
Додаток до 

рішення міської ради 

26.06.2019 №55 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

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

пров. Самопливному, 15 (площа 0,0789 га) З 

 

2.  
Про передачу гр. Гладіліній В.Ю., Шмаковій О.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Яблучній, 35 (площа 0,0644 га) К 

 

3.  

Про  відведення  та  передачу  у  власність  громадянам,  згідно  з  

додатком,  земельних  ділянок  по  вул.  Молодогвардійській,  біля  

будинку  №  56  (10, 17, 45, 56, 58-61, 63, 65, 70  буд.)  для  

будівництва  та  обслуговування  жилих  будинків,  господарських  

будівель  і  споруд  (присадибні  ділянки) (площа 1,1000  га) Ш 

 

4.  
Про поновлення ТОВ «ЕНЕРГОМЕХКОПЛЕКТ» договору оренди 

землі по Південному шосе для розташування газорозподільного 

пункту (площа 0,0014 га строком на 10 років) З 

 

5.  
Про поновлення ФОП Пузикову М.К. договору оренди землі по 

вул. Авраменка, 6а для розташування павільйону по нарізці скла 

(площа 0,0093 га строком на 10 років) Ш 

 

6.  
Про поновлення гр. Шелякову М.В. договору оренди землі по вул. 

Ладозькій, 16 для розташування металевого гаражу (площа 0,0024 

га строком на 5 років) Д 

 

7.  

Про надання ТОВ «ЮНАЙТЕД МЕТАЛ ГРУП» у користування на 

умовах оренди земельної ділянки по вул. Незалежної України, 86в 

для розташування універсального торгівельного комплексу «Дока-

хліб» та земельної ділянки вул. Незалежної України, 86б з 

доповненням до виду використання земельної ділянки для 

розташування супермаркету та офісних приміщень (площа 0,0792 

га, строком до 10.09.2033, площа 0,0398 га строком на 10 років ) В 

 

8.  

Про погодження ПрАТ «ЗАПОРІЖБУДМАШ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

Північному шосе, 22-д для розташування промислового 

майданчику (площа 5,9666 га) З 

 

9.  

Про надання згоди ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної 

освіти водного транспорту» на встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Глісерній, 22а, вул. Глісерній, 24а для 

функціонування училища і гуртожитку (площа 0,4300 га) О 

 

10.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ТАРОС 

ГРУП» земельної ділянки по вул. Брянській, 2в для розташування 

автозаправної станції (площа 0,4254 га, строком на 10років) В 

 

11.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «КОРСО 

ТАУН» земельної ділянки по вул. Перемоги, 72а для розташування 

автозаправної станції (площа 0,3106 га, строком на 10 років) В 
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12.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛІДЕР 

ФІНАНС» земельної ділянки по вул. Каховській, 11а для 

розташування автозаправної станції (площа 0,1824 га, строком на 

10 років) Д 

 

13.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ІБХ-

Інжиніринг» земельної ділянки по вул. Солов`їній, 7 для 

розташування трансформаторної підстанції «Бабурка» (площа 

0,0433 га, строком на 19років) Х 

 

14.  
Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

громади м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по вул. 

Солов`їній, 3 (площа 28,1985 га) Х 

 

15.  

Про надання дозволу гр. Есауловій Т.І. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по бул. Вітчизняному, 

15а для розташування магазину (площа 0,0955 га) Ш 

 

16.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) ФОП Почці В.В. по вул. Іванова, 2б для розташування 

відкритої автостоянки (площа 0,4447 га) Ш 

 

17.  
Про передачу у власність гр. Гольдман Г.Ю., Гроніній Т.М. 

земельної ділянки по вул. Акад. Весніна, 21а (площа 0,1000 га) Д 

 

18.  
Про передачу гр. Сінаєвському Д.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Григорія Нелюбова, 97 (площа 0,0591 га) Ш 

 

19.  
Про передачу у власність гр. Кошеленку В.Г. та гр. Кошеленку С.Г. 

земельної ділянки по бул. Гвардійському, 65 (площа 0,1000 га) В 

 

20.  
Про передачу у власність гр. Побийвовку В.О. та гр. Побийвовк 

О.А. земельної ділянки по вул. Олександра Анашкіна, 118 (площа 

0,0507 га) Ш 

 

21.  
Про передачу у власність гр. Павлюченко Л.М. земельної ділянки 

по вул. Вуглегірській, 21 (площа 0,0446 га) Ш 

 

22.  
Про передачу у власність гр. Алашеєву І.О. земельної ділянки по 

вул. Вуглегірській, 23 (площа 0,0480 га) Ш 

 

23.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2012 № 46/43 

«Про передачу гр. Мельниченко О.С. у власність земельної ділянки 

№ 7.50-7.52 по вул. Петровського в садово-городницькому 

товаристві «Заря» Ш 

 

24.  
Про передачу гр. Бімбаловій В.М. у власність земельної ділянки № 

31 в ОСГК «Запоріжсталь-2» по вул. Батайській, 40 для ведення 

садівництва (площа 0,0619 га) Ш 

 

25.  
Про передачу у власність гр. Гвоздьовій С.Ю. земельної ділянки № 

74 в СТ «ВЕТЕРАН» для ведення садівництва (площа 0,0547 га) З  

 

26.  
Про передачу у власність гр. Субочевій О.М. земельної ділянки № 

75 в СТ «ВЕТЕРАН» для ведення садівництва (площа 0,0674 га) З  

 

27.  
Про надання дозволу гр. Бучакчинській Л.О. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 4 в натурі (на місцевості) в 
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СТ «Запоріжсталь-1» по вул. Перемоги, Капустяна Балка для 

ведення садівництва (площа 0,0800 га) В 

28.  
Про передачу у власність гр. Шалик О.А. земельної ділянки по вул. 

