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ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок у м.Запоріжжі,  
призначених для продажу права оренди на земельних торгах 

(у формі аукціону) 

№ 
п/п 

Місце розташування земельної 

ділянки 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Функціональне призначення  

1. 

вул.Космічна  

(поруч з житловим будинком 

по вул.Космічна,104) 

0,7222 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

2 
вул.Братська/ вул.Адмірала 

Макарова 
0,1145 

для розташування об’єкту 

торгівлі 

3 

вул.Новокузнецька  

(в р-ні житлових будинків по 

вул.Новокузнецька,12,18) 

0,2750 
для розташування об’єкту 

торгівлі 

4 

вул.Військбуд  

(в р-ні житлових будинків по 

вул.Військбуд,72, 74) 

0,4211 
для розташування об’єкту 

торгівлі 

5 

тр. Харків-Сімферополь  

(поруч з АЗС "УкрНафта" та в 

районі ГМ "Метро") 

1,2604 
для розташування об'єкту 

громадського призначення 

6 
вул.Рубана/ вул.Хортицьке 

шосе 
0,7270 

для розташування об'єкту 

громадського призначення 

7 
вул.Макаренка / вул.Північне 

шосе 
0,3982 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

8 

вул.Перемоги  

(в р-ні житлового будинку по 

вул.Перемоги,97) 

5,000 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

9 

вул.Новокузнецькій 

 (поруч з житловим будинком 

по вул.Новокузнецькій,13) 

0,0633 
для розташування об’єкту 

торгівлі 

10 
тр. Харків-Сімферополь/ 

вул.Магістральна 
0,1582 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

11 

вул.Звенигородська (поруч з 

житловими будинками по 

вул.Звенигородська,7, 9-а,) 

0,5213 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 
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12 

вул.Північне шосе (поруч із 

земельною ділянкою по 

вул.Північне шосе,27) 

0,3000 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

13 

вул.Істоміна-вул.Пожарського 

(поруч з земельною ділянкою 

по вул.Істоміна,21-а) 

0,4226 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

14 

вул.Істоміна-вул.Пожарського 

(в р-ні з земельною ділянкою 

по вул.Істоміна,21-а) 

0,4255 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

15 

вул.Дніпровське шосе  

(поруч з АЗС по 

вул.Дніпровське шосе,3-в)  

0,2000 

для розташування об’єктів по 

обслуговуванню 

транспортних засобів 

16 

вул.Чотирнадцятого жовтня 

(поруч з житловим буд. по 

вул.Чотирнадцятого жовтня,5) 

0,5400 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

17 

пр.Ювілейний  

(поруч з житловим буд.  

по пр.Ювілейний,23-а) 

0,4129 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

18 

пр.Ювілейний  

(поруч з житловим буд.  

по пр.Ювілейний,45) 

0,2000 
для розташування об’єктів 

громадського призначення 

19 

вул.Авраменка  

(поруч з житловим будинком 

по вул.Авраменка,14) 

0,3700 
для розташування об’єкту 

торгівлі 

20 

вул.Електрична  

(поруч з житловим будинком 

по вул.Електрична,249) 

1,3460 

для розташування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

21 

вул.Рубана 

 (поруч з житловим будинком 

по вул.Рубана,20) 

0,0750 
для розташування об’єкту 

торгівлі 

22 

вул.Автозаводська  

(поруч з житловим будинком 

по вул.Автозаводська,4) 

0,0230 
для розташування кафе з 

літнім майданчиком 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Р.О. Пидорич 


