
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Захарова  

Ганна 
Валеріївна, 
1985 р.н. 

син – Захаров Святослав  
Ігорович, 2013 р.н. 

вул.Сталеварів, 
буд.8 кім.165 

кімната житловою 
площею 18,3 кв.м, 
всю кімнату в 
особисте 
користування  

- 

2 Олійник 
Ярослав 
Артурович  
1996 р.н. 
 

- вул.Василя 
Сергієнка, буд.30 
кімната в 
житловому блоці 
№142  

кімната житловою 
площею 12,7 кв.м в 
двокімнатному 
житловому блоці,  

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
Запорізької міської ради 
по Хортицькому району 

3 Божинський 
Олександр 
Васильович, 
1979 р.н. 
 

дружина – Божинська 
Альона Георгіївна,  
1984 р.н. 
дочка – Божинська Лілія 
Олександрівна, 2002 р.н., 
дочка – Божинська Аміна 
Олександрівна, 2016 р.н. 
 

вул.Василя 
Сергієнка, буд.30 
кімната в 
житловому блоці 
№79 для 
переселення з 
кімнати в 
житловому блоці 
№142  

кімната житловою 
площею 17,5 кв.м в 
двокімнатному 
житловому блоці 
для переселення з 
кімнати житловою 
площею 12,7 кв.м. 
 

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
Запорізької міської ради 
по Хортицькому району 



2 

1 2 3 4 5 6 
4 Поволоцька 

Юлія  
Борисівна, 
1988 р.н. 

брат – Спиця Дмитро 
Петрович, 1994 р.н. 
 

вул.Військбуд, 
буд.104 кім.16 
додатково до 
займаної кім.15  

кімната житловою 
площею 8,6 кв.м 
додатково до 
займаної кімнати 
житловою площею 
13,7 кв.м. 
 

учасник бойових дій у 
АТО, 
військовослужбовець в/ч 
1978 

5 Маргарян  
Тігран 
Гегамович,  
1994 р.н. 

- вул.Патріотична, 
буд.64 кім.20 

кімната житловою 
площею 14,3 кв.м в 
гуртожитку, для 
переселення з 
гуртожитку по 
вул.Трегубенка, 
буд.8 кімн.24 

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
Запорізької міської ради 
по Дніпровському 
району, інвалід з 
дитинства 

 

 
Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради            С.Я.Польовий 

 

 
Керуючий справами  
виконкому ради              Р.А.Омельянович 
 
 
 

 
 
 
 
 


