
Додаток до 

рішення міської ради 

24.04.2019 №61 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  
Про передачу у власність гр. Кулешову С.В. земельної ділянки по 

вул. Синельниківська, 2-а та 2-б (площа 0,0619 га) З 

 

2.  
Про передачу гр. Левченку В.А.. у власність земельної ділянки по 

вул. Сімейній, 11а (площа 0,0514 га) К 

 

3. 1 

Про надання ТОВ «ПТК –ЕСТЕЙТ» у користування на умовах 

оренди зі зміною функціонального використання земельної ділянки 

по вул. Розваги, 27 для розташування багатофункціонального 

розважального комплексу з рестораном, басейном та зонами 

відпочинку (строком на 19 років) Д 

 

4.  
Про поновлення ФОП Кір`ян Т.Г. договору оренди землі по вул. 

Чумаченка, 34-а зі зміною виду використання для розташування 

прибудови медичного центру (площа 0,0225 га) К 

 

5.  
Про зміну ТОВ «ЗАП-ЕКОРЕСУРС» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Жаботинського, 31 для розташування 

культурно-оздоровчого центру (площа 0,3104 га) В 

 

6.  

Про затвердження ТОВ «СІАТЕЛ ГРУП» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бородінській, 20б для роз-

ташування громадсько-торговельного центру (площа 1,0153 га) Д 

 

7.  

Про затвердження територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Запорізькій області проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександрівській, 6 для 

- будівлі Жовтневого районного суду (площа 0,1141 га) О 

 

8.  

Про надання дозволу гр. Орєхову В.М. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в гаражному кооперативі 

«Авіатор» по вул. Прогресивній, 26а для розташування 

індивідуального гаражу № 5 (площа 0,0040 га) Д 

 

9.  
Про передачу у власність гр. Гончаренку О.Ф. земельної ділянки по 

вул. Краматорській, 8 (площа 0,0756 га) Ш 

 

10.  
Про передачу у власність гр. Філіпову А.П. земельної ділянки по 

вул. Шишкіна, 60 (площа 0,0576 га) Д 

 

11.  

Про надання дозволу гр. Смирнову Д.О., учаснику бойових дій, 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Автодорожній, (10 буд.) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,1000 га) Ш 
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12.  
Про передачу гр. Герасимовій Л.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Жуковського, 7 (площа 0,0402 га) О 

 

13.  
Про відведення та передачу у власність гр. Василюку В.П. 

земельної ділянки по вул. Котляревського, 45 (площа 0,0574 га) Д 

 

14.  
Про передачу гр. Перетятку В.Д. у власність земельної ділянки по 

вул. Красноградській, 82 (площа 0,0503 га) Ш 

 

15.  
Про передачу гр. Пащенку І.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Автострадній, 33 (площа 0,0716 га) Ш 

 

16.  
Про відведення та передачу гр. Шкабарні А.П. у власність 

земельної ділянки по вул. Автодорожній - вул. Ферганській (площа 

0,1000 га) Ш 

 

17.  
Про передачу у власність гр. Руденко Г.В. земельної ділянки по 

вул. Постовій, 35 (площа 0,0626 га) Ш 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Матюсі М.М., гр. Палію С.М. 

земельної ділянки по вул. Зачиняєва, 47 (площа 0,1000 га) Д 

 

19.  
Про передачу гр. Бихановій Н.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Бестужева, 13 (площа 0,0514 га) Д 

 

20.  

Про припинення ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» права оренди земельної 

ділянки по вул. Поштовій/ Приходській та затвердження нових меж 

земельних ділянок для розташування багатофункціонального 

житлового комплексу з підземним паркінгом, спортивно-

оздоровчим центром та музеєм спортивної слави ім. Л.І. 

Жаботинського (площа 0,7121 га) О 

 

21.  
Про припинення гр. Наумову А.В. права оренди земельної ділянки 

по вул. Шкільній, 8 (площа 0,0042 га) О 

 

22.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «КОРСО 

ТАУН» земельної ділянки по вул. Чарівній, 54 для розташування 

автозаправної станції (площа 0,3421 га, строком на 7 років) Ш 

 

23.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛІДЕР 

ФІНАНС» земельної ділянки по вул. Запорізького козацтва, 1а для 

розташування автозаправної станції (площа 0,2387 га, строком на 7 

років) Х 

 

24.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛІДЕР 

ФІНАНС» земельної ділянки по вул. Карпенка-Карого, 47г для 

розташування автозаправної станції з магазином супутніх товарів 

(площа 0,1958 га, строком на 19 років) Ш 

 

25.  
Про надання згоди на поділ ФОП Степановій В.В. на поділ 

земельної ділянки по вул. Дунайській, 16 для розташування 

торговельного комплексу (площа 0,1191 га) В 

 

26.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ фірмі 

«Інжсервіспроект» та гр. Кузьмінському В.С. земельної ділянки по 

вул. Українській, 5б для розташування виробничого корпусу з 

вбудованим магазином (площа 0,0213га, строком на 19 років) О 

 

