
 

Додаток до 

рішення міської ради 

20.12.2017 №81 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  
Про передачу гр. Усовій О.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Демократичній, 46 (площа 0,0911 га) З 

 

2.  
Про передачу гр. Пугачовій В.І., Калініній Т.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Петра Третяка,3 (площа 0,0350 га) Д 

 

3.  

Про поновлення ТОВ «ПУМА» договору оренди землі по вул. 

Ситова,11 для розташування прибудови до магазину (площа 

0,0054 га, строком на 10 років) К 

 

4.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр. 

Моторобудівників, 32в для розташування насосної станції 

підкачки води (площа 0,0120 га) Ш 

 

5.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Зустрічному, 9 для розташування насосної станції води (площа 

1,0000 га) Ш 

 

6.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Донецькому 

шосе, 2е для розташування насосної станції води (площа 0,1400 

га) Ш 

 

7.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр. 

Моторобудівників, 28б для розташування насосної станції 

підкачки води (площа 0,0100 га) Ш 

 

8.  

Про надання дозволу КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Поштовій, 6 для розташування 

котельні (площа 0,0237 га) О  

 

9.  

Про надання дозволу КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Козачій, 39а для розташування 

ЦТП (площа 0,0193 га) О  

 

10.  
Про надання згоди АТ «МОТОР СІЧ» на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Базовій, 20 для розташування 

 



майданчику поховання відходів (площа 1,9720 га) Ш 

11.  

Про затвердження ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3026 Національної 

гвардії України проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Музичній, 4-б для розташування військової 

частини (площа 4,1978 га) К 

 

12.  

Про надання дозволу ТОВ «Оріхівсільмаш» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Горній,2 для розташування торговельного комплексу 

(площа 0,1598 га) Ш  

 

13.  

Про надання згоди ТОВ «Арсенал-резерв» на передачу в 

суборенду ТОВ «ГОЛД ЕФЕКТ КОМПАНІ» земельної ділянки 

по вул. Товариській-вул. Професора Толока для розташування 

багатоповерхового житлового будинку з вбудованими-

прибудованими приміщеннями торговельного та побутового 

обслуговування населення (площа 0,4256 га, строком до 

26.11.2018) Д 

 

14.  

Про надання згоди ТОВ «Арсенал-резерв» на передачу в 

суборенду ТОВ «РЕСУРС КОМПАНІ» земельної ділянки по вул. 

Бородінській для розташування багатоповерхового житлового 

будинку (площа 0,6422 га, строком до 26.11.2018) Д 

 

15.  
Про передачу у власність гр. Яненку В.В. земельної ділянки по 

вул. Автострадній, 121 (площа 0,0758 га) Ш 

 

16.  
Про передачу у власність гр. Ушканенку Г.І. земельної ділянки 

по вул. Михайла Грушевського, 90 (площа 0,0452  га) Д 

 

17.  
Про передачу у власність гр. Дьоміну І.М. земельної ділянки по 

вул. Ігоря Сікорського, 138 (площа 0,0951 га) Ш  

 

18.  

Про передачу у власність гр. Гусаковій К.І. земельної ділянки № 

64 в ОК «Садово-городнє товариство «Мокрянка» в районі 

Мокрянського кам’яного кар’єру №2 для ведення садівництва 

(площа 0,0618 га) Ш 

 

19.  
Про передачу у власність гр. Кастнер В.Ю. земельної ділянки № 

49 в СТ «Маяк» ЗЦПЕМ ВО «Дніпроенерго» по вул. Верхній для 

ведення садівництва (площа 0,0605 га) Д 

 

20.  

Про передачу у власність гр. Малайдаху В.П. земельної ділянки 

№ 17-18 в ОК «Садово-городнє товариство «Мокрянка» в районі 

Мокрянського кам’яного кар’єру № 2 для ведення садівництва 

(площа 0,1140 га) Ш 

 

21.  

