
Додаток до 

рішення міської ради 

27.03.2019 №44 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1. 1 
Про передачу гр. Сідельник О.Д. та гр. Хвостик Л.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Столярній, 73 (площа 0,0620 га) К 

 

2.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 № 

38/44 «Про передачу гр. Димовій А.П., гр. Землянкіну Г.В., гр. 

Лебедєвій А.Г., гр. Калашніковій Н.Ю., гр. Куленку М.О. та гр. 

Пілявській З.В. у власність земельної ділянки по вул. Костянтина 

Великого, 14а» О 

 

3.  

Про поновлення ТОВ «ЗЗКС» договору оренди землі по вул. 

Сергія Синенка, 85 для розташування спортивно-оздоровчого 

комплексу (площа 3,6000 га) Д 

 

4. 1 

Про поновлення ФОП Айвазашвілі Л.М. договору оренди землі 

по вул. Перемоги, 57 для розташування торговельного комплексу 

(площа 0,0261 га, строком на 10 років) В 

 

5.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «МОТОР 

СТР» земельної ділянки по вул. Горній, 2 для розташування 

торговельного комплексу (площа 0,1598 га, строком на 19 років) 

Ш 

 

6.  

Про надання дозволу гр. Єфіменку О.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Чонгарській, 5а, для будівництва індивідуального (капітального)  

гаража (площа 0,0080 га) З 

 

7.  

Про відведення та передачу у власність гр. Нестеренко С.А. 

земельної ділянки по вул. Байди, 8 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0547 га) Д 

 

8.  
Про передачу гр. Чепцю Ф.І., Сазоновій Л.І. у власність 

земельної ділянки по вул. Ковпака, 16 (площа 0,0709 га) Д 

 

9.  
Про передачу гр. Федоренко Л.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Святоволодимирівській, 182 (площа 0,0637 га) К 

 

10.  
Про передачу гр. Корницькому О.Ю. у власність земельної 

ділянки по вул. Кутузова, 151 (площа 0,0622 га) Ш 

 

11.  
Про передачу гр. Янчуку М.О. та гр. Маковецькій О.О. у 

власність земельної ділянки по вул. Арочній, 37 (площа 0,1000 

га) О 

 

12.  
Про передачу гр. Пащенко В.В. у власність земельної ділянки № 

37 СТ «АБРАЗИВЩИК-1» поміж вул. Олексія Поради, вул. 

Виробничою та вул. Миколи Краснова для ведення садівництва 
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(площа 0,0591 га) Ш 

13.  
Про передачу у власність гр. Коваленко А.Г., Коваленко Л.Д., 

Децюрі О.В., Корнюшиній О.О. земельної ділянки  по вул. 

Учнівській, 78 (площа 0,1000 га) Д  

 

14.  
Про передачу у власність гр. Покамєстовій З.В. земельної 

ділянки  по вул. Прудовій, 5 (площа 0,0681 га) Ш  

 

15.  
Про передачу гр. Біловоденко С.П. у власність земельної ділянки 

по вул. Господарчій, 23а (площа 0,0384 га) К 

 

16.  
Про передачу гр. Багрянцеву Р.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Фабричній, 139 (площа 0,1000 га) Ш 

 

17.  
Про передачу гр. Раєвському В.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Петра Бузука, 38 (площа 0,0490 га) Д 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Коцило Л.О. земельної ділянки по 

вул. Ігоря Сікорського, 7 (площа 0,1000 га) О  

 

19.  

Про поновлення ФОП Халілову В.М.о. договору оренди землі по 

вул. Чарівній, 72 для розташування комплексу 

автотехобслуговування, кафе з літнім майданчиком, більярдного 

залу та автомобільної стоянки (площа 0,3274 га, строком на 10 

років) Ш 

 

20.  
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Авраменка, 4б ФОП Шарко Г.Г. для розташування 

магазину (площа 0,1840 га) Ш 

 

21.  
Про передачу гр. Омельчуку М.П. у власність земельної ділянки 

по вул. Заполярній, 30а (площа 0,0739 га) Ш 

 

22.  
Про поновлення гр. Галишу А.А. договору оренди землі по вул. 

