
Додаток до 

рішення міської ради 

29.05.2019 №56 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  
Про припинення гр. Григоряну С.С. права оренди земельної 

ділянки по вул. Ладозькій, 8-12 (площа 0,0028 га) Д 

 

2.  

Про  відведення  та  передачу  у  власність  громадянам,  згідно  з  

додатком,  земельних  ділянок  по  вул.  Молодогвардійській,  

біля  будинку  №  56  (47,  54,  57,  62,  64,  69,  71,  73,  76,  77  

буд.)  для  будівництва  та  обслуговування  жилих  будинків,  

господарських  будівель  і  споруд  (присадибні  ділянки) (площа 

1,0000  га) Ш 

 

3. 1 
Про поновлення ПП «СТО-МІКРОАВТОБУСІВ» договору орен-

ди землі по вул. Заводській, 6, для розташування об’єкту авто-

сервісу з автомийкою (площа 0,2683 га, строком на 10 років) В 

 

4.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 № 38/ 

30 «Про поновлення ТОВ «ЗАПОРІЖТЕХБУДСЕРВІС» 

договору оренди землі по пров. Туристичному, 5 для 

розташування виробничої бази В 

 

5.  

Про надання дозволу АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на роз-

роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по бул. Вінтера, 3 а для розташування промбази (площа 

4,5000 га) Д 

 

6.  

Про надання ТОВ «ФОКУС 2» у користування на умовах оренди 

земельної ділянки по пр. Ювілейному, 16а для розташування 

торговельного комплексу (площа 0,2082 га, строком на 19 років) 

Х 

 

7.  

Про надання дозволу ФОП Почці В.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

2б для розташування відкритої автостоянки (площа 0,4447 га) Ш 

 

8.  

Про затвердження гр. Рудченку Ю.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Магістральній, 43а для 

розташування магазину (площа 0,1526 га) Ш 

 

9.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ІСТРЕЙТ» 

земельної ділянки по вул. Нижньодніпровській зі зміною виду 

використання для розташування магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів (площа 0,1860 га, строком на 19 років) В 

 

10.  
Про надання згоди ТОВ «ГОЛД ЕФЕКТ КОМПАНІ» на 

передачу в суборенду гр.. Лодову Д.Д. земельної ділянки по вул. 
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Товариській, 62а для розташування багатоповерхового 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

торговельного та побутового обслуговування населення з 

будівлею офісу продажу (площа 0,4256 га) Д 

11.  
Про передачу у власність гр. Глушку В.Г. земельної ділянки по 

вул. Билкіна, 26 (площа 0,0547 га) З 

 

12.  
Про передачу у власність гр. Гурківській Л.М. земельної ділянки 

по вул. Лейтенантській, 7 (площа 0,0644 га) Ш 

 

13.  
Про передачу у власність гр. Авер`яновій Г.М. земельної ділянки 

по вул. Ігоря Сікорського, 26 (площа 0,0515 га) О 

 

14.  
Про передачу у власність гр. Онищенко К.І. земельної ділянки по 

вул. Виробничій, 10 (площа 0,0483 га) Ш 

 

15.  
Про передачу у власність гр. Жихарєву А.С. та гр. Зізорі А.В. 

земельної ділянки по вул. Садовій, 79 (площа 0,0691 га) К 

 

16.  
Про передачу гр. Петракову О.Е. у власність земельної ділянки 

№ 302 в СТ «Дніпро» для ведення садівництва (площа 0,0400 га) 

Д 

 

17.  
Про передачу гр. Пастуховій О.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Доблесній, 17б (площа 0,0644 га) Х 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Усатенку О.Г. земельної ділянки по 

вул. Першотравневій, 14 (площа 0,0599 га) О 

 

19.  
Про передачу у власність гр. Недбайлу О.В. земельної ділянки по 

вул. Мусоргського, 47 (площа 0,0539 га) Ш 

 

20.  
Про передачу у власність гр. Єльцову О.В. земельної ділянки по 

вул. Гарнізонній, 43 (площа 0,0671 га) Ш 

 

21.  
Про передачу у власність гр. Гулегі В.П., гр. Гулезі П.О., 

Самохлєбовій Т.В. земельної ділянки по вул. Вишневій, 24 

(площа 0,0920 га) О 

 

22.  
Про передачу у власність гр. Савєнковій О.П, Петренку Г.Р., 

Антоновій Л.О. земельної ділянки по вул. Учнівській, 83 (площа 

0,1000 га) Д 

 

23.  
Про передачу гр. Устимчук І.П. у власність земельної ділянки по 

вул. Амурській, 74 (площа 0,0723 га) З 

 

24.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 26.08.2015 № 63/ 

110 гр. Колосок М.П. 

 

25.  
Про передачу у власність гр. Бойчук Т.О. земельної ділянки по 

вул. Електричній, 91 а (площа 0,0299 га) З 

 

26.  
Про передачу гр. Горобцю Л.С. у власність земельної ділянки по 

вул. Скворцова, 33 (площа 0,0500 га) З 

 

27.  
Про припинення ФОП Холоду О.І. права оренди земельної 

ділянки по вул. Космічній, 80 (площа 0,0052 га) К 

 

28. 1 

Про надання дозволу гр. Куковинець В.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Каховській, 39 для розташування індивідуального гаражу № 150 

(площа 0,0050 га) Д 
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29.  

