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ЗАПОРІЗЬКА М ІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ

пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69105, тел/факс: (061) 224-69-18 / 234-42-92 

e-mail: zgik@meriazp.gov.ua Код ЄДРПОУ 02140892

ШМ- lofJjsJS 'СІМ' в№ Уу  frfcvog С _____ На № _________________ від

Кузмш чова Надія
Foi+request-22459-
0718e40a@dostup.pravda.(.com.ua

Про надання інформації

Ш ановна пані Надіє!

На Ваш запит щодо розташування внутрішньо переміщених осіб в 

м.Запоріжжя надаємо наявну інформацію.
В м.Запоріжжі створений Регіональний штаб з питань соціального 

забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції, який 
знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Ф ортечна,65).

Розміщення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції 
здійснюється на підставі направлення на тимчасове поселення, виданого 

Регіональним штабом.
Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 28.08.2014. № 316/4 

та від 27.03.2015 № 131 затверджений Перелік закладів, які 
використовуються для тимчасового проживання , громадян, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції та переїхали на територію 

м.Запоріжжя.
Перелік місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб 

в м.Запоріжжя: __________________ _____________________ _____ ' _______
№ Назва

закладу

(установи)

Адреса

знаходження

закладу

Форма власності, 
балансоутримувач

Кількіс

ть

ліжко-

місць

Кількіс 
ть осіб, 

які 
прожив 
ають у 
закладі

1 Готель для
тимчасового
розміщення

вул.Сталеварів,8 комунальна

КП "Наше місто" 
Запорізької міської 

ради

55 44

2 гуртожиток бул.Центральний,
196

ЗО 21

3 гуртожиток вул.Фільтрова, 2 50 29
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4 гуртожиток вул.Історична, 106 50 32

5 гуртожиток вул.Незалежної 
України, буд.80-а

46 36

6 гуртожиток пр.Соборний, 6.81 48 45

7 гуртожиток вул.Дослідна 
станція, 74

130 81

8 Статус не 
визначений, 
триває реко
нструкція

вул.Інженера
Преображенського,
3

21 21

9 Містечко
модульного
типу
(транзитне
містечко)

вул.Стешенка, 18, комунальна, 
МКП "Основаніє", 

обласна організа-ція 
«Товариство 

Червоного Христа 
України

544 358

10 Г уртожиток 
№2,

вул.Пархоменка,
10

державна,
Запорізький

національний
університет

3

11 Г уртожиток вул. Чарівна, 50 державна, 
Запорізький авіаційний 
коледж ім. О.Г.Івченка

3

12 Гуртожиток вул .Козача, 35 державна, 
УДПЗ «Укрпошта»

3

13 Г отель 
"Хортиця"

о.Хортиця приватна, 
філія Приватного 

Запорізького 
обласного 

Акціонерного 
товариства по туризму 

та екскурсіях 
«Запоріжтурист»

28

14 Приміщення
ДЛЯ

тимчасового
розміщення

вул.Ленська, буд. 
11

приватна, 
библейський центр 
"Реховоф" Церкви 

Ісуса Христа

22

^Кількість осіб, які проживають у вказаних закладах, постійно 

змінюється.

За даними районних адміністрацій Запорізької міської ради, до 
повноважень яких належить питання ведення квартирному обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов в м.Запоріжжя, станом на 

01.06.2017 внутрішньопереміщених осіб на квартирному обліку не значиться. 

Відповідно до вимог чинного житлового законодавства питання забезпечення 

житлом осіб вказаної категорії житлом в м.Запоріжжя не розглядалося.



Рішень Запорізької міської про виділення земельних ділянок з 2015 

року до теперішнього часу не приймалося у зв ’язку із відсутністю 
затвердження внесення змін до Генеральному плану міста.

Відповідальна особа за розгляд даного інформаційного запиту 
Ш каран Л.В., начальник відділу обліку та розподілу житлової площі 
департаменту з управління житлово-комунальним господарством, тел.

Надану відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право 
оскаржити у порядку, визначеному у ст.23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

З повагою,

2245092.

Заступник міського гс 
діяльності виконавчий О.М .Бородай

Борисов 2240292


