
Додаток до 

рішення міської ради 

29.08.2018 №58 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  
Про передачу у власність гр. Абалмасовій В.С. земельної 

ділянки по вул. Іскри, 16 (площа 0,1000 га) Д 

 

2.  

Про поновлення ТОВ «ЛІК» договору оренди землі на майдані 

Профспілок, 3 для розташування прибудови до  вбудованого в 

житловий будинок магазину (площа 0,0256 га, строком на 19 

років) В 

 

3.  

Про поновлення ТОВ «Гіперболоїд» договору оренди землі по 

пров. Архангельському, 20а для розташування майстерні (площа 

0,4317 га, строком на 10 років) Ш 

 

4.  

Про поновлення ТОВ «ВІКЛ КО ЛТД» договору оренди землі 

по Південному шосе, 52 для розташування адмінбудівлі та 

магазину (площа 0,0544 га, строком на 10 років) З 

 

5.  

Про поновлення ГК «ЛУЧ» договору оренди землі по вул. 

Іванова, 38 для розташування боксових гаражів (площа 0,7009 

га, строком на 7 років) Ш 

 

6.  

Про поновлення ФОП Клименку В.Г. договору оренди землі по 

вул. Павлокічкаській, 17 для розташування торговельного 

павільйону з продажу одягу «секонд-хенд» та компакт-дисків 

(площа 0,0133 га, строком на 3 роки) З 

 

7.  

Про надання дозволу ТОВ «ЕЛЕКТРА» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Макаренка, 9 для розташування лабораторно-побутового 

комплексу (площа 0,2500 га) В 

 

8.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тепличній, 49 для розташування виробничого 

корпусу цеху ад`юстажної обробки металу (ЦАОМ) (площа 

6,2000 га) З 

 

9.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Софіївській, 238а для розташування   комплексу 

складів (площа 11,0000 га) З 

 

10.  
Про передачу у державну власність земельної ділянки в районі 

майдану ім. Пушкіна (кадастровий номер 2310100000: 

01:005:0092) (площа 0,3985 га) О 

 

11.  
Про надання у постійне користування департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради земельної ділянки по вул. 

 



2 
 

Рекордній, 27а для розташування Запорізького ліцею «Логос» 

Запорізької міської ради Запорізької області (площа 1,5289 га) В 

12.  

Про надання згоди ТОВ «Запоріжжявторресурси» на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Новгородській, 15а 

для розташування приймального пункту по збору та обробці 

вторинної сировини (площа 0,0423 га) Х 

 

13.  

Про відведення в постійне користування комунальному закладу 

охорони здоров’я «Студентська поліклініка» земельної ділянки 

по пр. Соборному, 59/ вул. Перша ливарна, 27 для розташування 

студентської поліклініки (площа 0,0916 га) О 

 

14.  

Про надання дозволу ТОВ «ІНДУСТРІАЛ СОЛАР» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення (зміна 

цільового призначення) земельної ділянки по вул. Північне 

шосе, 20г для розташування енергогенеруючого підприємства 

(сонячної енергогенеруючої електричної станції) (площа 38,7961 

га) З 

 

 

15.  
Про надання у постійне користування Прокуратурі Запорізької 

області земельної ділянки на майдані Профспілок для 

розташування адміністративної будівлі (площа 0,4039 га) В 

 

16.  
Про відведення та передачу гр. Іванову І.Є. у власність 

земельної ділянки по вул. Парамонова, 15а для розташування 

гаражу (площа 0,0022 га) К 

 

17.  

Про затвердження  ФОП Голубу М.П. та гр. Голуб Ю.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Базарній, 9б для розташування торговельного павільйона у 

складі торговельного комплексу (площа 0,0053 га) О 

 

18.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. 

Березовському К.М., гр. Жеманюк Н.Є., гр. Ткаченко Н.М., гр. 

Храпачу В.В. земельної ділянки по пр. Моторобудівників, 42а з 

уточненням функціонального призначення для розташування 

виробничого майданчика (площа 0,5856 га, строком до 

05.10.2059) Ш 

 

19.  

Про надання дозволу гр. Михайлову М.Й. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Байрачній, 7 для розташування кравецьких цехів (площа 

1,3327 га) Д 

 

20.  
Про зміну цільового призначення земельної ділянки гр. Бураві 

Ю.П. по вул. Космічній, 17/вул. Броньовій, 1 для розташування 

магазину непродовольчих товарів (площа 0,0253 га) К 

 

21.  

Про надання ФОП Сальникову К.С. та ФОП Вагилевичу В.Л. у 

користування на умовах оренди земельної ділянки по вул. 

Полякова, 9 для розташування центру дозвілля для дітей (площа 

0,0879 га, строком на 19 років) Ш 
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22.  

