
 

Додаток до 

рішення міської ради 

27.06.2018 №53 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1. 1 

Про відведення та передачу в оренду ТОВ «СОЛАР ПАРК 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки по вул. Ігоря Сікорського 

(біля АТП) для розташування енергогенеруючого 

підприємства (сонячної енергогенеруючої електричної 

станції)(площа 38,0000 га, строком на 10 років) Ш 

 

2. 1 

Про поновлення ОГК «Південний-4» договору оренди землі по 

вул. Стешенка, 23а для розташування напівпідземних гаражів 

(площа 0,2556 га, строком на 10 років) К 

 

3.  

 Про поновлення ФОП Королю В.О. договору оренди землі з 

уточненням функціонального призначення по вул. Спартака 

Маковського, 12 для розташування павільйону-магазину 

(площа0,0055 га, строком на 10 років) Ш 

 

4.  

Про поновлення гр. Залевському П.А. договору оренди землі по 

пр. Соборному, 92 для розташування магазину № 18 в 

торговельному ряду «Верже» (площа 0,0033 га, строком на 19 

років) О 

 

5.  

Про поновлення ФОП Кукшину С.М. та ФОП Кукшиній Г.Р. 

договору оренди землі по вул. Жуковського, 1 для розташування 

магазину непродовольчих товарів (площа 0,0194 га, строком на 

7 років) О 

 

6.  

Про затвердження Регіональному сервісному центру МВС в 

Запорізькій області технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Незалежної України, 57 для розташування 

адміністративної будівлі (площа 0,2221 га) В 

 

7.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018 № 57/ 

37 «Про надання дозволу релігійній організації «Мусульманська 

релігійна громада у м. Запоріжжя» на розроблення проекту 

щодо відведення земельної ділянки біля стадіону по вул. 

Волгоградській для розташування культової споруди» ( площа 

0,9000 га) В 

 

8.  

Про відведення (зміна цільового призначення) та надання у 

постійне користування військовій частині 3033 Національної 

гвардії України земельної ділянки по вул. Новокузнецькій, 45 

(поряд з житловими будинками № 45 та № 47) для розташування 

багатоквартирного житлового будинку (площа 0,3385 га) К 
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9.  

Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Тепличній, 8 для розташування 

каналізаційної насосної станції № 9 (площа 0,1540 га) З 

 

10.  
Про надання згоди ТОВ «АВТО ГРАНІТ» на поділ земельної 

ділянки в сел. Креміно, 8а(площа 2,08881 га) Ш 

 

11.  

Про надання дозволу гр. ФОП Голубу М.П. та гр. Голуб Ю.І. на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Базарній, 9-б для розташування 

торговельного павільйону у складі торговельного комплексу 

(площа 0,0053 га) О 

 

12.  

Про надання згоди гр. Сарібекяну І.В., гр. Дараган Л.П. на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Героїв 55-ї бригади, 45-А (площа 

0,0749 га) Ш 

 

13.  
Про передачу гр. Зайцеву Л.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Культурній/вул. Пржевальського, 181/30 (площа 0,0537 га) 

К 

 

14.  
Про передачу гр. Коляді О.М. та гр. Писаренко Г.І. у власність 

земельної ділянки по вул. Декабристів, 18 (площа 0,0465 га) Ш 

 

15.  

Про надання дозволу гр. Василюку В.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Котляревського, 45 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,0574 га) Д 

 

16.  
Про передачу гр. Бударному Є.В., гр. Бударній Л.І. та гр. 

Бударній О.І. у власність земельної ділянки по вул. 

Полтавській/Звільненій, 2/55 (площа 0,1000 га) Ш 

 

17.  

Про надання дозволу гр. Юрашеву Г.В. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

СТ «ДНІПРО», район Запорізького кар’єроуправління, ділянка 

№ 334 для ведення садівництва (площа 0,0600 га) Д 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Глазунову В.О. земельної ділянки 

по вул. Культурній, 188 (площа 0,0385 га) К 

 

19.  

Про погодження СТ «Мічурінець» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок по вул. Базовій, 2 

(в районі Наталіївської дороги) для садівництва (площа 1,7314 

га, 0,6365 га, 2,5000 га, 1,4431 га) Ш 

 

20.  

Про надання дозволу гр. Совгир М.О. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 8.54,8.56 в натурі (на місцевості) в 

СОТ «Заря» для ведення садівництва (площа 0,1030 га) Ш 

 

21.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 07.02.2018 № 23/ 

30 «Про передачу у власність гр. Розсосі К.В. земельної ділянки 
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по вул. Івана Мейлуса, 12» Ш 

22.  
Про відведення та передачу у власність гр. Ястребову В.В. 