Про погодження ТОВ «АВТО ГРАНІТ» технічної документації із 

землеустрою  щодо поділу земельної ділянки по вул. Креміно, 8а 

для розташування автотраспортних підприємств (площа 1,9381 

га та 0,1500 га) Ш 

 

30.  
Про поновлення ТОВ «СТАРА АПТЕКА» договору оренди землі 

по вул. Пам`ятній, 1 для розташування аптеки (площа 0,1204 га, 

строком на 10 років) Д 

 

31.  

Про поновлення ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

договору оренди землі по вул. Привокзальній, 15а для 

розташування відкритого складу залізобетонних виробів та 

розчинно-бетонного вузлу (площа 1,0817, строком на 19 років) К 

 

32.  
Про надання згоди ЗАТ «МЖК «Вознесенка» на відновлення 

меж земельної ділянки по бул. Центральному, 26 для 

розташування житлового будинку (площа 1,3703 га) В 

 

33.  

Про надання дозволу ТОВ «КОРА» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Кутузова, 2а для розташування трикотажної фабрики (площа 

0,2900 га) Ш 

 

34.  

Про надання дозволу ДНЗ «Запорізький ПЛЗТ» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Семафорній, 1 для функціонування училища (площа 0,4404 

га) О 

 

35.  

Про надання дозволу КРБП «Зеленбуд» на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Поштовій, 2а для функціонування виробничої бази старшої 

прорабської дільниці № 5 малої механізації та розширення її 

території (площа 0,2590га) О 

 

36.  
Про відведення та передачу в оренду ПП «ПОЛЮС» земельної 

ділянки по вул. Новокузнецькій, 1б для розташування магазину 

(площа 0,0379 га) К 

 

37.  
Про надання згоди ПРАТ «ЗАПОРІЖБУДМАШ» на поділ 

земельної ділянки по Північному шосе, 22-д для розташування 

промислового майданчику (площа 5,9666 га) З 

 

38.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «СТОР 

ХАУС» земельної ділянки  по вул. Насосній, 1 для розташування 

тепличного господарства (площа 23,0856 га, строком на 19 років) 

З 

 

39.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Кошовській 

Т.О. земельної ділянки по вул. Космічній, 156а для розташування 

магазинів з літнім майданчиком (площа 0,1778 га, строком на 5 

років) К 

 

40.  
Про передачу у власність гр. Шевелєвій Г.В. земельної ділянки 

по вул. Айвазовського, 77а (площа 0,0572 га) Д 
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41.  
Про передачу у власність гр. Гомольський Г.О. земельної 

ділянки по вул. Канівській, 16 (площа 0,0799 га) Ш 

 

42.  

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 5,5800 га) Ш 

 

43.  
Про передачу у власність гр. Зубковій Т.В. земельної ділянки по 

вул. Вуглегірській, 32 (площа 0,0477 га) Ш 

 

44.  
Про передачу у власність гр. Морозовій І.Г. земельної ділянки по 

вул. Фелікса Мовчановського,14 (площа 0,0618 га) Ш 

 

45.  
Про передачу у власність гр. Мішіній Н.С. земельної ділянки по 

вул. Памірській, 234 (площа 0,0580 га) Ш 

 

46.  
Про передачу гр. Фандалюк О.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Артилеристів, 39 (площа 0,0610 га) Д 

 

47.  
Про передачу гр. Кірьяновій О.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Лісозаводській, 39 (площа 0,1000 га) Д 

 

48.  

Про надання дозволу гр. Полунець Н.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Шевчука, 26 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,0850 га) Ш 

 

49.  
Про передачу гр. Гуньку Є.С. у власність земельної ділянки по 

вул. Івана Гутніка-Залужного, 53а (площа 0,0513 га) Д 

 

50.  
Про передачу гр. Денисовій С.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Сланцевій, 25 (площа 0,0953 га) К 

 

51.  

Про передачу у власність гр. Марченко Я.М. земельної ділянки 

по вул. Славутича, 79 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0126 га) Д 

 

52.  
Про передачу гр. Копилець Є.В. у власність земельної ділянки № 

16 в СТ «Коксохім-2» по вул. Ігоря Сікорського, 2, для ведення 

садівництва (площа 0,0560 га) О 

 

53.  

Про надання дозволу гр. Ремізовській Л.Х. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Молодогвардійській, біля будинку № 56 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

 

54.  
Про продаж ПП «ВІЗА-СЕРВІС» земельної ділянки по вул. 