Про надання дозволу гр. Бондаренко С.Є. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 24 в натурі (на 

місцевості) в ОСГ «Медик-1» для ведення садівництва (площа 

0,0500 га) Ш 

 

22.  Про затвердження громадянам-членам обслуговуючого  



кооперативу «Садове товариство «Строитель-2» (згідно  

додатку) технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) по вул. Верхній для ведення садівництва (площа 

0,7747 га) Д 

23.  
Про поновлення гр. Назаренко В.О. договору оренди землі по 

вул. Правобережній, 37 для городництва (площа 0,0165 га) Д 

 

24.  
Про передачу гр. Вельможко В.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Скворцова, 204-206 (площа 0,0500 га) З 

 

25.  
Про передачу гр. Кауровій О.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Канівській, 2м (площа 0,1000 га) Ш 

 

26.  
Про передачу гр. Піперковій О.В., гр. Гедікову С.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Боротьби, 24а (площа 0,0478 га) К 

 

27.  

Про поновлення ТОВ «ЮРСА» договору оренди землі по вул. 

Новокузнецькій, 31 для розташування тимчасової відкритої 

платної охороняємої автостоянки (площа 0,5947 га, строком на 5 

років) К 

 

28.  

Про надання згоди ГБЕК «Октан-2» на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Рельєфній, 14б для будівництва та 

функціонування наземних одноповерхових боксових гаражів 

(площа 0,4931 га) Д 

 

29.  
Про передачу в оренду земельних ділянок по вул. Брюллова, 6 

АТ «МОТОР-СІЧ» та ТДВ СК «МОТОР –ГАРАНТ» для 

розташування лікарні (площа 1,6498 га) Ш 

 

30.  
Про надання на умовах оренди ТОВ «АВТОТРЕЙД-КОМПАНІ 

земельної ділянки по вул. Космічній, 144 для розташування кафе 

та зупинкового комплексу (площа 0,1192 га) К 

 

31.  

Про надання дозволу гр. Завражину В.Ю. та гр. Голуб В.В. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по Південному шосе, 63 для розташування 

механічної майстерні (площа 0,1700 га) З 

 

32.  
Про передачу у власність гр. Герцовській В.І., Юнаковській 

К.М., Герцовській О.М. земельної ділянки по вул. Максима 

Кривоноса, 42 (площа 0,0705 га) Ш 

 

33.  
Про передачу у власність гр. Баламут А.Г. земельної ділянки по 

вул. Чонгарській, 6 (площа 0,1000 га) З 

 

34.  
Про передачу гр. Івановій Т.О. у власність земельної ділянки по 

вул. Шевченка,337 (площа 0,0493 га) Ш 

 

35.  
Про передачу гр. Сахну О.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Айвазовського, 25 (площа 0,1000 га) Д 

 

36.  
Про передачу у власність гр. Морозовій Т.М. земельної ділянки 

№ 1 в ОСГК «№ 3 Дружба» по вул. Студентській, 73а для 

ведення садівництва (площа 0,0490 га) Ш 

 



37.  
Про передачу у власність гр. Фокіну А.В. земельної ділянки № 

69 ОСГК «№ 3 Дружба» по вул. Студентській, 73а для ведення 

садівництва (площа 0,0774 га) Ш 

 

38.  
Про продаж ПП «ГЛОРІЯ-ТЕТ» земельної ділянки по вул. 

Космічній, 126-б для розташування торговельно-виставочного 

комплексу (площа 0,1685 га) К 

 

39.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Шульман 

П.О., гр. Соріній В.О. земельної ділянки по вул. Новокузнецькій, 

40-а з уточненням функціонального призначення для 

розташування магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів з кафетерієм  (площа 0,1676 га, строком на19 років) К 

 

40.  
Про передачу гр. Лазуренко П.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Пожарського, 9 (площа 0,0468 га) Д 

 

41.  
Про передачу гр. Волковій О.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Світловодській, 102 (площа 0,1000 га) З 

 

42.  