27.  
Про поновлення гр. Чепелю П.В. договору оренди землі по вул. Бе-

реговій, 3 для сінокосіння (строком на 10 років, площа 0,1362 га) Д 

 

28.  Про поновлення гр. Мороз Л.І. договору оренди землі по вул.  
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Санаторній/Береговій, 2/1 для сінокосіння (строком на 10 років, 

площа 0,1550 га) Д 

29.  
Про передачу у власність гр. Самохлєбову Ю.М. земельної ділянки 

по вул. Вишневій, 26а (площа 0,1000 га) О 

 

30. 1 

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по Прибережній автомагістралі для 

розташування стоянки тимчасового відстою автомобілів (площа 

0,3452 га, строком на 10 років) К 

 

31.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по Прибережній автомагістралі для 

розташування стоянки тимчасового відстою автомобілів (площа 

0,3508 га, строком на 10 років) К 

 

32.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по Прибережній автомагістралі для 

розташування стоянки тимчасового відстою автомобілів (площа 

0,8609 га, строком на 10 років) К 

 

33.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по Прибережній автомагістралі для 

розташування майданчика відвантаження товарних автомобілів 

(площа 0,0324 га, строком на 10 років) К 

 

34.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по Прибережній автомагістралі для 

розташування стоянки тимчасового відстою автомобілів (площа 

0,6627 га, строком на 10 років) К 

 

35.  
Про поновлення ОГК «ВЕТЕРАН-ЗАПОРІЖЖЯ» договору оренди 

землі по вул. Військбуд, 124 А для розташування гаражного 

кооперативу (площа 0,7329 га, строком на 10 років) Ш 

 

36.  

Про поновлення ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ - СЕРВІС» договору 

оренди землі по вул. Офіцерській, 32 для розташування 

адміністративно-господарської будівлі (площа 0,2970 га, строком 

на 10 років) Ш 

 

37.  

Про надання у користування на умовах оренди ПрАТ  «Запорізький 

автомобілебудівний завод» земельної ділянки по вул. Космічній, 

90а для розташування механічних майстерень (площа 0,5964 га, 

строком на 19 років) К 

 

38.  

Про надання дозволу КУ «Запорізький тубдиспансер № 4» ЗОР на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Омельченка, 27 для розташування майнового комплексу 

закладу охорони здоров’я у складі нежитлової будівлі та гаражу 

(площа 0,1500 га та 0,0090 га) Ш 

 

39.  

Про передачу в оренду ОГК «ФОРТЕЦЯ» та ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ 

ГАРАНТ ІНВЕСТ» земельних ділянок по вул. Фортечній, 1-г 

шляхом поділу для розташування автостоянки та металевих 

гаражів (площа 0,8935 га ,строком на 19 років) О 

 

40.  
Про передачу в оренду гр. Железняк К.В., гр. Єжовій І.О., гр. 

Янгуловій А.О., гр. Єжову О.С., Янгулову Д.М. та ТОВ 

«ЗАПОРІЖЖЯ ГАРАНТ ІНВЕСТ» земельних ділянок по вул. 
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Фортечній, 1-г шляхом поділу для розташування СТО (площа 

0,3797 га ,строком на 19 років) О 

41.  

Про надання дозволу гр. Копилець Є.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки № 16 в натурі (на місцевості) в СТ «Коксохім-2» 

по вул. Ігоря Сікорського, 2 для ведення садівництва (площа 0,0720 

га) О 

 

42.  
Про передачу у власність гр. Согоріну А.А. земельної ділянки на 

перехресті вул. О.Невського/ Гончара (площа 0,0398 га) З 

 

43.  
Про передачу гр. Бражененко С.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Рельєфній, 21 (площа 0,0502 га) Д 

 

44.  
Про передачу гр. Андрійцю С.М. у власність земельної ділянки по  

вул. Лижній, 75 (площа 0,0574 га) З 

 

45.  

Про надання дозволу гр. Присенку С.В., учаснику бойових дій, на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Молодогвардійській, біля будинку № 56 (86 буд.) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

 

46.  

Про надання дозволу гр. Міхеранову А.В., учаснику бойових дій, 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Молодогвардійській, біля будинку № 56 (84 буд.) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0900 га) Ш 

 

47.  

Про надання дозволу гр. Гурському Д.Г., особі, яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Молодогвардійській, біля будинку № 56 (85 буд.) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

 

48.  
Про припинення КП «Паркування» права оренди земельної ділянки 

на перехрещенні бул. Центрального та Прибережної автомагістралі 

(район Вознесенівського ринку) (площа 0,1606 га) В 

 

49.  
Про продаж ТОВ «ІНВЕСТБУДПЕРСПЕКТИВ» земельної ділянки 

по вул. Святого Миколая, 53 для розташування адміністративної 

будівлі (площа 0,0884 га) О  

 

50.  
Про продаж ТОВ «ІНВЕСТБУДКОНСАЛТИНГ» земельної ділянки 

по вул. Святого Миколая, 53 для розташування адміністративної 

будівлі (площа 0,2536 га) О  

 

51.  

