
Додаток до 

рішення міської ради 

19.12.2018 №107 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1. 1 
Про передачу гр. Мисник В.Г. у власність земельної ділянки по 

вул. Столярній, 35 (площа 0,0628 га) К 

 

2. 1 

Про поновлення АТ «МОТОР СІЧ» договору оренди землі по 

вул. Брюллова, 17а для розташування гуртожитку (площа 0,4504 

га, строком на 19 років) Ш 

 

3.  

Про поновлення АТ «МОТОР СІЧ» договору оренди землі по 

вул. Брюллова, 17б для розташування гуртожитку (площа 0,3436 

га, строком на 19 років) Ш 

 

4.  

Про поновлення ТОВ «КАРВОШ ЛЮКС» договору оренди землі 

по вул. Новокузнецькій, 33 для розташування житлового 

комплексу (площа 0,9307 га, строком на 10 років) К 

 

5.  

Про поновлення ФОП Федоруку І.В., та ФОП Луханіну О.Г. 

договору оренди землі по вул. Новокузнецькій, 13б для 

розташування магазину (площа 0,2205 га, строком на 10 років) К 

 

6.  

Про надання у постійне користування КП «Водоканал» 

земельної ділянки по вул. Тамбовській, 4 для розташування 

промбази автотранспортного цеху (площа 2,1473 га) В 

 

7.  

Про надання згоди АТ «ЗФЗ» на відновлення меж земельних 

ділянок по вул. Діагональній, 11 для розташування заводу та 

критої платної автостоянки для зберігання особистого 

транспорту (площа 45,0029 га та 0,4405 га) З 

 

8.  

Про відведення (зміна цільового призначення) ТОВ «СІЧ-

ІНВЕСТБУД» земельної ділянки по вул. Іванова, 2б для 

розташування торгового комплексу (площа 0,3118 га) Ш 

 

9.  

Про відведення (зміна цільового призначення) ТОВ «ЗЕВЕС» 

земельної ділянки по вул. Базовій, 1-б для розташування бази 

комплектації у Леваневському промвузлі (площа 0,3714 га) Ш 

 

10.  

Про надання дозволу ОК «Промінь-9» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Акад. 

Курчатова- пров. Архангельському для розташування опор 

повітряної ЛЕМ 6кВ в кількості 7 штук для енергопостачання 

індивідуальних житлових будинків (площа 0,1100 га) Ш 

 

11.  

Про погодження Релігійній громаді Української Православної 

Церкви при храмі на ім`я Священомученика Петра Митрополита 

Крутицького технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по Хортицькому шосе, 42 для розташування 

православного храму ( площа 0,7699 га) Х 
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12.  
Про погодження надання гірничого відводу ТОВ «Мокрянський 

кам’яний кар’єр № 3» Ш 

 

13.  
Про відведення та передачу в оренду ПАТ «Запоріжсталь» 

земельної ділянки по Південному шосе, 72 для розташування 

проммайданчика (площа 11,3942 га, строком на 19 років) З  

 

14.  

Про погодження ТОВ «Конкордія» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Зачиняєва, 

15 для розташування автозаправної станції, кафе-магазину та 

благоустрою (площа 0,4400 га) Д 

 

15.  

Про надання дозволу ТОВ «ІННОВА» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

73 для розташування торгівельно-складського комплексу (площа 

0,6800 га) Ш 

 

16.  
Про погодження ТОВ «ЛОГІСТІК-2015» технічної документації 

із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок по 

Оріхівському шосе, 36 (площа 12,7985 га) К 

 

17.  

Про надання дозволу ПАТ «Запоріжсталь» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

районі Північного шосе  для будівництва транспортної 

інфраструктури та дорожнього господарства(дороги) (площа 

3,5000 га) З 

 

18.  
Про погодження ТОВ «ТРЕСТ «ЗАБ» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Північному 

шосе, 12 для розташування виробничої бази (площа 1,6591 га) В 

 

19.  

