
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про оформлення ордерів мешканцям гуртожитку по вул.Центральній, буд.3-б 
м.Запоріжжя за фактом проживання 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.129 Житлового кодексу Української РСР, ст.18 Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та рішенням 

Запорізької міської ради від 25.07.2012 №34 «Про затвердження Порядку 

передачі житлових приміщень гуртожитків, що належать до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя, у власність громадян», 

розглянувши клопотання комунального підприємства «Наше місто» Запорізької 

міської ради від 22.11.2021 №2374/01-03 про оформлення ордерів на житлову 

площу в гуртожитку по вул.Центральній, буд.3-б, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради оформити ордери на житлові приміщення, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя в 

гуртожитку по вул.Центральній, буд.3-б, на підставі поданих документів, за 

фактом проживання, згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора 

Гординського. 

 

 
Секретар міської ради   Анатолій КУРТЄВ 



     Додаток  
                   до рішення виконавчого  
                   комітету міської ради 

                   ____________№_______ 
 

 
Список мешканців гуртожитку по вул.Центральна, буд.3-б  
на оформлення державних ордерів за фактом проживання  

 
№ 
з/п 

 
 
 

ПІБ 
квартиронаймача, 
дата народження 

З якого часу 
зареєст- 
рований 

Склад сім’ї, ПІБ,  
дата народження,  
родинні відносини 

Номер 
житло-

вого 
примі-
щення 

Тип 
квартири 
(кількість 

кімнат) 
 

Розмір 
загальної/житлової 

площі яка є в 
особистому 

користуванні 
(кв.м) 

загальна житлова 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Бєлєванцева  

Ганна 
Дмитрівна, 
21.05.1974 

16.05.1996 чоловік – Бєлєванцев Віктор 
Євгенійович, 10.03.1968 
дочка – Хижняк Вікторія 
Вікторівна, 03.01.1994 
онука – Хижняк Ангеліна 
Іванівна, 13.10.2017 

6 2-о 
кімнатний 
житловий 

блок  в 
гуртожитку 

30,7 23,6 

2 Сидоров 
Микола 
Дмитрович, 
25.10.1955 

07.10.2004 дружина – Сидорова 
ГаннаПетрівна, 27.12.1953  

15 2-о 
кімнатний 
житловий 

блок  в 
гуртожитку 

47,4 31,8 

 

 
Заступник директора департаменту з  
управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради                                           Олена ЛАЗАРЧУК 
 

 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

 
до проекту рішення «Про оформлення ордерів мешканцям гуртожитку по 
вул.Центральній, буд.3-б 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 до переліку документів на приватизацію житлової площі 

входить ордер. 

 Рішенням Запорізької міської ради від 25.07.2012 №34 «Про 

затвердження Порядку передачі житлових приміщень гуртожитків, що 

належать до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, у 

власність громадян» (далі - Порядок) затверджений порядок проведення 

інвентаризації гуртожитків, оформлення ордерів та приватизації займаних 

приміщень. 

 Гуртожиток по вул.Центральній, буд.3-б прийнято у власність 

територіальної громади м.Запоріжжя на підставі рішення Шевченківського 

районного суду м.Запоріжжя від 27.06.2012 по справі №0827/5032/2012 як 

безхазяйну річ. Гуртожиток перебуває в господарському віданні КП «Наше 

місто» ЗМР.  

Згідно з рішенням Запорізької міської ради від 05.03.2014 №10 надана 

згода на приватизацію житлових приміщень в гуртожитку по вул.Центральній, 

буд.3б. 

 У червні 2021 року за бюджетні кошти було проведено інвентаризацію 

гуртожитку по вул.Центральтній, буд.3б та виготовлено оновлений технічний 

паспорт. 

 Зазначені заходи необхідні для приватизації громадянами кімнат, які вони 

займають. 

 На підставі клопотання комунального підприємства «Наше місто» 

Запорізької міської ради від 22.11.2021 №2374/01-03 про оформлення ордерів 

на житлову площу в гуртожитку по вул.Центральній, буд.3-б, та наданих 

документів громадян (довідки про реєстрацію місця проживання, копії 

паспортів, свідоцтва про народження та інші.) департаментом з управління 

житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради підготовлений 

проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

оформлення ордерів мешканцям гуртожитку по вул.Центральній, буд.3-б 

м.Запоріжжя за фактом проживання». 

 

 
Заступник директора департаменту з  
управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради                                    Олена ЛАЗАРЧУК 
 

 
      