Про надання дозволу гр. Пономаренку О.М. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 31 в натурі (на 

місцевості) в ОСГК «Граніт» в районі Мокрянського кам’яного 

кар’єру № 2 для ведення садівництва (площа 0,0490 га) Ш 

 

23.  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 29 в натурі (на місцевості) в ОК 

«Садово-городнє товариство «Мокрянка» в районі 

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

(площа 0,0920 га) Ш 

 

24.  
Про передачу у власність гр. Буряку М.О. земельної ділянки по 

вул. Бурденка, 31а (площа 0,0463 га) Д 

 

25.  
Про передачу у власність гр. Колеснику Ю.В. земельної ділянки 

№ 26, 27 в ОСГК «Нерудник» в районі Мокрянського кар’єру № 

2 для ведення садівництва (площа 0,1001 га) Ш 

 

26.  
Про передачу у власність гр. Колесник Ю.О. земельної ділянки 

№ 28 в ОСГК «Нерудник» в районі Мокрянського  кар’єру № 2 

для ведення садівництва (площа 0,1200 га) Ш 

 

 

27.  
Про передачу у власність гр. Біркіній С.Д. земельної ділянки № 

208 в обслуговуючому садово-городньому кооперативі 

«Запоріжсталь-2» по вул. Батайській, 40 (площа 0,0894 га) Ш 

 

28.  
Про передачу у власність гр. Єременко В.В. земельної ділянки 

№ 26 в ОСГК «Будівельник-2005» по вул. Блакитній, 20 для 

ведення садівництва (площа 0,0596 га) Ш 

 

29.  

Про відведення та передачу у власність гр. Тюріній Л.С. 

земельної ділянки № 21 в ОСГК «ЖИЛІЩНИК» по вул. 

Тульській – вул. Ігоря Сікорського для ведення садівництва 

(площа 0,0413 га) Ш 

 

30.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 № 89/ 

18 «Про передачу у власність гр. Бортникову О.В. земельної 

ділянки по вул. Волокаламській, 18» Ш 

 

31.  
Про передачу у власність гр. Овсяніковій Т.А. земельної ділянки 

по вул. 9 травня, 31а (площа 0,0382 га) Д 

 

32.  

Про надання дозволу гр. Корольову Р.О. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 63 в натурі (на 

місцевості) в ОСГК «Праця-1» по вул. Сільській для ведення 

садівництва (площа 0,0460 га) Д 

 

33.  
Про передачу у власність гр. Щербак Т.В. земельної ділянки по 

вул. Максима Прокуратова, 25 (площа 0,0631 га) К 

 

34.  
Про передачу гр. Руда О.Г. у власність земельної ділянки № 66 в 

СТ «Колективний сад НОД-3» на 17 км перегону Запоріжжя 

Ліве для ведення садівництва (площа 0,0601 га) Ш 

 

35.  Про передачу гр. Кулик О.В. у власність земельної ділянки № 42  
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в СТ «Колективний сад НОД-3» на 17 км перегону Запоріжжя 

Ліве для ведення садівництва (площа 0,0572 га) Ш 

36.  

Про надання дозволу гр. Третьякову М.О. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Норільській, 110 для городництва (площа 0,0684 га) З 

 

37.  
Про передачу у власність гр. Шульзі О.М. та гр. Шульзі О.В. 

земельної ділянки по вул. Адмірала Макарова, 99а (площа 

0,1000 га) Д 

 

38.  
Про передачу гр. Сестриватовському Г.Ф. та гр. 

Сестриватовському Д.Г. у власність земельної ділянки по вул. 

Зерновій, 15б (площа 0,0417 га) Д 

 

39.  
Про передачу гр. Карташову В.В. та гр. КарташовІй І.М. у 

власність  земельної ділянки по вул. Миргородській, 10 (площа 

0,0517 га) Д 

 

40.  

Про надання дозволу гр. Шейн Л.Г. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в СТ «ДРУЖБА-

3», ділянка № 98 для ведення садівництва (площа 0,0650 га) Ш 

 

41.  
Про передачу гр. Клочко Н.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Леонтовича, 8 (площа 0,0445 га) Д 

 

42.  
Про передачу гр. Алієвій М.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Дальній, 79 (площа 0,1000 га) Ш 

 

43.  
Про передачу гр. Гончаровій Р.І. у власність земельної ділянки 

по вул. Дальній, 92 (площа 0,0945 га) Ш 

 

44.  
Про передачу гр. Хряпінському П.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Нижній, 30 (площа 0,0623 га) В 

 

45.  
Про передачу гр. Таран Г.П., гр. Ашимлі Л.П. та гр. Ашимлі 

Ю.П. у власність земельної ділянки по вул. Зразковій, 130 

(площа 0,0778 га) З 

 

46.  