Про надання дозволу гр. Ашейчику А.С. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Сортувальній, 7 для розташування виробничо-побутової будівлі 

(площа 0,0659 га) Д 

 

20.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Якименку 

С.М. земельної ділянки по вул. Любистковій, 75 зі зміною 

функціонального призначення з «розташування цеху підготовки 

(пральні)» на «розташування магазину з міні пекарнею» (площа 

0,0651 га, строком на 10 років) К 

 

21.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Поночевній 

Н.А. земельної ділянки по вул. Добровольчих батальйонів, 54 а 

для розташування торгового павільйону (площа 0,0056 га, 

строком на 10 років) З 

 

22.  

Про надання дозволу гр. Івахненку В.В. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гаражному кооперативі-товаристві «Теплотехнік» по вул. 

Святого Миколая, 79 для розташування індивідуального гаражу 

№ 36 (площа 0,0030 га) О 

 

23.  Про відведення та передачу в оренду гр. Соріній В.О. земельної  
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ділянки по вул. Новокузнецькій, 36-Б для розташування 

магазину-кафе (площа 0,0620 га, строком на 10 років) К 

24.  
Про передачу у власність гр. Савченко Т.С. земельної ділянки по 

вул. Житомирській, 167 (площа 0,0603 га) З 

 

25.  
Про передачу у власність гр. Інденку В.Г. земельної ділянки по 

вул. Віктора Духовченка, 4 (площа 0,0499 га) Ш 

 

26.  
Про передачу у власність гр. Трегубу В.А. та гр. Юдіній Н.В. 

земельної ділянки по пров. Карельському, 10а (площа 0,0581 га) 

З 

 

27.  
Про передачу у власність гр. Булгакову О.В. земельної ділянки 

по вул. Причальній, 46 (площа 0,0650 га) З 

 

28.  
Про передачу у власність гр. Пожиловій В.В. та гр. Кушніровій 

Т.В. земельної ділянки по вул. Учнівській, 30 (площа 0,1000 га) 

Д 

 

29.  
Про передачу у власність гр. Потаповій К.В. та гр. Іващенку В.К. 

земельної ділянки по вул. Електричній, 206 (площа 0,0588 га) З 

 

30.  
Про передачу у власність гр. Єсенковій В.М. земельної ділянки 

по вул. Героїв 37-го батальйону, 52 (площа 0,1000 га) Д 

 

31.  
Про передачу гр. Юсіченко Л.К. у власність земельної ділянки по 

вул. Таганрозькій /Двінській, 17/22 (площа 0,0531 га) Ш 

 

32.  
Про передачу гр. Попкову Ю.Д. у власність земельної ділянки № 

143 в СТ «Авіатор» інвалідів війни та праці, учасників війни, 

ветеранів для ведення садівництва (площа 0,0488 га) Ш 

 

33.  

Про надання дозволу гр. Брихунцову С.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 16 в натурі (на 

місцевості) по вул. Луганській /Музичній в СТ «Мирний» для 

індивідуального садівництва (площа 0,0500 га) К 

 

34.  
Про відведення та передачу у власність гр. Ковшакову Д.М. 

земельної ділянки по вул. Заміській, 11 (буд.) (площа 0,0995 га) 

Ш 

 

35.  
Про передачу гр. Вечірко Л.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Дачній, 13с (площа 0,0331 га) Ш 

 

36.  
Про передачу у власність гр. Пасічнику І.Г. земельної ділянки по 

вул. Авіаційній, 49 (площа 0,0603 га) К 

 

37.  
Про передачу у власність гр. Кархачову О.В. та гр. Кархачовій 

Т.О. земельної ділянки по вул. Деповській, 108 (площа 0,0675 га) 

Ш 

 

38.  
Про передачу у власність гр. Дичок С.А. земельної ділянки по 

вул. Силовій, 43а (площа 0,1000 га) Д 

 

39.  
Про відведення та передачу у власність гр. Козарю М.В. 

