
Продовження переліку 

проектів рішень Запорізької міської ради з питань 

                        затвердження землевпорядної документації 

71 

Про поновлення ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» договору оренди землі 

по Хортицькому шосе, 2а для розташування автозаправного 

комплексу, у складі, АЗС та крамниці з кафетерієм (площа 0,3093 

га, строком на 19 років) Х 

 

72 

Про поновлення ТОВ «МАЯК-СНС» договору оренди землі по вул. 

Ленській/ вул. Котельникова, 22а/ 10 для розташування житлово-

рекреаційного комплексу (площа 1,7509 га, строком на 10 років) Д 

 

73 

Про поновлення ФОП Прокудіну С.М. договору оренди землі по 

вул. Рубана, 26 для розташування кафе з літнім майданчиком 

(площа 0,0730 га, строком на 10 років) Х 

 

74 

Про надання дозволу КП «Управління капітального будівництва» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розташування багатоповерхової житлової забудови 

мікрорайону № 5 житлового масиву «Південний» (площа 8,0000 га) 

К 

 

75 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.08.2016 № 93/96 

«Про надання дозволу комунальній установі «Заводський районний 

фізкультурно-спортивний комплекс» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Історичній, 49а для розташування спортивного комплексу» З 

 

76 

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРОЖСНАБПРОМКОНТАКТ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Патріотичній, 74а для розташування офісної будівлі 

(площа 0,1000 га) В 

 

77 

Про надання згоди ТОВ «ФЕРРОКС» на поділ земельної ділянки 

по Південному шосе, 59 для розташування підприємства 

комплексної переробки відвальних шлаків (площа 2,5185 га) В 

 

78 

Про надання ТОВ «7 ДНІВ «ЗАПОРІЖЖЯ» у користування на 

умовах оренди земельної ділянки по пр. Соборному, 202 для 

розташування готельного комплексу (площа 1,0129 га, строком на 

19 років) В 

 

79 

Про надання дозволу ТОВ «ЗЛАГОДА-2013» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр. 

Соборному, 109 для розташування автомобільної стоянки для 

тимчасового зберігання транспортних засобів (площа 0,1884 га) О 

 

80 

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «МАЯК-СНС» 

земельної ділянки по вул. Ленській 22а/ вул. Котельникова, 10 для 

розташування житлово-рекреаційного комплексу (площа 2,6085 га, 

строком на 10 років) Д 

 

81 

Про надання дозволу ТОВ «БІОГАЗ-УКРАЇНА» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Базовій, 10в для 

 



2 
 

розташування енергогенеруючого підприємства (сонячної 

енергогенеруючої електричної станції) (площа 1,1500 га) Ш 

82 

Про надання ФОП Бончевій Т.С. у користування на умовах оренди 

земельної ділянки по вул. Виборзькій, 10а для розташування 

складів продовольчих товарів з адміністративною будівлею (площа 

0,3752 га, строком на 19 років) В 

 

83 

Про надання ФОП Булигіну О.В. у користування на умовах оренди 

земельної ділянки по вул. Лахтінській, 12а для розташування 

магазину (площа 0,0151 га, строком на 19 років) Х 

 

84 

Про надання дозволу гр. Щербасі А.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення (зміна цільового призначення) 

земельної ділянки по вул. Святого Миколая /Глісерній, 61/ 4 для 

розташування багатофункціонального комплексу громадського 

призначення (магазин, гаражі) (площа 0,3392 га) О 

 

85 

Про надання дозволу гр. Пєхотіну А.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Випробувачів, 5 

для розташування виробничої бази (площа 3,5629 га) Х 

 

86 

Про надання дозволу ФОП Малевці А.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайла 

Гончаренка, 7 для розташування медичного закладу (площа 0,3820 

га) В 

 

87 

Про надання дозволу гр. Собакарю Р.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скельній, 

9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,0700 га) Д 

 

88 

Про надання дозволу гр. Собакарю Л.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скельній, 

11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,1000 га) Д 

 

89 

Про надання дозволу гр. Плетень А.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скельній, 

45в для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,0700 га) Д 

 

90 
Про передачу гр. Зайцевій В.Г. у власність частини земельної 

ділянки по вул. Слобідській, 39 (площа 0,0083 га) О 

 

91 
Про передачу гр. Гончаренко Г.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Панаса Мирного, 31 (площа 0,0492 га) Д 

 

92 
Про передачу гр. Купічу В.В. у власність земельної ділянки по вул. 

Васильєва, 64а (площа 0,0399 га) К 

 

93 
Про передачу у власність гр. Громову В.М. земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 246а (площа 0,0412 га) Ш 

 

94 Про відведення та передачу у власність гр. Романішиній-Фроловій  
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Н.Ф. земельної ділянки по вул. Андреаса Валльманна, 59 (буд.) 