Про надання дозволу гр. Петрову М.Ю. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Тургенєва, 27 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,0800 га) О 

 

47.  

Про надання дозволу гр. Тихому О.О. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 44 в натурі (на місцевості) в ОСК 

«Радуга-2005» по Дослідній станції для ведення садівництва 

(площа 0,1200 га) К 

 

48.  

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 31 натурі (на 

місцевості) в ОСГК «Запоріжсталь-2» по вул. Батайській, 40 для 
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ведення садівництва (площа 0,700 га) Ш 

49.  
Про передачу у власність гр. Гриню К.С. земельної ділянки по 

вул. Казковій, 8 (площа 0,0742 га) Д 

 

50.  
Про передачу гр. Гайдуку П.В. у власність земельної ділянки № 

738 в СТ «Дніпро» для ведення садівництва (площа 0,0445 га) Д 

 

51.  

Про надання згоди КЗ ЗАОУМДТ ім. В.Г. Магара ЗОР на 

відновлення меж земельних ділянок по пр. Соборному, 41, для 

розташування музично-драматичного театру та пожежного 

резервуару (площа 0,7705 га) О 

 

52.  

Про надання дозволу КУ «КІОЦ» ЗОР на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Олександрівській, 48 для розташування адміністративної будівлі 

(площа 0,1500 га) О 

 

53.  
Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Вороніна СП М «УКР ЕСТ МЕБЕЛЬ» (площа 

0,8677 га) Ш 

 

54.  
Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Іванова, 99 ЗКАТП-082801 

«Комунсантрансекологія» (площа 3,3383 га) Ш 

 

55.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Панфьорова, 211 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» 

для розташування складу (площа 0,4723 га) Ш 

 

56.  

Про передачу в оренду, проведення експертної грошової оцінки 

та припинення права оренди ТОВ «СОК ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ» 

земельних ділянок по пр. .Маяковського, 24 шляхом поділу для 

розташування спортивного комплексу (площа 0,9607 га) В 

 

57.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на майдані 

Запорізькому, 1 для розташування насосної станції (площа 

0,0100 га) Д 

 

58.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по бул. 

Парковому, 1а, для розташування каналізаційної насосної 

станції № 40 (площа 0,0850 га) Д 

 

59.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по бул. 

Парковому, 1а, для розташування каналізаційної насосної 

станції № 41 (площа 0,0225 га) Д 

 

60.  
Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Кустанайській, 24 для розташування 

каналізаційної насосної станції № 10 (площа 0,0454 га) З 

 

61.  
Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Аматорській, 65 для розташування 

контори цеху (площа 0,3590 га) З 

 

62.  Про надання у постійне користування КП «Водоканал»  
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земельної ділянки по вул. Софіївській, 232б для розташування 

котельні та насосної станції (площа 0,0259 га) З 

63.  
Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Українській, 2г для розташування 

каналізаційної насосної станції № 1 (площа 0,4747 га) О 

 

64.  
Про відведення та надання у постійне користування КП 

«Водоканал» земельної ділянки по вул. Космічній, 102б для 

розташування насосної станції «Космічна» (площа 0,0179 га) К 

 

65.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Північному 

шосе, 113б  для розташування каналізаційної насосної станції № 

34 (площа 0,1329 га) В 

 

66.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по бул. 

Вінтера, 5 для розташування каналізаційної насосної станції № 

39 (площа 0,4193 га) Д 

 

67.  
Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Оптимістичній, 40 для розташування 

каналізаційної насосної станції № 4 (площа 0,1236 га) З 

 

68.  
Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Історичній, 73 для розташування 

насосної станції підкачки води (площа 0,0083 га) З 

 

69.  
Про передачу гр. Кучер І.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Іскри, 62 (площа 0,0444 га) Д 

 

70.  
Про поновлення ПФ «Артур» договору оренди землі по вул. 

Пархоменка, 5 (раніше вул. Пархоменка, 12) для розташування 

платної відкритої автостоянки (площа 0,2427 га) Ш 

 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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, 124-в 

для розташування приміщень для переробки та складування 

дерев`яної тріски для роботи існуючої котельні на біопаливі 

(площа 1,4513 га) Ш 
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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) З 

 

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 га)  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, строком на 10 

років) Ш 

 

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

ділянки по вул. Вороніна,19б для розташування автостоянки 

(площа 0,3026 га, строком на 10 років) 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, на 7 років) К 

 

120. Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛЕНД 

ДІВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки по вул. Лермонтова, 1 для 

розташування магазину з продажу квітів (площа 0,0916 га, 

строком на 19 років) В 

 

121. Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛЕНД 

ДІВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки по пр. Соборному, 184 для 

розташування кафе (площа 0,1853 га, строком на 19 років) В 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 