земельної ділянки по вул. Трансформаторників, 23 (площа 

0,0693 га) Д 

 

23.  
Про відведення та передачу у власність гр. Кузьменку С.С. 

земельної ділянки по вул. Івана Богуна(навпроти будинку №143) 

(площа 0,0656 га) Ш 

 

24.  

 Про зміну цільового призначення та передачу у власність гр. 

Лобуновій А.М. земельної ділянки по вул. Гоголя, 51 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,0631 га) О 

 

25.  

 Про зміну цільового призначення та передачу у власність гр. 

Коломойцю І.В.. земельної ділянки по вул. Гоголя, 51 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,0616 га) О 

 

26.  

Про передачу в оренду земельних ділянок по вул. Парковий 

бульвар, 1а, 12, вул. Портовій, 16а шляхом поділу АСК 

«УКРРІЧФЛОТ» для розташування річкового порту, першого 

вантажного району, верхнього б`єфу та ТОВ «МАКФОРТ» для 

розташування адміністративної будівлі (площа 6,5883 га) Д 

 

27.  
Про передачу гр. Гамову А.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Нижній, 10а (площа 0,0360 га) В 

 

28.  

Про поновлення ФОП Радівіловій В.І. договору оренди землі по 

пр. Моторобудівників, 1 для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу (площа 0,0029 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

29.  

Про поновлення ФОП Сквордяковій Г.І. договору оренди землі 

по пр. Моторобудівників, 1 для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу (площа 0,0070 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

30.  

Про поновлення ФОП Тур Л.М. договору оренди землі по пр. 

Моторобудівників, 1 для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу (площа 0,0078 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

31.  
Про відведення та передачу в оренду ТОВ «БАРА» земельних 

ділянок по вул. Миколи Краснова, 20 для розташування 

виробничого цеху (площа 0,1691 га, строком на 19 років) Ш 

 

32.  
Про поновлення ФОП Крутенку О.Б. договору оренди землі по 

вул. Брянській, 15 для розташування майстерні (площа 0,0117 

га, строком на 19 років) В 

 

33.  
Про надання дозволу гр. Чупріну В.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр. 

Маяковського, 14 для розташування навчально-спортивного 
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закладу (площа 0,1267 га) В 

34.  
 Про поновлення ФОП Пержинському В.С. договору оренди 

землі по вул. Військбуд, 80б для розташування продовольчої 

крамниці (площа 0,0093 га, строком на 19 років) Ш 

 

35.  
Про поновлення гр. Бобуху П.Г. договору оренди землі по вул. 

Миколи Корищенка для розташування тиру-складу (площа 

0,0938 га, строком на 19 років) Ш 

 

36.  

Про поновлення ФОП Полетахіній В.В. договору оренди землі з 

уточненням функціонального призначення по вул. 

Новокузнецькій, 27б для розташування торговельного 

павільйону (літ. А) у складі зупинкового комплексу (площа 

0,0062 га, строком на 10 років) К 

 

37.  

Про надання дозволу ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Добролюбова, 20 для розташування 

адміністративної будівлі (площа 0,5071 га) Д 

 

38.  

Про надання дозволу ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Зачиняєва, 156 для розташування виробничої 

бази (площа 4,5000 га) Д 

 

39.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Рижикову 

В.П. та ТОВ «ЗАПОРІЖБУДІНВЕСТПЛЮС» земельної ділянки 

по вул. Олександрівській, 2 для розташування магазину, офісу 

та складів (площа 0,1844 га, строком на 19 років) О 

 

40.  

Про надання згоди ПрАТ «ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ» на передачу в суборенду ТОВ 

«СПЛАВРЕСУРС» частини земельної ділянки по Північному 

шосе, 27а для розташування виробничої бази (площа 0,6070 га) 

В 

 

41.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «РІАЛ 

ІСТЕЙТ», ТОВ «ФІРМА «СТЕЛСІ», ТОВ «СЕНКО ГРУП» 

земельної ділянки по вул. Космічній, 42-б для розташування 

нежитлових приміщень продовольчої та непродовольчої групи 

товарів (площа 0,0483 га, строком на 19 років) К 

 

42.  
Про передачу гр. Кузьменку С.О. у власність земельної ділянки 

у дворі будинку по вул. Вавілова, 13 для будівництва 

індивідуального капітального гаража № 5  (площа 0,0037 га) Д 

 

43.  