Діденко Василя, 19 для розташування механічного цеху (площа 

0,1946 га, строком на 19 років) Ш 

 

23.  

Про поновлення ПП «ВКФ «АЛІОТ» договору оренди землі по 

пр. Соборному (парна сторона, зупинка міського транспорту 

«вул. Миру») для розташування кіоску № 352 у складі 

зупинкового комплексу (площа 0,0016 га, строком на 5 років) В 

 

24.  

Про надання дозволу ЗАТ «НАФТАЛІТА» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Базовій, 11 для 

розташування складу для зберігання паливно-мастильних 

матеріалів (площа 0,8743 га) Ш 

 

25.  
Про надання гр. Третьякову М.О. у користування на умовах 

оренди по вул. Норільській, 110 для городництва (площа 0,0684 

га) З 

 

26 Про поновлення ОГК «МОТОР-6» договору оренди землі по 

Донецькому шосе, 2д (раніше траса Харків-Сімферополь) для 

розташування гаражів (площа 1,3140 га, строком на 19 років) Ш 

 

27 Про поновлення ТОВ «КОРТ ІНВЕСТ» договору оренди землі по 

пр. Маяковського, 19б для розташування спортивно-оздоровчого 

комплексу (площа 4,0653 га, строком на 19 років) В 
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28 Про поновлення ФОП Куліну Г.М. договору оренди землі по вул. 

Лахтінській, 12а для розташування павільйону по нарізці скла 

(площа 0,0088 га, строком на 10 років) Х 

 

29 Про поновлення ФОП Чередніченко Ю.О. договору оренди землі 

по вул. Олімпійській, 1 для розташування прибудови до 

магазину  (площа 0,0055 га, строком на 10 років) К 

 

30 Про надання дозволу ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЦПТО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) по вул. Фінальній, 1 та вул. Орджонікідзе, 2б для 

розташування професійно-технічного училища (площа 1,1440 га; 

1,7366 га) З 

 

31 Про відведення (зміна цільового призначення) ТОВ «Гідропауер-

1» земельної ділянки по вул. Калібровій (балка Капустянка) для 

розташування міні гідроелектростанції на скидних спорудах 

шламонакопичувача (площа 0,1200 га) Ш 

 

32 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «РІАЛ 

ІСТЕЙТ» земельної ділянки по вул. Святого Миколая/ Глісерній, 

61/4 для розташування багатофункціонального комплексу 

громадського призначення (магазин та гаражі) (площа 0,3392 га, 

строком на 19 років) О 

 

33 Про відведення та передачу в оренду ПП «ФІРМА «ДІНАС» 

земельної ділянки по вул. Чубанова, 1 для розташування 

друкарні зі складськими та побутовими приміщеннями (площа 

0,0627 га) К 

 

34 Про надання дозволу гр. Бражененку Є.Б. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки № 41 в ОСК «Залізничник» по 

вул. Очаківській, 2, для розташування магазину (площа 0,1174 

га) К 

 

35 Про надання дозволу гр. Толмачову А.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

59а для розташування кафе з літнім майданчиком (площа 0,0197 

га) К 

 

36 Про надання дозволу гр. Єфіменку О.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Чонгарській, 5а, для будівництва індивідуального (капітального)  

гаража (площа 0,0081 га) З 

 

37 Про надання згоди гр. Галишу А.А. на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Авраменка, 24 з уточненням 

функціонального призначення для розташування складу-

майстерні по виготовленню замків (площа 0,1609 га) Ш 

 

  38 Про поновлення ТОВ «Медична клініка «Вілс» договору оренди 

землі по вул. Штурмовій для розташування спортивного 
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комплексу (площа 1,0438 га, строком на 10 років) Д 