Про надання дозволу ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС-

БОРОДИНСЬКИЙ КВАРТАЛ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ладозькій, 

18в для розташування торгового комплексу (площа 0,0810 га) Д 

 

52.  
Про надання згоди ПрАТ «ММ № 233» на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Штабній, 13 для функціонування 

виробничої бази (площа 2,0913 га) З 

 

53.  Про надання дозволу гр. Кальницькому О.М. на розробку проекту  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Штабній, 

11 для розташування оранжереї (площа 1,2715 га) З 

54.  

Про надання ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ-АЙС» у користування на умовах 

оренди зі зміною виду використання земельної ділянки по вул. 

Лермонтова, 9 для розташування громадсько-розважаль-ного 

центру (площа 0,0972 га, строком до 29.11.2028) В 

 

55.  

Про надання дозволу ДО «КОМБІНАТ ЗІРКА» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Республіканській, 127, для розташування підприємства (площа 

28,3018 га) З 

 

56.  
Про надання дозволу ТОВ «СТАНИНЖСЕРВИС» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Тепличній, 7 (площа 5,1294 га) З 

 

57.  
Про продаж ФОП Матюсі І.С. земельної ділянки по вул. 12 квітня, 

2г для розташування спортивного закладу (площа 0,2369 га) В 

 

58.  

Про поновлення ПП «БАРКОВ КО ЛТД» договору оренди землі по 

бул. Шевченка/вул. Нижній для розташування торговельного 

комплексу з влаштуванням зупинки громадського 

транспорту(площа 0,1524 га, строком на 10) В 

 

59.  
Про поновлення ФОП Тимофієнку С.М. договору оренди землі по 

вул. Перемоги, 79а для розташування магазину непродовольчих 

товарів (площа 0,0425 га) В 

 

60.  
Про поновлення ФОП Пержинському В.С. договору оренди землі  

по вул. Стартовій, 13 для розташування крамниці продовольчих 

товарів (площа 0,0063 га, строком на 10 років) Ш 

 

61.  
Про передачу у власність гр. Максименку В.В. та гр. Максименко 

С.А. земельної ділянки по вул. Автострадній, 119 (площа 0,1000 га) 

Ш 

 

62.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«АЛЬЯНСГРУП» земельної ділянки по Оріхівському шосе, 7 для 

розташування боксів (площа 0,3939 га, строком до 27.04.2035) К 

 

63.  
Про продаж ТОВ «ЖИСАР» земельної ділянки по пр. Соборному, 

87з для розташування торговельного павільйону (площа 0,0179 га) 

О 

 

64.  

Про надання дозволу ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сєдова, 3 

для розташування сторожки об’єкту охорони здоров’я (площа 

0,0083 га) В 

 

65.  

Про передачу в оренду гр. Пікалову В.В. земельних ділянок по вул. 

Скворцова, 245 шляхом поділу для розташування цеху по 

смаженню насіння  соняшника та виробничого цеху (площа 0,4901 

га та 0,1185 га) З  

 

66.  

Про поновлення ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ» договору оренди землі по по 

Набережній автомагістралі 60, 60а, 60б, 60в, 60г, 60д, 60е, 60є, 60ж, 

60з, 60и, 60і, 60к, 60л, 60м, 60н, 60о, 60п, 60р, 60с, 60т, 60у, 60ф, 

60х, 60ч для розташування спортивно-оздоровчого та торгово-
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розважального комплексу (площа 5,8992 га, строком на 19 років)В 

67.  
Про передачу в оренду ГО «КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО» земельної 

ділянки по Прибережній автомагістралі для розташування творчої 

майстерні (площа 0,0728 га, строком на 10 років) В 

 

68.  
Про передачу у власність гр. Венецькому В.П. земельної ділянки по 

вул. Культурній, 125 (площа 0,0624 га) К 

 

69.  

Про  відведення  та  передачу  у  власність  громадянам,  згідно  з  

додатком,  земельних  ділянок  по  вул.  Молодогвардійській,  біля  

будинку  №  56  (7,  15,  19,  29,  39,  40,  42,  44,  46,  48,  49,  51-53,  

66-68,  82,  83  буд.)  для  будівництва  та  обслуговування  жилих  

будинків,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибні  ділянки 

(площа 1,8940) Ш 

 

70.  

Про надання дозволу КП «Управління капітального будівництва» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Новокузнецькій для будівництва 

багатоповерхового житлового будинку № 90 (буд.) (площа 0,4000 

га) К 

 

71.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Лейтенанта Шмідта, 339 для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (площа 0,1000 га) З 

 

72.  

Про затвердження ФОП Балабусі М.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Новгородській, 24а зі 

зміною виду використання земельної ділянки для розташування 

перукарні (побутове обслуговування) (площа 0,0872 га, строком до 

01.01.2022) Х 

 

73.  

Про затвердження ТОВ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 

КОМПЛЕКС ЯХТ-КЛУБ «КОРСАР» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Привокзальній, 15г для розташування спортивно-оздоровчого 

комплексу    К 

 

 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