Про внесення змін до рішення міської ради  від 27.09.2017 № 

58/40 «Про надання на умовах оренди гр. Булгаченку Г.А., гр. 

Булгаченко О.Л., гр. Біличу Ю.А. земельної ділянки зі зміною 

виду використання по вул. Брянській, 15 для розташування 

майнового комплексу  (СТО, складу–майстерні з торгово-

виставковим залом)» ( площа 0,1108 га) В 
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44.  
Про передачу гр. Бордюговій О.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Кочубея/ Соняшниковій, 30/17 (площа 0,1000 га) 

Д 

 

45.  
Про передачу гр. Савченку В.М., Савченку О.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Столєтова, 41 (площа 0,0531 га) Д 

 

46.  
Про передачу гр. Іщенку В.В. та гр. Ткачук Г.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Нижній, 14 (площа 0,0277 га) В 

 

47.  
Про передачу гр. Горбенко Л.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Академічній, 21 (площа 0,1000 га) Ш 

 

48.  
Про передачу гр. Шаркозі Г.Й., гр. Григор`єву М.В. у власність 

земельної ділянки по пров. Оріхівському, 11 (площа 0,0525 га) 

Ш 

 

49.  
Про передачу гр. Меліксетян Л.І., Демидович Н.П., Кондратюк 

О.Г. у власність земельної ділянки по вул. Силовій,117 (площа 

0,1000 га) Д 

 

50.  
Про передачу гр. Сухаревій В.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Стратосферній, 56 (площа 0,0573 га) К 

 

51.  
Про передачу у власність гр. Левченку О.М. земельної ділянки 

по вул. Авіаційній, 17 (площа 0,0608 га) К 

 

52.  
Про передачу у власність гр. Журавльовій Л.Л. земельної 

ділянки по вул. Затишній, 39 (площа 0,1000 га) Ш 

 

53.  
Про передачу у власність гр. Баришевій Л.Ф. земельної ділянки 

по вул. Славутича, 5 (площа 0,0775 га) Д 

 

54.  
Про передачу у власність гр. Гнатенку І.М., Гнатенку М.М. 

земельної ділянки по вул. Капійській, 43и (площа 0,0522 га) З  

 

55.  
Про передачу у власність гр. Проневич К.В. земельної ділянки 

по вул. Панельній, 8 (площа 0,0587 га) Ш 

 

56.  
Про передачу у власність гр. Гуржію І.П. земельної ділянки по 

вул. Різдвяній, 23 (площа 0,0499 га) Ш 

 

57.  
Про передачу у власність гр. Котляровій Л.М. та гр. Котлярову 

С.В. земельної ділянки по вул. Володимирській, 49 (площа 

0,0628 га) Ш 

 

58.  
Про передачу у власність гр. Лобачу О.В. земельної ділянки № 

218 в ОСГК «Запоріжсталь-2» по вул. Батайській,40 для ведення 

садівництва (площа 0,0276 га) Ш 

 

59.  

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

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Набережній, 9а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0640 га) Д 

 

60.  

Про надання дозволу гр. Марченко Я.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення (зміна цільового призначення) 

земельної ділянки по вул. Славутича, 79 для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0126 га) Д 
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61.  

Про припинення КУ «6-а міська клінічна лікарня» права 

постійного користування земельною ділянкою по вул. 

Перемоги, 107б та передачу її у державну власність (площа 

0,5624 га) В 

 

62.  
Про продаж ФОП Стешенку В.О. земельної ділянки по вул. 

Павлокічкаській, 15 для розташування кафе «Фантазія» (площа 

0,0386 га) З 

 

63.  

Про передачу в оренду ФОП Савченку М.І. (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Скворцова, 232 для 

розташування виробничо-складської бази металевих виробів 

(площа 0,2473 га, строком до 03.09.2026) З 

 

64.  
Про відведення та передачу у власність гр. Козарь С.А. 

земельної ділянки по вул. Бородинській (навпроти будинку № 

76, буд.2) (площа 0,0934 га) Д 

 

65.  
Про відведення та передачу у власність гр. Козарь Л.І. земельної 

ділянки по вул. Бородинській (навпроти будинку № 76, буд.1) 

(площа 0,0934 га) Д 

 

66.  

Про передачу у власність громадянам-членам ОСГК «Схил 

Велика Балка» по вул. Ленській (сел. Великий Луг), згідно з 

додатком, земельних ділянок для ведення садівництва (площа 

1,2978 га) Д 

 

67.  
Про поновлення ТОВ «Торгсервис» договору оренди землі по 

вул. Новокузнецькій, 6 для розташування ринку (площа 1,2659 

га, строком на 5 років) К 

 

68.  