земельної ділянки по вул. Паторжинського, 1є (площа 0,0746 га) 

Ш 

 

40.  
Про передачу гр. Дорошенко А.Г. та гр. Павлуненко Т.Я. у влас-

ність земельної ділянки по вул. Арочній, 29 (площа 0,0820 га) О 
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41.  

Про проведення ФОП Крючкову Ю.А. експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Крива Бухта, 2б для 

розташування бази оптово-роздрібної торгівлі (площа 0,7025 га) 

О 

 

42.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Рельєфній, 20 ФОП Закружецькій І.А.  для розташування 

магазину (площа 0,1536 га) Д 

 

43.  
Про припинення ТОВ «АВЕРС» права оренди земельної ділянки 

по (кадастровий номер 2310100000:05:003:0084) вул. Перемоги, 

72 (площ 0,0,4412 га) В 

 

44.  
Про продаж гр. Стировій Л.М. земельної ділянки по вул. Музич-        

ній, 2д для розташування виробничої бази (площа 0,3892 га) К 

 

45.  
Про надання у користування на умовах оренди гр. Сапожніковій 

В.В. земельної ділянки по вул. Макаренка, 15 для  розташування  

виробничої  бази (площа 1,6423 га, строком на 19 років) В 

 

46.  

Про передачу у власність гр. Саламатовій М.В. земельної 

ділянки по вул. Набережній, 9а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

 

47.  

Про надання дозволу ТОВ «СІАТЕЛ ГРУП» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Бородінській, 20б для розташування громадсько-

торговельного центру (площа 1,0153 га) Д 

 

48.  
Про надання у постійне користування КОНЦЕРНУ «МТМ» 

земельної ділянки по вул. Карпенка-Карого,21б для 

розташування котельні (площа 0,8253 га) Ш 

 

49.  
Про відведення та надання в постійне користування КОНЦЕРНУ 

«МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» земельних ділянок по вул. 

Парамонова, 15в для розташування котельні (площа 1,0307 га) К 

 

50.  
Про надання згоди ПК «Орбіта» на поділ земельної ділянки по 

вул. Лермонтова, 9 (площа 0,8973 га) В 

 

51.  
Про надання згоди ТОВ «НІКА АВТО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Фортечній, 1-г (площа 0,3797 га) О 

 

52.  

Про затвердження ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3029 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по Північному шосе, 113а 

для розташування військової частини (площа 0,6532 га) В 

 

53.  
Про поновлення ФОП Челідзе Р.Р. договору оренди землі по вул. 

Рубана, 21а для розташування тимчасового кафе «Сезам» з 

літнім майданчиком (площа 0,0090 га, строком на 5 років) Х 

 

54.  
Про надання згоди ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 

КОМПЛЕКС ЯХТ-КЛУБ «КОРСАР» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 
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вул. Привокзальній, 15-г (площа 1,9350 га) К 

55.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки територіальної громади м. Запоріжжя в 

особі Запорізької міської ради по вул. Сергія Тюленіна, 2б для 

розташування водної станції (площа 0,5217 га) В 

 

56.  
Про передачу у власність гр. Сазоновій О.Ю. земельної ділянки 

по вул. Лермонтова, 14 для будівництва індивідуального 

(капітального) гаража № 3 (площа 0,0027 га) В 

 

57.  

Про надання дозволу ГЕБК «СІЧ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Запорізького козацтва, 6а для розташування гаражів (площа 

0,4500 га) Х 

 

58.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ГОЛД 

ЕФЕКТ КОМПАНІ»  з уточненням функціонального 

використання земельної ділянки по вул. Товариській, 62а для 

розташування багатоповерхового житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями торговельного та 

побутового обслуговування населення з будівлею офісу продаж    

Д 

 

59.  
Про надання згоди ТОВ «Запоріжжя-Авто» на поділ земельної 

ділянки по вул.Базовій, 6 для розташування СТО (площа 2,5054 

га) Ш 

 

60.  