Про поновлення ПАТ «Запоріжабразив» договору оренди землі 

по вул. Олексія Поради, 44а для розташування 

фільтроочищувальних споруд (площа 2,8511 га, строком на 19 

років) Ш 

 

43.  
Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди земельної 

ділянки по Південному шосе, 65а (площа 1,1801 га) З 

 

44.  
Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди земельної 

ділянки по вул. Експресівській, 6 (площа 2,1641 га) З 

 

45.  
Про продаж гр. Остапцю В.І. та гр. Чадову О.О. земельної 

ділянки по вул. Василя Сергієнка, 66а для розташування кафе 

(площа 0,1058 га) Х 

 

46.  

Про поновлення ПАТ «Запоріжабразив» договору оренди землі 

по вул. Олексія Поради, 44 для розташування проммайданчика 

по виробництву шліфувальної шкурки з енергозабезпеченням 

(площа 9,9337 га, строком на 19 років) Ш 

 

47.  

Про надання дозволу АТ «МОТОР СІЧ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр. 

Моторобудівників, 42а для розташування вагонного депо (площа 

0,0900 га) Ш 

 

48.  
Про надання згоди АТ «МОТОР СІЧ» на відновлення меж 

земельної ділянки по пр. Моторобудівників, 15  для 

розташування комплексу корпуса № 113 (площа 4,3580 га) Ш 

 

49.  

Про надання АТ «МОТОР СІЧ» у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по вул. Перемоги, 68 для 

розташування гаражів для зберігання службового 

автотранспорту (площа 0,0200 га, строком на 19 років) В 

 

50.  
Про надання дозволу АТ «МОТОР СІЧ» та ПрАТ 

«ПРОМЗАПАЛ» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пр. Моторобудівників, 36 для 

 



розташування єдиного майнового комплексу (площа 0,3730 га) 

Ш 

51.  

Про надання дозволу ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3029 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Північному 

шосе, 113а для розташування військової частини (площа 1,0000 

га) В 

 

52.  
Про надання дозволу ТОВ «ПОЛАРІС-ЕКО» на поділ земельної 

ділянки по вул. Фортечній, 94-а для розташування кафе (площа 

0,1200 га) Ш 

 

53.  

Про погодження ТОВ «ІНДУСТРІАЛІНВЕСТ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Ленській, 33 для розташування житлового комплексу  

площа 2,1094 га) Д 

 

54.  

Про погодження ОК «ЛІС» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Олімпійській, 7г для розташування капітальних гаражів( площа 

0,1368 га) К 

 

55.  
Про поновлення ФОП Смирновій Л.П. договору оренди землі по 

пр. Ювілейному, 26-в для розташування кафе з літнім 

майданчиком (площа 0,0416 га) Х    

 

56.  

Про надання згоди Запорізькій торгово-промисловій палаті на 

передачу в суборенду ТОВ «ЕКСТРА ГРУП КОМПАНІ» 

земельної ділянки по вул. Перемоги, 70б для розташування 

виставкового комплексу (площа 1,6197 га) В 

 

57.  
Про надання ТОВ «МІЛТОН-ГРУП» у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по вул. Яценка, 2 для розташування 

торговельного центру (площа 1,3786 га, строком на 19 років) В 

 

58.  

Про надання дозволу  ПРОКУРАТУРІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на майдані Профспілок для розташування 

адміністративної будівлі (площа 0,4039 га) В 

 

59.  

Про надання дозволу гр. Савушкіну В.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

гаражному кооперативі «Авіатор» по вул. Прогресивній, 26а для 

розташування індивідуального гаражу № 3 (площа 0,0042 га) Д 

 

60.  