  39 Про передачу у власність гр. Дедерко Н.Є. земельної ділянки по 

вул. Мокрянській, 97 (площа 0,0906 га) Ш 

 

  40 Про передачу у власність гр. Рябченку Г.П. земельної ділянки по 

вул. Байди, 28 (площа 0,0450 га) Д 

 

  41 Про передачу у власність гр. Загорському А.П. земельної ділянки  

по вул. Прогресивній, 69 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0215 га) Д 

  

  42 Про передачу гр. Гвоздик З.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Панфьорова, 23 (площа 0,0540 га) Ш 
 

  43 Про передачу гр. Чофу Л.І. у власність земельної ділянки по вул.   

Ігоря Сікорського/ вул. Гарнізонній, 53/ 65(площа 0,0498 га) Ш 
 

  44 Про передачу гр. Козарь Н.П. у власність земельної ділянки по 

вул. Кольцова, 22 (площа 0,0457 га) Ш 
 

  45 Про надання дозволу громадянам-учасникам бойових дій, які 

отримали цей статус в результаті участі в 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 (площа 3,3300 га) Ш 

 

  46 Про передачу ГК «Гараж» та гр. Нікогосян М.С. земельних 

ділянок по вул. Гоголя,66 шляхом поділу для розташування 

комплексу капітальних та металевих гаражів (площа 0,1934 га, 

0,0029 га) О 

 

  47 Про передачу у власність гр. Печонкіній Н.А. земельної ділянки 

по вул. Грудневій, 23 (площа 0,0544 га) В 

 

  48 Про передачу у власність гр. Северіну Д.Л. земельної ділянки по 

вул. Пантелеймона Куліша, 71 (площа 0,1000 га) Д 

 

  49 Про передачу у власність гр. Літвін Н.Я. земельної ділянки по 

вул. Стасова, 15 (площа 0,1000 га) Д 

 

  50 Про надання дозволу гр. Плотницькому С.С., учаснику бойових 

дій, який отримав цей статус в результаті участі в АТО, на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Автодорожній, (11 буд.) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,1000 га) Ш 

 

  51 Про надання дозволу гр. Котко О.С. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 28 в натурі (на місцевості) в ОСК 

«Будівельник-Гео» для ведення садівництва (площа 0,0330 га) Д 

 

  52 Про продаж ТОВ «ЖИСАР» земельної ділянки по пр. 

Соборному, 87-в для розташування кафе з літнім майданчиком 

(площа 0,3091 га) О  

 

  53 Про відведення (із зміною цільового призначення), проведення  
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експертної грошової оцінки і надання дозволу на складання 

матеріалів щодо продажу земельної ділянки по вул. 

Магістральній, 63 гр. Есаулову Г.Д. для розташування магазину 

(площа 0,0209 га) Ш 

54 Про припинення ТОВ «ЦЕНТР-2000. ЛТД» права постійного 

користування земельною ділянкою по вул. Лермонтова, 10 

(площа 0,0625 га) В 

 

55 Про продаж гр. Глушковському Д.В. земельної ділянки по вул. 

Калібровій для розташування станції технічного обслуговування  

автомобілів (площа 0,1611 га) З 

 

56 Про продаж ФОП Закружецькій І.А. земельної ділянки по вул. 

Рельєфній,20 для розташування магазину (площа 0,1536 га) Д  

 

57 Про продаж ФГ «Коваль А В» земельної ділянки по вул. 

Виробничій,2г для розташування виробничої бази (площа 0,3549 

га) Ш 

 

58 Про продаж ПП «ГЛОРІЯ-ТЕТ» земельної ділянки по вул. 

