
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Крачун  

Іван 
Георгійович,  
1987 р.н. 
 
 

дружина - Крачун Юлія 
Сергіївна, 1988 р.н. 
син – Крачун Віталій 
Іванович, 2010 р.н. 
син – Крачун Дмитро 
Іванович, 2015 р.н. 

вул.Козача, буд.35 
кім.№52 кім.№53 

дві кімнати житловою 
площею 15,9 кв.м та 
13,2 кв.м  

Крачун І.Г. та його 
дружина працюють у 
КП «Наше місто» ЗМР  

2. Романенко 
Ксенія 
Володимирівна, 
1989 р.н. 

син – Романенко Микола 
Станіславович, 2019 р.н. 
дочка – Романенко Марія  
Станіславівна, 2021 р.н. 

вул.Незалежної 
України, буд.80А 
кімн. 128  

кімната житловою 
площею 18,94  кв.м.  

Романенко К.В. 
перебуває на обліку як 
бездомна особа, особа з 
числа дітей, позбавле-
них батьківського 
піклування, одинока 
мати 

3. Третьяков  
Юрій  
Юрійович,  
1992 р.н. 

дружина – Третьякова 
Ольга Олександрівна,    
1992 р.н. 

вул.Сталеварів, 
буд.8 кімн. 47 

кімната житловою 
площею 18,2 кв.м. 

- 



2 

1 2 3 4 5 6 
4. Іосіфов Андрій 

Вікторович, 
1978 р.н.  

-  пр.Металургів, 
буд.10 кімн. 43 

кімната житловою 
площею 8,9 кв.м. 

Іосіфов А.В. – учасник 
бойових дій (АТО), 
перебуває на квартир-
ному обліку в РА ЗМР  
по Вознесенівському 
району 

5. Кашлаков 
Олександр 
Іванович,  
1982 р.н. 

сестра – Мальцева Наталія 
Іванівна, 1991 р.н. 

вул.Козача, буд.35, 
кімн.50 

кімната житловою 
площею 54,6  кв.м. 

Кашлаков О.І. – 
перебуває на 
квартирному обліку в 
РА ЗМР  по 
Вознесенівському 
району 

 

 
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: 

-дві  кімнати №№52,53 житловою площею 15,9 та 13,2 кв.м. в  гуртожитку по 

вул.Козачій, буд.35 Крачуну Івану Георгійовичу, 1987 р.н., на сімʼю із 4 осіб (він, 

дружина, син - 2010 р.н., син – 2015 р.н.). Крачун І.Г. та його дружина працюють в 

КП «Наше місто»;  

 - кімнату № 128 житловою площею 18,94 кв.м. в гуртожитку по 

вул.Незалежної України, буд. 80А, Романенко Ксенії Володимирівні, 1989 р.н. на 

склад родини три особи (вона, син – 2019 р.н., дочка – 2021 р.н., перебуває на 

обліку як бездомна особа, особа з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, одинока мати;  

 - кімнату №47 житловою площею 18,2 кв.м. в гуртожитку по вул.Сталеварів , 

буд.8 Третьякову Юрію Юрійовичу на сімʼю із 2 осіб (він та дружина). Власного 

житла в м.Запоріжжі не має; 

 - кімнату №43 житловою площею 8,9 кв.м. в гуртожитку по пр.Металургів, 

буд.10 Іосифову Андрію Вікторовичу, 1978 р.н., одному. Іосіфов А.В. – учасник 

бойових дій (АТО), перебуває на квартирному обліку в РА ЗМР  по 

Вознесенівському району; 

 - кімнату № 50 житловою площею 54,6 кв.м. в гуртожитку по вул.Козачій, 

буд.35 Кашлакову Олександру Івановичу, 1982 р.н. на сімʼю із 2 осіб (він, сестра – 

Мальцева Наталія Іванівна, 1991 р.н.). Кашлаков О.І. – власного житла не має, 

перебуває на квартирному обліку в РА ЗМР  по Вознесенівському району. 
 

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


