
Додаток до 

рішення міської ради 

31.10.2018 №34 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

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

пров. Пам`ятному. 14 (площа 0,0577 га) Д 

 

2.  
Про передачу у власність гр. Гальченку А.А. земельної ділянки 

по вул. Михайла Грушевського, 146 (площа 0,0618 га) Д 

 

3. 1 

Про поновлення ФОП Гасенку Є.А., гр. Терехову С.В., Упирю 

П.Р. договору оренди землі по вул. Сєдова, 18 для розташування 

пункту діагностики та вузлового ремонту автотранспорту (площа 

0,0206 га, строком на 10 років) В 

 

4.  

Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Тенісній, 50 для розташування 

каналізаційної насосної станції № 5 (площа 0,0253 га) З 

 

5.  

Про надання у користування на умовах оренди ЗАТ 

«НАФТАЛІТА» земельної ділянки по вул. Рекордній, 2-в для 

розташування міні-маркету з літнім майданчиком (площа 0,0402 

га, строком на 19 років) Д 

 

6.  

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Іванова, 35а в 

натурі (на місцевості) для розташування автомайстерні дрібного 

ремонту (площа 0,0213 га) Ш 

 

7.  
Про передачу гр. Мироненко А.М. у власність земельної ділянки 

по пров. Буковинському, 6 (площа 0,0677 га) Д 

 

8.  

Про надання дозволу гр. Дудці М.Б. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 13 в натурі на місцевості в СТ 

«Будівельник-7» в районі обласної клінічної лікарні для ведення 

садівництва (площа 0,0650 га) К 

 

9.  

Про надання дозволу гр. Каденко Г.Д. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 18 в натурі на місцевості в СТ 

«Будівельник-7» в районі обласної клінічної лікарні для ведення 

садівництва (площа 0,0600 га) К 

 

10.  
Про передачу гр. Лебеденко С.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Івана Сірка, 87 (площа 0,0285 га) Д 

 

11.  
Про передачу гр. Гудименко Т.Б. у власність земельної ділянки 

по вул. Білоруській/ пров. Герцена, 12а/ 18 (площа 0,0378 га) Ш 

 

12.  Про передачу у власність гр. Малєєвій Т.В. та гр. Єропудову  
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Є.А. земельної ділянки по вул. Буревісника, 25 (площа 0,0683 га) 

Д 

13.  
Про передачу гр. Грудненку Г.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Івана Богуна, 20 (площа 0,0608 га) Ш 

 

14.  

Про надання дозволу гр. Маліборській Т.В. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 35 в натурі на місцевості 

в СТ «Будівельник-7» в районі обласної клінічної лікарні для 

ведення садівництва (площа 0,0600 га) К 

 

15.  
Про передачу у власність гр. Кармазь І.Г. земельної ділянки № 

76 в СТ «Дніпро-1» по вул. Санаторній для ведення садівництва 

(площа 0,0366 га) Д 

 

16.  
Про передачу у власність гр. Халепі Г.Б. земельної ділянки по 

вул. Анапській, 59 (площа 0,0677 га) Д 

 

17.  
Про передачу у власність гр. Гришко П.І. земельної ділянки по 

вул. Тимірязєва/Баранова, 471/39 (площа 0,0357 га) Ш 

 

18.  
Про передачу гр. Ковалевій Н.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Славутича, 2 (площа 0,1000 га) Д 

 

19.  

Про відведення та передачу у власність гр. Трубці Н.Д. земельної 

ділянки № 44 в ОГСК «ЖИЛІЩНИК» по вул. Тульській – вул. 

Ігоря Сікорського для ведення індивідуального садівництва 

(площа 0,0354 га) Ш 

 

20.  
Про передачу у власність гр. Кухтаревій О.О., Бєляшову М.М. 

земельної ділянки по вул. Щедрій, 13 (площа 0,0486 га) К 

 

21.  
Про передачу гр. Смирнову А.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Ігоря Сікорського, 314 (площа 0,0415 га) Ш 

 

22.  
Про передачу гр. Ждановій А.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Гоголя/Пушкіна, 144/66 (площа 0,0700 га) О 

 

23.  

Про надання дозволу гр. Кулешову С.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між будинками 

2-а та 2-б по вул. Синельниківській для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) З 

 

24.  