Про надання дозволу гр. Бійчуку П.І. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в гаражному 

кооперативі «Авіатор» по вул. Прогресивній, 26а для 

розташування індивідуального гаражу № 6 (площа 0,0040 га) Д 

 

61.  
Про передачу гр. Бречку В.А. у власність земельної ділянки по 

вул. Таманській, 1 (площа 0,0811 га) К 

 



62.  
Про передачу гр. Закарлюці З.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Новаторській, 13 (площа 0,0230 га) Ш 

 

63.  
Про передачу гр. Букреєвій В.Д. у власність земельної ділянки 

по вул. Софіївській, 110 (площа 0,0437 га) З 

 

64.  
Про передачу гр. Небабі В.Н. у власність земельної ділянки по 

вул. Шушенській, 96 (площа 0,0458 га) Д 

 

65.  
Про передачу у власність гр. Шульзі С.В. земельної ділянки по 

вул. Меліоративній, 8 (площа 0,0657 га) К 

 

66.  
Про передачу у власність гр. Галаті В.О. земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 73 (площа 0,0495 га) Ш 

 

67.  
Про передачу у власність гр. Коротичу О.І. земельної ділянки по 

вул. Степовій, 216/ вул. Яблучній, 17 (площа 0,0613 га) К 

 

68.  
Про передачу у власність гр. Колондінкіну В.В. земельної 

ділянки по вул. Пожарського, 27 (площа 0,0533 га) Д 

 

69.  
Про передачу у власність гр. Чебукіній Н.С. земельної ділянки 

по пров. Глибокому, 29 (площа 0,0499 га) Ш 

 

70.  
Про передачу у власність гр. Портному І.Г. земельної ділянки по 

вул. Акад. Філатова, 12 (площа 0,0588 га) Ш 

 

71.  
Про передачу у власність гр. Согомонян І.Є. земельної ділянки 

по вул. Тополіна, 3 (площа 0,0478 га) К 

 

72.  
Про передачу у власність гр. Калюжному А.П., гр. Красюку В.В., 

гр. Красюку С.В. земельної ділянки по вул. Смоленській, 44 

(площа 0,0455 га) Ш 

 

73.  

Про надання дозволу гр. Надькину А.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки №  267 натурі (на 

місцевості) в ОСК «Берізка біла-2007» в районі Дослідної станції 

для ведення садівництва (площа 0,0621 га) К 

 

74.  

Про надання дозволу гр. Пахомовій Л.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 129  натурі (на 

місцевості) в СТ «Мічурінець» по вул. Базовій, 2а (в районі 

Наталіївської дороги) для ведення садівництва (площа 0,0768 га) 

Ш 

 

75.  

Про надання дозволу гр. Тоцькому Я.О. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 33 в натурі (на 

місцевості) в товаристві садівників та городників «Запорізька 

Січ» для ведення садівництва (площа 0,0650 га) Д 

 

76.  
Про передачу гр. Коломоєць Я.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Польовій, 21 (площа 0,0625 га) К 

 

77.  
Про передачу у власність гр. Семенко Н.С. та гр. Семенку І.В. 

земельної ділянки по вул. Очаківській, 2а (площа 0,0676 га) К 

 

78.  Про передачу гр. Ляпченку В.М. у власність земельної ділянки  



по вул. Основній,11 (площа 0,0615 га) З 

79.  
Про передачу у власність гр. Чабан Л.М. земельної ділянки по 

пров. Єреванському, 5 (площа 0,0491 га) З 

 

80.  
Про передачу у власність гр. Кашиній Н.І. земельної ділянки по 

вул. Івана Гутніка-Залужного, 37 (площа 0,1000 га) Д 

 

81.  

Про надання дозволу гр. Колеснику Ю.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 26, 27 в натурі (на місцевості) в ОСГК 

«Нерудник» для ведення садівництва (площа 0,1001 га) Ш 

 

82.  

Про надання дозволу гр. Колесник Ю.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 28 в натурі (на місцевості) в ОСГК 

«Нерудник» для ведення садівництва (площа 0,1200 га) Ш 

 

83.  

