
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про надання житлової площі у  
гуртожитках, які є власністю  
територіальної  громади  
м.Запоріжжя 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення громадян та клопотання установ і організацій про 

надання житлової площі у гуртожитках, які є власністю територіальної громади 

міста Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати житлову площу в гуртожитках, які є власністю територіальної 

громади міста Запоріжжя, громадянам, згідно з додатком. 

 2. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради оформити ордери установленого зразка для 

гуртожитків громадянам, згідно з додатком. 

3. Міському комунальному підприємству «Наше місто» Запорізької 

міської ради укласти з громадянами договори найму житлових приміщень 

відповідно до виданих ордерів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської 

ради Бородая О.М. 

 

 

Міський голова                                                                       В.В.Буряк 



Додаток                                                                                                                                                           
до рішення виконавчого                                                                                                                                              
комітету міської ради                                                                                                                                                 
__________№________ 

 
Список сімей, яким надається житлова площа  

в гуртожитках які є власністю територіальної громади міста Запоріжжя 
№
з/
п 

ПІБ особи,     
якій надається 
житлова площа  

Склад сім’ї, ПІБ,  
родині відносини 

Адреса  
гуртожитку 

Характеристика 
житлової площі, яка 
надається (кількість 

кімнат, площа, 
ліжко-місце) 

Категорії  
та пільги 

1 2 3 4 5 6 
1 Мишова  

Наталія 
Володимирівна,  
1983 р.н. 

дочка – Мишова Валерія 
Володимирівна, 2008 р.н. 
 

вул.Лахтінська, 
буд.10 кім.41 

кімната житловою 
площею 17,6 кв.м  

перебуває на 
квартирному  
обліку з 23.02.2007 

2 Горячевська 
Лідія 
Інокентіївна, 
1941 р.н. 

- вул.Дудикіна, 
буд.11 кім.105 

кімната житловою 
площею 17,53 кв.м 
за фактом 
проживання 

пенсіонер  

3 Євус  
Євгеній 
Володимирович, 
1989 р.н. 

син – Євус Максим 
Євгенійович, 2015 р.н. 

вул.Незалежної 
України, буд.80а 
кім.53  

кімната житловою 
площею 18,0 кв.м  
в окреме 
користування  

- 

4 Нестерук 
Олександр 
Миколайович, 
1983 р.н. 
 

дружина – Нестерук Юлія 
Олександрівна, 1994 р.н., 
дочка – Нестерук Діана 
Олександрівна, 2017 р.н. 

вул.Жуковського, 
буд.68 кім.49 

кімната житловою 
площею 18,8 кв.м  
в окреме 
користування 

інвалід з дитинства 

5 Гончаренко 
Руслан 
Богданович, 
1994 р.н. 
 

- вул.Маяковського , 
буд.20 кім.55 

кімната житловою 
площею 16,5 кв.м  
в окреме 
користування 

дитина позбавлена 
батьківського піклування  



2 

1 2 3 4 5 6 
6 Кольдарас 

Суліман 
Володимирович, 
1974 р.н. 
 

- вул.Історична, 
буд.106 кім.35 

ліжко-місце в 
кімнаті житловою 
площею 17,0 кв.м. 

- 

7 Доля  
Сергій 
Вікторович, 
1985 р.н. 

- вул.Привокзальна 
буд.7 кім.303 

кімната житловою 
площею 11,9 кв.м  
 

учасник бойових дій у 
АТО 

8 Шуршин 
Олександр 
Сергійович, 
1982 р.н. 

дочка – Шуршина 
Анастасія Олександрівна, 
2006 р.н. 

вул.Військбуд, 
буд.87 кім.8 

кімната житловою 
площею 16,0 кв.м 
додатково до 
кімнати 9 житловою 
площею 16,0 кв.м. 
 

учасник бойових дій у 
АТО 

 

 
Заступник директора департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради          Г.М.Борисов 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради              Р.А.Омельянович 



 