Про погодження ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Запорізькій, 10-д для розташування торгівельно-офісної 

будівлі (площа 0,3066 га) О 

 

25.  
Про зміну гр. Сурелі М.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Ігоря Сікорського, 432 для розташування 

магазину непродовольчих товарів (площа 0,0531 га) Ш 

 

26.  
Про передачу у власність гр. Жужі О.А. земельної ділянки по 

вул. Заозерній, 16 (буд.) (площа 0,0492 га) Д 

 

27.  
Про передачу у власність гр. Принь Н.А. земельної ділянки по 

вул. Балковій, 62 (площа 0,1000 га) Ш 

 

28. 1 Про поновлення АТ «МОТОР СІЧ» договору оренди землі по  
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вул. Чарівній, 36а для розташування дитячого садка-ясел № 133 

(площа 0,8927 га, строком на 19 років) Ш 

29.  

Про поновлення АТ «МОТОР СІЧ» договору оренди землі по пр. 

Моторобудівників, 32а для розташування дитячого садка-ясел № 

271 та дошкільного лікувального закладу № 233 (площа 1,2316 

га, строком на 19 років) Ш 

 

30.  

Про поновлення ФОП Білій Л.В. договору оренди землі по пр. 

Моторобудівників,14 для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу (площа 0,0035 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

31.  

Про надання згоди ТОВ «Оренда Сервіс Запоріжжя» на поділ 

земельної ділянки по вул. Новокузнецькій, 21б для розташування 

павільйонів у складі торговельного комплексу (площа 0,0099 га) 

К 

 

32.  

Про надання дозволу АТ «МОТОР СІЧ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Фелікса 

Мовчановського, 54 для розташування адміністративної будівлі 

(площа 1,1900 га) Ш 

 

33.  

Про надання дозволу ТОВ «ППП Вікторія 2010» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Скворцова, 232а для розташування виробничої бази (площа 

0,9437 га) З 

 

34.  

Про відведення та передачу в оренду гр. Павліченку Л.І. 

земельної ділянки по вул. Соборному, 17ж для розташування 

ремонтно-майстерного цеху з допоміжними спорудами (площа 

0,1770 га, строком 19 років) К 

 

35.  

Про надання дозволу гр. Лазорку П.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у дворі 

житлового будинку № 18 по вул. Сталеварів для розташування 

гаражу № 1(площа 0,0040 га) В 

 

36.  
Про передачу гр. Білошапці Л.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Івана Богуна, 3-в (площа 0,0200 га) Ш 

 

37.  
Про передачу гр. Коваленку В.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Верхоянській, 56 (площа 0,0609 га) Ш 

 

38.  
Про передачу гр. Гарадим Ю.Ю. у власність земельної ділянки 

по вул. Чкалова, 180 (площа 0,0654 га) К 

 

39.  
Про передачу у власність гр. Федорович В.В. земельної ділянки 

по вул. Садівництво, 12а (площа 0,0582 га) Ш 

 

40.  
Про припинення права оренди земельними ділянками по вул. 

Спартака Маковського гр. Приймак С.В. (площа 0,2000 га) Ш 

 

41.  
Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди земельної 

ділянки по вул. Сергія Тюленіна (площа 1,5964 га) В 

 

42.  
Про продаж ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» земельної 

ділянки п вул. Панфьорова, 211 для розташування складу (площа 

0,4723 га) Ш 
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43.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Музичній, 2д гр. Стировій Л.М. для розташування 

виробничої бази ( площа 0,3892 га) К 

 

44.  

Про надання дозволу Соріній В.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Новокузнецькій, 36-б для розташування магазину-кафе (площа 

0,0649 га) К 

 

45.  

Про поновлення ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» договору оренди 

землі по Оріхівському шосе, 2-г для розташування 

автозаправного комплексу (площею 0,2039 га, строком на 19 

років) К 

 

46.  

Про передачу в оренду ПП «СЛАВУТИЧ-ТАРА» земельної 

ділянки в районі вул. Василя Стуса для розташування під’їзної 

залізничної колії з постом чергового (площа 0,2900 га, строком 

на 10 років) Х 

 

47. 1 

Про поновлення ФОП Чуприні .О.О. договору оренди землі по 

пр. Соборному, 155/ вул. Миру, 13 для розташування прибудови 

до магазину непродовольчих товарів (площа 0,0242 га, строком 

на 10 років) В 

 

48.  

Про поновлення ФОП Івахненко Ф.В. договору оренди землі з 

уточненням функціонального призначення по вул. Машинній, 

132 для розташування магазину продовольчих товарів (площа 

0,0051 га, строком на 10 років) З 

 

49.  

Про відведення та передачу в оренду ТОВ «БІОГАЗ-УКРАЇНА» 

земельної ділянки по вул. Базовій, 10в для розташування 

енергогенеруючого підприємства (сонячної енергогенеруючої 

електричної станції) (плоша 1,1500 га, строком на 10 років) Ш 

 

50.  