(площа 0,0840 га) Д 

95 

Про зміну гр. Муріній Т.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Природній, 13 для розташування магазину (площа 

0,0072 га) Ш 

 

96 
Про передачу гр. Онісковець В.О. у власність земельної ділянки по 

вул. Стратосферній, 23 (площа 0,0085 га) К 

 

97 

Про припинення СП «ВІННЕР ФОРД ЗАПОРІЖЖЯ»/ «ІНТРЕЙД 

ГРУП» права оренди земельної ділянки по пр. Соборному, 78 

(площа 0,0356 га) О 

 

98 

Про поновлення ФОП Терещенко Т.Ф. договору оренди землі по 

вул. Гоголя, 163 для розташування торговельного комплексу 

(площа 0,0035 га, строком на 10 років) О 

 

99 

Про надання дозволу гр. Садовому І.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у 

дворі житлового будинку № 25 по вул. Добролюбова для 

розташування індивідуального гаражу № 18 (площа 0,0050 га) Д 

 

100 

Про поновлення ФОП Німовець Л.В. договору оренди землі по 

Дніпровському шосе, 48 для розташування літнього майданчика 

біля вбудованого в житловий будинок кафе (площа 0,0098 га 

строком на 5 років) Д 

 

101 

Про передачу в оренду ТОВ «МП АВРОРА» земельної ділянки по 

вул. Штабній, 9а для розташування виробничих будівель та 

складських приміщень (площа 0,2891 га, строком на 19 років) З 

 

102 

Про надання дозволу ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ» на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Новобудов, 9 для розташування промислового майданчика 

(площа 18,1725 га) Х  

 

103 

Про надання дозволу ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Новобудов, 9 для розташування промислового майданчика (площа 

0,7400 га) Х 

 

104 

Про надання згоди ПРАТ «ЦТВ» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пр. 

Соборному, 92 (площа 0,9049 га) О 

 

105 

Про надання згоди ПРАТ «ЦТВ» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пр. 

Соборному, 92 кадастровий номер 2310100000:01:011:0077 (площа 

0,4108 га) О 

 

106 

Про надання у користування на умовах оренди ПРАТ «ЗІЗ 

земельної ділянки по пр. Соборному, 92 для розташування 

виробничих та адміністративних будівель (площа 0,1202 га, 

строком на 19 років) О 

 

107 
Про надання у користування на умовах оренди ПРАТ «ЗІЗ 

земельної ділянки по вул. Олександрівській, 73 для розташування 
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виробничого цеху (площа 0,1732 га, строком на 19 років) О 

108 

Про надання у користування на умовах оренди ПРАТ «ЗІЗ» 

земельної ділянки по вул. Олександрівській,75 для розташування  

виробничого цеху (площа 0,0759 га, строком на 19 років) О 

 

109 

Про надання дозволу ТОВ «ПОРТОСТАР» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Донецькому шосе, 9 для розташування навантажувального 

майданчику та складу будівельних матеріалів (площа 0,7774 га) Ш 

 

110. Про надання в постійне користування КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ 

ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» земельної ділянки по вул. Військбуд, 124в для 

розташування приміщень для переробки та складування дерев`яної 

тріски для роботи існуючої котельні на біопаливі (площа 1,4513 га) 

Ш 

 

111. Про передачу в оренду КП «Водоканал» земельної ділянки по вул. 

Адм. Ушакова, 111 для розташування каналізаційної насосної 

станції № 3 (площа 0,2682 га, строком на 19 років) Ш 

 

112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Святого Миколая, 53 ТОВ «ІНВЕСТБУД 

КОНСАЛТИНГ» та проведення експертної грошової оцінки землі 

для розташування адміністративної будівлі (площа 0,2536 гс( О  

 

113. Про зміну ТОВ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВ» цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Святого Миколая, 53 для 

розташування адміністративної будівлі (площа 0,0884 га) О 

 

114. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Чубанова, 3 ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ» для розташування 

виробничої дільниці будуправління (площа 0,5205 га) К 

 

115. Про відведення та передачу у власність гр.Сапку П.П. земельної 

ділянки по вул..Українській,4-а для розташування капітального 

гаражу №33 (площа 0,0028 га) О 

 

116. Про передачу гр.Долі Н.І., Дегтярьовій І.В. у власність земельної 

ділянки по вул.Платова,33 (площа 0,0375 га) Д 

 

117. Про відведення та передачу в оренду ФОП Андрійцю С.М., та ФОП 

Фуклеву В.П. земельної ділянки по вул.Радистів,54 для 

розташування розчинного вузлу (площа 0,3402 га) Ш 

 

118. Про відведення та передачу в оренду ОГ «Ентузіаст» земельної 

ділянки по вул.Вороніна,19б для розташування автостоянки (площа 

0,3026 га) Ш 

 

119 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ТЕРРАІНВЕСТГРУПП» земельної ділянки по Оріхівському 

шосе,10 для розташування багатофункціонального громадського 

центру у складі об»єктів реабілітаційно-діагностичного,готельно-

ділового, торгівельно-виставкового призначення (площа 10,1418 

га) К 

 

 

Голова комісії        І.М. Чумаченко 
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