Про погодження ГК «Гараж» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. гоголя, 66 

для розташування комплексу капітальних та металевих гаражів 

(площа 0,1963 га) О 

 

61.  

Про поновлення ФОП Муращенку Р.Ю. договору оренди землі 

по вул. Запорізькій, 12-в для розташування магазину у складі 

торговельного комплексу (площа 0,0078 га, строком на 10 років) 

О 

 

62.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки територіальної громади міста 

Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по вул. Скворцова, 

245 (площа 1,7969 га) З 

 

63.  

Про погодження ПРАТ «ЦТВ» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Слобідській, 

49 кадастровий номер 2310100000:01:011:0076 (площа 0,9049 га) 

О 

 

64.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по пр. Соборному, 87-в ТОВ «ЖИСАР» для розташування кафе з 

літнім майданчиком (площа 0,3091 га) О 

 

65.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по вул. Чубанова, 9 для розташування 

очисних споруд промислових стоків (площа 4,6987 га, строком 

на 10 років) К 
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66.  Про поновлення ФОП Пліссу П.В договору оренди землі по вул. 

М. Корищенка, 32 для розташування магазину Ш 

 

67.  Про передачу гр.  Гуцову О.В.у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 1б (площа 0,0258 га)Д 

 

68.  Про передачу гр.  Децюри М.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 72а (площа 0,0567 га) Д 

 

69.  Про передачу гр.  Жихарєвій Е.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 1а (площа 0,0156 га) Д 

 

70.  Про передачу гр. Калашник Ю.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 25а (площа 0,1000 га) Д 

 

71.  Про передачу гр. Камінській Л.В.у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 70 (площа 0,0360 га) Д 

 

72.  Про передачу гр. Книшу В.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 65 (площа 0,1000 га) Д 

 

73.  Про передачу гр. Крестьяніковій Н.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 66а (площа 0,0485 га) Д 

 

74.  Про передачу гр. Литвиненко Т.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 46 (площа 0,0603 га) Д 

 

75.  Про передачу гр. Морозу М.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 60 (площа 0,0772 га) Д 

 

76.  Про передачу гр. Притулі Л.Б. у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 67 (площа 0,0828 га) Д 

 

77.  Про передачу гр. Протасову В.С.у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 89 (площа 0,0632 га) Д 

 

78.  Про передачу гр.Пікулю І.Л. у власність земельної ділянки по вул. 

Скельній, 75в (площа 0,0542 га) Д 

 

79.  Про передачу гр. Семенюку Є.Ю.у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 60в (площа 0,0769 га) Д 

 

80.  Про передачу гр. Стаєнному Є.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 101 (площа 0,1000 га) Д 

 

81.  Про передачу гр. Чепцю О.І. у власність земельної ділянки по вул. 

Скельній, 96 (площа 0,0485 га)Д 

 

82.  Про передачу гр. Шимку В.Т. у власність земельної ділянки по 

вул. Скельній, 65а (площа 0,0732 га) Д 

 

83.  

Про надання дозволу ТОВ «ІНТЕРПЛАСТМОДЕРН» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Новобудов, 3 для розташування виробничого 

підприємства (площа 0,7192 га) Х 

 

84.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 № 

54/102 «Про передачу в оренду земельних ділянок в балці 

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

розташування шламонакопичувача з влаштуванням споруд з 

генеруючим обладнанням» Ш 

 

85.  Про поновлення гр. Дудавському Д.Є. договору оренди землі по 

вул. Ремісничій, 2 для розташування адміністративних 
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приміщень (площа 0,1182 га, строком на 7 років) З 

86.  
Про поновлення ФОП Лозі Е.О. договору оренди землі по прос. 

Соборному, 6е для розташування павільйону з ремонту взуття 

(площа 0,0056 га, строком на 10 років) К 

 

87.  

Про затвердження гр. Вавіловій Ю.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Ремісничій, 2 для 

розташування складу (площа 0,1796 га, строком на 19 років) З 

 

 

Секретар міської ради                                                                        Р.О. Пидорич 