Про надання дозволу ТОВ «ШЛЯХ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Краснова, 23 для розташування асфальтно-бетонного заводу ( 

площа 3,3677 га) Ш 

 

84.  
Про передачу гр. Єфіменку О.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Чонгарській, 5а (площа 0,1000 га) З 

 

85.  

Про поновлення ТОВ «АВЕРС» договору оренди землі по вул. 

Перемоги, 72 для розташування ринку по реалізації 

продовольчих та непродовольчих товарів (приміщення, 

вбудоване в пішохідний мостовий перехід), відкритих платних 

охороняємих автостоянок (площа 2,0701га, строком на 5 років) В 

 

86.  
Про поновлення ПрАТ «ЗКФ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Святого Миколая, 7 для функціонування проїзду 

(площа 0,0392 га, строком до 28.11.2027) О 

 

87.  

Про надання ТОВ «Українська паливна група» у користування 

на умовах оренди земельної ділянки по вул. Адм. Нахімова, 3 

для розташування виробничої бази з автозаправною станцією та 

контрольно-пропускним пунктом (площа 0,5500 га) В  

 

88.  

Про надання дозволу ТОВ «ВІВАЛЬДІ 2014» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Виборзькій, 18 для розташування адміністративної будівлі ( 

площа 2,0000 га) В 

 

89.  

Про надання у користування на умовах оренди ПАТ 

«Запоріжавтотранс» земельної ділянки по вул. Оріхівське шосе, 

6а зі зміною функціонального призначення для розташування 

автостанції (площа 0,0047га) К 

 

90.  
Про передачу гр. Барановій Д.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Космічній, 25а (площа 0,0446 га) К 

 

91.  
Про передачу гр. Хіхлачу М.В. у власність земельної ділянки по 

пров. Юр`ївському, 9 (площа 0,0566 га) З 

 

92.  Про передачу гр. Банному А.М. у власність земельної ділянки по  



вул. Глєбова, 6а (площа 0,1000 га) К 

93.  
Про припинення ПрАТ «ЗКФ» права оренди земельної ділянки 

по пр. Миколи Ласточкіна, 14 для розташування кіоску (площа 

0,0030га) К 

 

94.  
Про продаж ПП «Золота рибка» земельної ділянки по вул. 

Криворізькій, 24 для розташування адміністративно-побутового 

комплексу (площа 0,5037 га) Ш 

 

95.  

Про продаж гр. Ковтун В.Т. та гр. Осиповій А.І. земельної 

ділянки по вул. Крива бухта, 2 для розташування збірного 

виробництва сантехнічного обладнання, вікон та меблів  (площа 

1,6842 га) О 

 

96.  
Про продаж гр. Христосенко Ж.С. земельної ділянки по пр. 

Соборному, 28 для розташування готельного комплексу (площа 

0,1023 га) О 

 

97.  
Про погодження надання гірничого відводу ТОВ «МКК №2» в с. 

Креміно, 44 Ш 

 

98.  
Про передачу у власність гр. Осьмініну О.С., гр. Осьмініній І.Д. 

та гр. Осьмініній Я.І. земельної ділянки по пров. Ставро-

польському, 2а (площа 0,0551 га) Д 

 

99.  

Про погодження ТОВ «АФЦ Баварія» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пр. Металургів, 

34 для розташування багатофункціонального торговельно-

розважального центру (площа 1,6403 га) Д 

 

100.  
Про припинення ФОП Сармасову Ф.С.о права оренди земельних 

ділянок по вул. Космічній, 148 (0,1189 га) К 

 

101.  

Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди земельних 

ділянок по пр. Металургів, 2 для розташування кіосків (площа 

0,0020 га, 0,0020 га, 0,0034 га) Д 

 

102.  

Про надання дозволу гр. Вавіловій Ю.П. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул.. Ремісничій, 2 для розташування складу (площа 0,1796 га) З 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 