Про поновлення ТОВ «Січень» договорів оренди землі по вул. 

Базарній, 18 для розташування при будови та літнього 

майданчику до кафе, вбудованого в адміністративну будівлю 

(площа 0,0212 га, строком на 10 років) О 

 

69.  

Про поновлення ТОВ «ПІВДУКРБУДКОМПАНІЯ» договору 

оренди землі по вул. Професора Толока, 18 для розташування 

багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями (площа 0,2338 га, строком на 10 

років) Д 

 

70.  

Про поновлення ТОВ «НФВ «Стілекс» договору оренди землі 

по вул. Богдана Хмельницького, 2 для розташування 

розважального центру з бізнес центром (площа 0,4845 га, 

строком на 5 років) Д  

 

71.  

 Про поновлення ФОП Соловей Прем Т.П. договору оренди 

землі з уточненням функціонального призначення по вул. 

Військбуд, 85б для розташування магазину продовольчих 

товарів (площа 0,0560 га, строком на 19 років) Ш 

 

72.  
Про поновлення гр. Мелінаускасу Гінтаутасу договору оренди 

землі по вул. Лермонтова, 20 для розташування офісно-

торгового центру (площа 0,0725 га, строком на 19 років) В 

 

73.  Про надання дозволу ТОВ «Перемога–Шанс» на розробку  
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Миколи Краснова, 13а для розташування складського 

комплексу (площа 0,4000 га) Ш 

74.  

Про надання дозволу ПАТ «Запоріжсталь» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

районі Північного шосе для будівництва транспортної 

інфраструктури та дорожнього господарства (дороги) (площа 

6,0000 га) З 

 

75.  
Про передачу в оренду ТОВ «УКРСПЕЦСВІТЛО»  земельної 

ділянки по вул. Макаренка, 9 шляхом поділу для розташування 

виробничо-побутового корпусу (площа 0,5719 га) В 

 

76.  

Про надання згоди ОГК «ІНЖЕКТОР-2000» на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Дніпровські пороги, 29а для 

розташування капітальних та металевих гаражів (площа 1,1555 

га) Д 

 

77.  

Про надання дозволу гаражному кооперативу «Нива» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Карпенка-Карого для розташування гаражів 

(площа 0,1050 га) Ш 

 

78.  

Про надання дозволу ТОВ «НВФ МІДА, ЛТД» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Східній, 1 для розташування виробничої бази (площа 0,8000 

га) К 

 

79.  
Про відведення та передачу в оренду ТОВ «Українська паливна 

група» земельної ділянки по вул. Адм. Нахімова, 3 для 

розташування автозаправної станції (площа 0,5500 га) В 

 

80.  

Про надання згоди ПП «КЛАВІС» на передачу в суборенду ТОВ 

«ЗАПОРОЖГРАДТРАНС-1» та ТОВ «ЗАПОРОЖГРАДТРАНС» 

частину земельної ділянки по Хортицькому шосе, 3для 

розташування автоцентру та СТО (площа 0,7000 га, строком до 

15.02.2020) В  

 

81.  

Про надання дозволу ПП «ФІРМА «ДІНАС» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Чубанова, 1 для розташування друкарні зі складським та 

побутовими приміщеннями  (площа 0,2751 га) О 

 

82.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пр. Соборному, 37 Управлінню 

Запорізької Єпархії Української Православної церкви для 

завершення будівництва Свято-Покровського кафедрального 

собору та обладнання Соборної площі (площа 1,0300) О 

 

83.  

Про надання дозволу ГО «КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по прибережній магістралі для розташування творчої 

майстерні (площа 0,0885 га) В 

 

84.  Про погодження ФОП Щокіну В.І. технічної документації із  
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землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Радистів, 58 

для розташування складів та гаражів (площа 0,2365 га) Ш 

85.  

Про надання у користування на умовах оренди ФОП Оськіну 

В.О. земельної ділянки по вул. Студентській/ вул. Шевченка, 34/ 

199 для розташування павільйону-крамниці у складі 

торговельного комплексу (площа 0,0054 га, строком на 19 років) 

Ш 

 

86.  

Про затвердження гр. Єлисєєнку Г.В., ФОП Токмині В.В.  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Цегельній, 249 для розташування торговельного 

інструментального цеху (площа 0,4135 га) Ш 

 

87.  