Чубанова,5а для розташування виробничої бази (площа 0,2665 

га) К 

 

59 Про продаж ТОВ « ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«КВАНТ-ПЛЮС» земельної ділянки по вул. Східній,9 для 

розташування оптової бази товарів народного споживання 

(площа 0,3949га) К 

 

60 Про погодження ТОВ «НІКА АВТО» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Фортечній,1-г кадастровий номер 2310100000:01:013:0041 

(площа 1,7238 га) О 

 

61 Про надання дозволу АТ «МОТОР СІЧ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул.Чубанова,4 для розташування водно-спортивної станції 

(площа 3,0000 га) К 

 

62 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЗСС» 

земельних ділянок по вул. Тепличній,21 з уточненням 

функціонального призначення для розташування виробництва 

комплексних сплавів (площа 1,1990 га, строком на 19 років) З 

 

63 Про поновлення ТОВ «СІГМА-ЗАПОРІЖЖЯ» договору оренди 

землі по вул. Новгородській,28б для розташування торгівельного 

комплексу (площа 0,1931 га, строком на 19 років) Х 

 

64 Про надання дозволу ФОП Балабусі М.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по 

вул. Новгородській, 24а зі зміною виду використання земельної 

ділянки для розташування перукарні (побутове обслуговування) 

(площа 0,0872 га) Х 
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65 Про надання в постійне користування ПК «Орбіта» та в оренду 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ-АЙС» земельних ділянок по вул. 

Лермонтова,9 шляхом поділу для розташування палацу культури 

(площа 0,8973 га) В 

 

66 Про надання дозволу ТОВ «МІКРО ПАУДЕР УКРАЇНА» на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по Південному шосе,61 для розташування 

виробничої бази (площа 1,4700 га) З 

 

67 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Фортечній,2б для 

розташування автозаправної станції (площа 1,0376 га, строком на 

19 років) О 

 

68 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Алюмінієвій,13 для 

розташування комплексу по обслуговуванню легкових 

автомобілів і кафе (площа 0,2760 га, строком на 19 років) Д 

 

69 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Братській,49 для 

розташування пункту технічного обслуговування автомобілів 

(площа 0,1198 га, строком на 19 років) Д 

 

70 Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Братській,47 для 

розташування автозаправної станції (площа 0,5153 га, строком на 

19 років) Д 

 

71 Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

громади м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по 

пр.Маяковського,23 (площа 0,2221 га) В 

 

72 Про відведення та передачу у власність громадянам, згідно з  

додатком, земельних ділянок по вул. Молодогвардійській, біля 

будинку № 56 (1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 буд.; 20-28 буд.; 30-37 

буд.; 43, 50, 55 буд.; 78-81 буд.) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і  

споруд  (присадибні  ділянки) (площа 3,6900) Ш 

 

73 Про продаж гр.Склярову Ю.Е. земельної ділянки по 

вул.Слобідській,57 кадастровий номер 2310100000:01:011:0144 

для розташування складського комплексу (площа 0,3725 га) О 

 

74 Про продаж гр.Скляровій І.А. земельної ділянки по 

вул.Приходській,43/вул.Поштовій,133 для розташування 

громадсько-торговельного центру (площа 0,0547 га) О 

 

75 Про передачу гр.Беладзе А.Ю. у власність земельної ділянки по 

вул.Троїцькій,33а (площа 0,0501 га) О 

 

76 Про передачу гр.Беладзе З.Й. у власність земельної ділянки по 

вул.Троїцькій,33в (площа 0,0395 га) О 
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77 Про погодження ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 

КОМПЛЕКС ЯХТ-КЛУБ «КОРСАР» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул.Привокзальній,15г (кадастровий номер 

2310100000:03:044:0053) (площа 1,9350 га) К 

 

78 Про надання згоди ОЖБК «ДНІПРОВСЬКА СКЕЛЯ» на поділ 

земельної ділянки по вул. Воронезькій для розташування 

каскадної високо щільної забудови підвищеної комфортності 

(площа 4,1409 га) Х 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Р.О. Пидорич 