Про затвердження ОГК «Інжектор-2000» технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на місцевості по вул. Дніпровські пороги, 29а 

для розташування капітальних та металевих гаражів (площа 

1,1555 га) Д 

 

51.  

Про погодження  ПРАТ «ЦТВ» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Олександрівській, 75 (кадастровий номер 

2310100000:01:011:0077) О 

 

52.  

Про надання дозволу гр. Колтиріну А.Т. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у дворі 

житлового будинку № 47 по вул. Леоніда Жаботинського для 

розташування капітального гаражу № 11 (площа 0,0035 га) В 

 

53.  

Про надання дозволу гр. Булітко Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Добролюбова, 25 для розташування індивідуального гаражу № 

17 (площа 0,0025 га) Д 

 

54.  Про надання гр. Щербініній О.В. у користування на умовах  



5 
 

оренди земельної ділянки по вул. Яценка, 6 для розташування 

прибудови до магазину (площа 0,0135 га, строком на 19 років) В 

55.  

Про надання дозволу гр. Тилик Ю.В. та гр. Тилику Р.Г. на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок № 24, 25 та 

№ 4, 24 в натурі на місцевості в СТ «Мічурінець» по вул. Базо-

вій, 2 для ведення садівництва (площа 0,1089 га, 0,1083 га) Ш 

 

56.  

Про надання дозволу гр. Носко Ю.А. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 46 в натурі (на місцевості) в К «СТ 

«Авіатор-3» для ведення садівництва (площа 0,1100 га) Ш 

 

57.  
Про продаж гр. Рудіму А.М. земельної ділянки по вул. 

Барикадній, 28-б для розташування магазину (площа 0,0587 га) К 

 

58.  
Про продаж ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ». земельної ділянки по вул. 

Чубанова, 3 для розташування виробничої дільниці управління 

(площа 0,5205 га) К 

 

59.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по пр. Соборному, 17 гр. Павліченку Л.І. для розташування 

пивоварні з кафе (площею 0,1770 га) К 

 

60.  

Про надання ФОП Теряннику Я.В. у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по пр. Моторобудівників, 1 для 

розташування торговельного павільйону у складі торговельного 

комплексу (площа 0,0089 га, строком на 10 років) Ш 

 

61.  
Про передачу у власність гр. Беспрозванній Н.П. земельної 

ділянки по вул. Добровольчих батальйонів, 6 (площа 0,0382 га) З 

 

62.  
Про припинення ФОП Чуприні .О.О. права оренди земельної ді-

лянки  по пр. Соборному, 155/ вул. Миру, 13 (площа 0,0235 га) В 

 

63.  

Про надання дозволу громадянам-учасникам АТО, 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 2,0000 га) Ш 

 

64.  
Про надання згоди ГК «Гараж» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Гоголя, 66 (площа 0,1963 га) О 

 

65.  
Про надання згоди КТ «КАСТОР-17» на відновлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по Дніпровському 

шосе, 13 для розташування заводу Д 

 

66.  

Про продаж гр. Фідінічу В.Г, гр. Ткаченку О.В., гр.. Коломойцю 

В. І. земельної ділянки по вул. Троїцькій, 12 для розташування 

виробничого комплексу по розливу вина та безалкогольних 

напоїв О 

 

67.  
Про надання дозволу гр. Черняк Л.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Укра-

їнській, 4а для розташування гаражу № 23 (площа 0,0029 га) О 
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68.  
Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по вул. 

Скворцова, 245 (площа 1,7969 га) З 

 

69.  

Про надання згоди ТОВ «ЛОГІСТІК-2015» на об’єднання 

земельних ділянок по Оріхівському щосе, 36 для розташування 

ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

(площа 12,7985 га) К 

 

70.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «РЕСУРС 

КОМПАНІ» земельної ділянки по вул. Бородинській, 2 для 

розташування багатоповерхового житлового будинку з офісною 

будівлею Д 

 

71.  

Про надання дозволу ТОВ «СІЧ-ІНВЕСТБУД» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Іванова, 2б для 

розташування торгового комплексу (площа 0,3118 га) Ш 

 

72.  

Про затвердження гр. Степанову О.Ю. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Святого Миколая, 53 

для розташування багатоповерхового житлового будинку (площа 

1,1554 га) О 

 

73.  Про припинення ТОВ «ВІВАТБУДІНВЕСТ» права оренди 

земельної ділянки по вул. Базарній, 22-в (площа 0,0226 га) О 

 

 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