Про надання дозволу гр. Рудченку Ю.С. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Магістральній, 43а для розташування магазину (площа 

0,1526 га) Ш 

 

88.  

Про надання на умовах оренди гр. Якіб`юк Ю.А., гр. Погосяну 

А.А. земельної ділянки з доповненням до виду використання по 

вул. Сталеварів, 25 для розташування кафе з літнім 

майданчиком (площа 0,0118 га, строком на 19 років) В 

 

89.  

Про надання дозволу гр. Завгородньому Р.В. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Руставі, 2а для розташування магазину (площа 0,0270 га) Д 

 

90.  
Про передачу гр. Жидких О.Б.. у власність земельної ділянки по 

вул. Машинній, 40 (площа 0,0592 га) З 

 

91.  
Про передачу гр. Кратюк І.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Світловодській, 90а (площа 0,0432 га) З 

 

92.  
Про передачу у власність гр. Ступі Н.В., Кобзарєву І.В. 

земельної ділянки по вул. 12 квітня, 35 (площа 0,1000 га) В 

 

93.  
Про передачу у власність гр. Дьяконовій О.С. земельної ділянки 

по вул. Анапській, 37(площа 0,1000 га) Д 

 

94.  
Про передачу у власність гр. Концуру Г.М. земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 109 (площа 0,1000 га) Ш 

 

95.  
Про припинення ФОП Гоголь В.Б. права оренди земельної 

ділянки по вул. Героїв 93-ї бригади, 34 (площа 0,005 га) Х 

 

96.  
Про поновлення гр. Кульову С.Є. договору оренди землі по вул. 

Тиражній, 52а для городництва (площа 0,0137) га, строком на 10 

років) Ш 

 

97.  

Про проведення гр. Фідінічу В.Г., гр. Ткаченку О.В., гр. 

Коломойцю В.І експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Троїцькій, 12 для розташування виробничого комплексу 

по розливу вина та безалкогольних напоїв (площа 0,1666 га) О 

 

98.  Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  
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по вул. Барикадній, 28-б гр. Рудіму А.М. для розташування 

магазину (площа 0,0658 га) К 

99.  
Про продаж ФОП Костенко А.П. земельної ділянки по пр. Мото-

робудівників, 1 для розташування торговельного павільйону у 

складі торговельного комплексу (площа 0,0079 га) Ш 

 

100.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «Компанія 

Стінгрей» земельної ділянки по вул. Скворцова, 236 для 

розташування виробничої бази (площа 3,8933 га, строком на 19 

років) З 

 

101.  

Про передачу в оренду земельних ділянок в балці Капустянка 

ПАТ «Запоріжсталь» та ТОВ «Гідропауер-1» для розташування 

шламонакопичувача з влаштуванням споруд з генеруючим 

обладнанням(площа 1,8426 га та 0,1200 га, строком на 19 років) 

Ш 

 

102.  

Про поновлення ФОП Зеленському В.М. договору оренди землі 

по вул. Виробничій, 5 для розташування продовольчої крамниці 

(площа 0,0776 га, строком на 10 років) Ш 

 

103.  

Про надання дозволу громадянам – членам родин загиблих 

учасників бойових дій, згідно з додатком, на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Військбуд для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)  

(площа 4,0500 га) Ш 

 

104.  

Про зміну гр. Кутузовій О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по пров. Квітучому, 36 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0193 га) Д 

 

105.  

Про зміну гр. Кутузовій О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по пров. Вузькому, 3 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0232 га) Д 

 

106.  

Про надання дозволу гр. Брегеді М.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 18 в натурі (на місцевості) в ОСК 

«Праця та відпочинок» по вул. Ракетній,3 для ведення 

садівництва (площа 0,0315 га) К 

 

107.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ АВТОМАТИВ» на 

розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття, 

перенесення та тимчасового зберігання родючого шару грунту 

земельної ділянки вздовж тр. Харків-Симферополь (площа 

0,8880 га) К 

 

108.  

Про надання дозволу гр. Солошенку О.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Новокузнецькій, 31 для 

розташування авто мийки (площа 0,4432 га) К 
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109.  

Про продаж ПрАТ «ЗАПОРІЖАВТОТРАНС» земельної ділянки 

по вул. Рекордній, 37 для розташування автостанції № 2 (площа 

0,5903 га) В 

 

110.  

Про продаж ПрАТ «ЗАПОРІЖАВТОТРАНС» земельної ділянки 

по пр. Соборному, 20  для розташування автостанції № 1 (площа 

0,3473 га) К 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 


