
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Гординського В.Г. 

 

 

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. Бабіч  

Віталій 
Анатолійович, 
1988 р.н. 

дружина – Бабіч Оксана 
Костянтинівна, 1991 р.н., 
дочка – Бабіч Вікторія 
Віталіївна, 2017 р.н. 

вул.Незалежної 
України буд.45  
житл. блок.14 

двокімнатний 
житловий блок  
загальною площею  
65,7 кв.м, житловою 
– 32,3 кв.м 

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
ЗМР по Заводському  
району 

2. Бука  
Руслан 
Олексійович, 
1970 р.н. 

- вул.Незалежної 
України буд.45  
житл. блок.8 

однокімнатний 
житловий блок  
загальною площею  
16,8 кв.м, житловою 
– 32,7 кв.м 

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
ЗМР по Олександрівсь-
кому району 

3. Миргородський 
Сергій 
Геннадійович, 
1986 р.н. 

- вул.Сталеварів, 
буд.8 кв.167 

кімната житловою 
площею – 18,3 кв.м в 
окреме користування 

перебуває на 
квартирному обліку в 
районній адміністрації 
ЗМР по Вознесенівсь-
кому району 

4. Шаповал 
Олена  
Павлівна, 
1966 р.н. 

- вул.Сталеварів, 
буд.8 кім.51 

кімната житловою 
площею – 18,4 кв.м 

 

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

 
Керуючий справами  
виконкому ради              Р.А.Омельянович 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення «Про надання житлової площі у гуртожитках, які є 
власністю територіальної громади м.Запоріжжя» 
  

 

 Розглянувши звернення громадян та клопотання установ і організацій про 

надання житлової площі у гуртожитках, які є власністю територіальної громади 

міста Запоріжжя, з метою поліпшення житлових умов громадян, які проживають 

в гуртожитках та громадян, які потребують забезпечення житловою площею в 

гуртожитках, департаментом з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради підготовлений проект рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради про надання житла в гуртожитках наступним 

громадянам: 

 - однокімнатний житловий блок 8 по вул.Незалежної України буд.45 Буці 

Руслану Олексійовичу, 1970 р.н., одному. Бука Р.О. працює в комунальному 

підприємстві «Водоканал» начальником управління з експлуатації. Перебуває на 

квартирному обліку в районній адміністрації міської ради по Олександрівському 

району; 

 - кімнату № 167 житловою площею 18,3 кв.м. в гуртожитку по 

вул.Сталеварів, буд.8 в окреме користування Миргородському Сергію 

Геннадійовичу, 1986 р.н., одному. Кімната №167 складається із двох ліжко-

місць, одне ліжко місце займає заявник, друге – вільне. Миргородський С.Г. 

працівник АТ «Запорізький завод феросплавів». Перебуває на квартирному 

обліку в районній адміністрації ЗМР по Вознесенівському району; 

 - двокімнатний житловий блок №14 по вул.Незалежної України буд.45 

Бабічу Віталію Анатолійовичу, 1988 р.н., на сімʼю із 3 осіб: він, дружина – Бабіч 

Оксана Костянтинівна, дочка – Бабіч Вікторія Віталіївна, 2017 р.н. Бабіч В.А. 

працює в КП «Запоріжремсервіс» ЗМР. Перебуває на квартирному обліку в 

районній адміністрації міської ради по Заводському району; 

 - кімнату № 51 житловою площею 18,4 кв.м. в гуртожитку по 

вул.Сталеварів, буд.8 Шаповал Олені Павлівні, 1966 р.н., одній. Шаповал О.П. 

працівник департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради. 

Зареєстрована без права на проживання по вул.Північнокільцевій, буд.22а. 

Житла на праві власності в м.Запоріжжя не має. 

 

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


