
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про оформлення ордерів мешканцям житлового будинку по пр.Ювілейному, 
буд.41 м.Запоріжжя за фактом проживання 
 

 

 Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення гр.Білого І.С. від 19.05.2021 №Б-3095-Х 

щодо оформлення ордеру на квартиру №72 в житловому будинку по 

пр.Ювілейному, буд.41 м.Запоріжжя та надані документи, виконавчий 

комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради оформити ордери мешканцям житлового будинку по 

пр.Ювілейному, буд.41, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя, за фактом проживання, згідно з 

додатком.  

2. 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 мешканців житлового будинку по пр.Ювілейному, буд.41 

на оформлення державних ордерів за фактом проживання 
 

№ 
з/п 

ПІБ квартиронаймача, 
дата народження 

З якого 
часу 

мешкає 

Склад сім’ї, ПІБ, 
дата народження, 

родинні відносини 

Номер 
житло-

вого 
примі-
щення 

Тип житлового 
приміщення 

(кількість 
кімнат) 

Розмір 
загальної/житлової 

площі, яка є в 
особистому 

користуванні (кв.м) 

загальна житлова 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Білий 

Іван  
Сергійович, 
15.02.1991 

1992 - 72 однокімнатна 
квартира     

34,2 16,8 

 

 
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 оформлення ордерів мешканцям житлового будинку 
по пр.Ювілейному, буд.41 м.Запоріжжя за фактом проживання» 
” 
 
 

 Відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, яке затверджене 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 16.12.2009  № 396 (далі - Положення) до переліку документів на 

приватизацію житлової площі входить ордер. 

 На виконання вимог Положення виникає необхідність в оформленні 

ордерів на житлову площу. 

Гуртожиток по пр.Ювілейному, буд.41 був реконструйований під 

житловий будинок. У 2009 році житловий будинок по пр.Ювілейному, буд.41 

був прийнятий до комунальної власності міста.  

Згідно з рішеннями виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

27.05.2009 №187, від 26.08.2009 №329/1, від 22.10.2009 №430/1, від 24.12.2009 

№548/2, 22.07.2010 №335/4, від 28.10.2010 №524/1, від 25.11.2010 №570/3, від 

27.07.2012 №264/19, від 30.08.2012 №296/2, від 25.07.2014 №261/9, від 

23.05.2016 №263/7, від 25.01.2021 №9/3 мешканцям житлового будинку по 

вул.Ювілейному, буд.41 були оформлені ордери за фактом проживання. 

Підготовка таких рішень проводиться поступово за умов оформлення 

виконаних  мешканцями перепланувань та відсутності заборгованості. 

 Зазначені заходи необхідні для приватизації громадянами квартир, які 

вони займають. 

 Розглянувши звернення гр.Білого І.С. від 19.05.2021 №Б-3095-Х щодо 

оформлення ордеру на квартиру №72 в житловому будинку по пр.Ювілейному, 

буд.41 та надані документи, Департаментом з управління житлово-

комунальним господарством Запорізької міської ради підготовлений проект 

рішення виконавчого комітету міської ради «Про оформлення ордерів 

мешканцям житлового будинку по пр.Ювілейному, буд.41 м.Запоріжжя за 

фактом проживання». 

 

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

 

 

 
 


