
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виключення квартири №62 по вул. Добровольчих батальйонів,36 із числа 

службової житлової площі Заводського районного суду м. Запоріжжя 

 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст.125 Житлового кодексу Української РСР та п. 6 Положення про порядок 

надання службових житлових приміщень і користування ними в Українській 

РСР, на підставі листа Заводського районного суду м. Запоріжжя та витягу з 

протоколу №4 зборів суддів Заводського районного суду м. Запоріжжя від 

16.04.2018 про виключення двокімнатної квартири №62 по вул. Добровольчих 

батальйонів,36 із числа службової житлової площі, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Виключити двокімнатну квартиру №62 по вул. Добровольчих 

батальйонів, 36 із числа службової житлової площі Заводського районного суду 

м. Запоріжжя, так як відпала потреба у такому її використанні. 

2.Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради оформити ордер на двокімнатну квартиру №62 

житловою площею 26,3 кв.м. (загальною - 43,87 кв.м.) по вул. Добровольчих 

батальйонів, 36 Яцуну Олександру Сергійовичу на склад сім’ї із 3 осіб (він, 

дружина – Яцун Ганна Володимирівна, дочка – Устінова Марія Дмитрівна). 

3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. 

 

Міський голова       В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про виключення квартири №62 по вул. Добровольчих 

батальйонів,36 із числа службової житлової площі Заводського районного суду 

м. Запоріжжя» 

 

 

 Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

28.03.2014 № 110/16 «Про службову житлову площу Заводського районного 

суду м. Запоріжжя»  квартира № 62 по вул. Добровольчих батальйонів,36 

включена до службової житлової площі Заводського районного суду м. 

Запоріжжя. 

 Двокімнатна квартира № 62 по вул. Добровольчих батальйонів,36 була 

надана судді Яцуну Олександру Сергійовичу на сім’ю із 3 осіб (він, дружина – 

Яцун Ганна Володимирівна, дочка – Устінова Марія Дмитрівна). 

 У вказаній службовій квартирі  на теперішній час зареєстровані та 

проживають Яцун О.С. з сім’єю із 3 осіб ( він, дружина – Яцун Ганна 

Володимирівна, дочка – Устінова Марія Дмитрівна). Стаж роботи на посаді 

судді  Яцуна О.С. складає 10 років. Власного житла в м. Запоріжжя Яцун О.С. 

та члени його родини не мають. 

 Розглянувши лист Заводського районного суду  м. Запоріжжя та витяг з 

протоколу №4 зборів суддів Заводського районного суду м. Запоріжжя від 

16.04.2018 про виключення двокімнатної квартири №62 по вул. Добровольчих 

батальйонів,36, департаментом з управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради підготовлений проект рішення «Про 

виключення квартири №62 по вул. Добровольчих батальйонів,36 із числа 

службової житлової площі Заводського районного суду м. Запоріжжя». 

 

 

 

Директор департаменту з  

управління житлово-комунальним 

господарством Запорізької міської ради    С.Я. Польовий 

 

 

 

 

 

  