Глісерній, 14а для розташування виробничо-будівельного 

комплексу (площа 0,7194 га) О  

 

55.  
Про продаж ТОВ «СОК ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ» земельної ділянки 

по пр. Маяковського, 24 для розташування спортивного 

комплексу (площа 0,2116 га) В 
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56.  
Про передачу гр. Тюріній В.М. та гр. Мельник С.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Долинній, 6 (площа 0,0240 га) Ш 

 

57.  
Про припинення КЗОЗ «Студентська поліклініка» права 

постійного користування земельною ділянкою по пр. Соборному, 

59/ вул. Перша ливарна, 27 (площа 0,0916 га) О 

 

58.  
Про поновлення ОГК «АВТОМОБІЛІСТ-8» договору оренди 

землі по вул. Волгоградській, 24 для розташування гаражів 

(площа 1,0585 га, строком на 10 років) В 

 

59.  
Про зміну гр. Нікогосяну А.А. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. перемоги, 92б для розташування кафе з 

допоміжними спорудами (площа 0,0794 га) В 

 

60.  
Про поновлення ОГК «ТАВРІЯ-1» договору оренди землі по 

Південному шосе, 8а для розташування гаражів (площа 0,7544 

га, строком на 10 років) В 

 

61.  

Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Каховській, 32 для розташування трьох опор 

ПЛ-0,4 кВ (площа 0,0027 га) Д 

 

62.  

Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Сергія Тюленіна для розташування КТП 

(КТПГС-1000-6/0,4 кВ) (площа 0,0051 га) Д 

 

63.  

Про надання дозволу гр. Стойчевій А.Є. і Стойчевій В.Є. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Молодогвардійській, біля будинку № 56 (65 

буд.) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,1000 га) Ш 

 

64.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Горній, 1а 

для розташування автозаправної станції (площа 0,2187 га, 

строком на 19 років) Ш 

 

65.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЕНДЖЕЛ 

КЕПІТАЛ» земельної ділянки по вул. Зачиняєва, 156а для 

розташування автозаправної станції (площа 0,6430 га, строком 

на 19 років) Д 

 

66.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «КОРСО 

ТАУН» земельної ділянки по вул. Ігоря Сікорського, 315 для 

розташування автозаправної станції (площа 0,2187 га, строком 

на 19 років) Ш 

 

67.  

Про надання згоди ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ГАРАНТ ІНВЕСТ» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Фортечній, 1-г кадастровий 

номер 2310100000:01:013:0087 (площа 0,8935 га) О 

 

68.  Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  
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по вул. Фортечній, 1-г ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ГАРАНТ ІНВЕСТ» 

для розташування СТО (площею 0,1446 га) О 

69.  

Про передачу ТОВ «ЛОГІСТІК-2015» в оренду шляхом 

об’єднання земельної ділянки по Оріхівському шосе, 36 для 

розташування ринку з продажу продовольчих та непродо-

вольчих товарів (площа 12,7985 га, строком на 19 років) К 

 

70.  
Про передачу у власність гр. Чорненку М.П. земельної ділянки 

по вул. Центральній, 1 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

71.  
Про передачу у власність гр. Сомову О.Ф. земельної ділянки по 

вул. Центральній, 2 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

72.  
Про передачу у власність гр. Вдовиченку О.В. земельної ділянки 

по вул. Центральній, 3 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

73.  
Про передачу у власність гр. Ярошенку О.А. земельної ділянки 

по вул. Центральній, 4 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

74.  
Про передачу у власність гр. Бараньку А.С. земельної ділянки по 

вул. Центральній, 5 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

75.  
Про передачу у власність гр. Короткому Ю.В. земельної ділянки 

по вул. Центральній, 8 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

76.  
Про передачу у власність гр. Горлу С.В. земельної ділянки по 

вул. Центральній, 9 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

77.  
Про передачу у власність гр. Горлу К.С.. земельної ділянки по 

вул. Центральній, 10 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

78.  

Про поновлення ДП «ТРЕЙД ЛАЙН ЗАПОРІЖЖЯ» договору 

оренди землі з доповненням виду використання земельної 

ділянки по вул. Українській для розташування автоцентру з авто-

заправною станцією (площа 0,2515 га, строком на 10 років) О 

 

79.  

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Привокзальній, 15г ОК «КОРСАР 2012» для 

розташування спортивно-оздоровчого комплексу (площа 0,9742 

га) К 

 

80.  
Про припинення КУОЗ «Пологовий будинок № 1» права 

постійного користування земельною ділянкою по вул. Святого 

Миколая, 27 (площа 1,5242 га) О 

 

81.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Олександрівського району міста 

 

82.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Шевченківського району міста 

 

83.  
Про надання згоди КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

на поділ земельної ділянки по вул. Василя Сергієнка, 7 (площа 

0,2467 га) Х 

 

84.  
Про надання згоди КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

на поділ земельної ділянки по вул. Товариській, 47 (площа 

0,2467 га) Д 
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85.  
Про надання дозволу ОСК «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Солов’їній, 8 для розташування насосної (площа 0,0585 га) Х 

 

86.  
Про поновлення гр. Бацину Є.О. договору оренди землі по вул. 

Павлокічкаській, 15-б для розташування магазину - закусочної 

(площа 0,0254 га, строком на 19 років) З 

 

 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