Тушинській, 13 (площа 0,0605 га) К 

 

29.  
Про передачу у власність гр. Шлагіну Є.І. земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 361а (площа 0,0452 га) Ш 

 

30.  
Про передачу у власність гр. Лейману В.В. земельної ділянки по 

вул. Дирижабельній, 13 (площа 0,0570 га) К 

 

31.  
Про передачу гр. Ждановій Є.С. у власність земельної ділянки по 

вул. Максима Прокуратова, 4 (площа 0,0588 га) К 

 

32.  
Про передачу у власність гр. Матвієнку Д.О. земельної ділянки по 

вул. Доблесній, 24 (площа 0,1000 га) Х 

 

33.  
Про припинення гр. Мелентьєву О.Б. права оренди земельних 

ділянок по вул. Фортечній, 45 (площа 0,0012 га та 0,0012 га) О 

 

34.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 62/48 

«Про припинення КП «Паркування» права оренди земельної 

ділянки  по на перехрещенні бул. Центрального та Прибережної 

автомагістралі (район Вознесенівського ринку)» В 

 

35.  

Про затвердження Головному управлінню статистики у Запорізькій 

області проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пр. Соборному, 75 для розташування адміністративної будівлі 

(площа 0,4087 га) О 

 

36.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2018 № 73/63 

«Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «СТАРТ 

БІЗНЕС-ПЛЮС» земельної ділянки по вул. Авраменка, 19 для 

розташування автозаправної станції» Ш 

 

37.  
Про надання гр. Попову Д.І. у користування на умовах оренди 

земельних ділянок по вул. Рекордній, 33а для розташування 

виробничої бази (0,9767 га, строком на 19 років) В 

 

38.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по бул. Шевченка, 22 для розташування КЛ 0,4 кВ (площа 

0,0235 га) В 

 

39.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Військбуд в районі житлового будинку № 37 для 

розташування КТП 6/0,4 кВ, двох опор ПЛ 6 кВ, восьми опор ПЛ 

0,4 кВ   Ш 

 

40.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вул. Електролізної для розташування КЛ 6 кВ та 

КТП» (площа 0,0725 га) В 

 

41.  

Про поновлення Запорізькій обласній організації Українського 

товариства мисливців і рибалок договору оренди землі по вул. 

Оріхівська бухта, 10б для розташування причалу № 7 (площа 

2,5212 га строком на 5 років) К 
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42.  

Про погодження ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ГАРАНТ ІНВЕСТ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Фортечній, 1-г кадастровий номер 2310100000:01:013:0087 (площа 

0,8935 га) О 

 

43.  
Про зміну гр. Нікогосяну А.А. цільового призначення земельної 

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

допоміжними спорудами (площа 0,0824 га) В 

 

44.  
Про продовження гр. Туровцеву О.В. права оренди землі по вул. 

Космічній, 156 для розташування торговельного павільйону з 

продажу насіння (площа 0,0180 га) К 

 

45.  

Про надання дозволу гр. Бородулькіній Ж.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у дворі 

житлового будинку по бул. Центральному, 12б для розташування 

капітального гаражу № 16 (площа 0,0030 га) В 

 

46.  

Про надання дозволу ФОП Большезі С.А., гр. Мостовому В.О. на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по бул. Вінтера, 30а для розташування кафе з літнім 

майданчиком, підземного туалету та більярдної (площа 0,1101 га) Д 

 

47.  
Про передачу гр. Мусійченку Р.А. у власність земельної ділянки по 

вул. Тепловій, 22 (площа 0,0207 га) Ш 

 

48.  
Про передачу гр. Сахно Т.М. та гр. Гордику В.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Остапа Вишні/ вул. Піщаній, 16/12 

(площа 0,0906 га) Д 

 

49.  
Про припинення ФОП Холод С.С. права оренди земельної ділянки 

по вул. Європейській, 4 (площа 0,0040 га) К  

 

50.  
Про припинення ФОП Вовку С.П. права оренди земельної ділянки 

на перехрещенні вул. Європейської та вул. Північнокільцевої 

(площа 0,0034 га) К  

 

51.  
Про припинення ФОП Сосновському О.М. договору оренди землі 

по вул. Бородінській-пров. Перлинному (площа 0,0120 га) Д 

 

52.  

Про погодження КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Василя Сергієнка, 7 для розташування котельні 

(площа 0,2467 га) Х 

 

53.  

Про погодження КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Товариській, 47 для розташування котельні (площа 

4,5076 га) Д 

 

54.  

Про надання в постійне користування Парафії Св. Архистратига 

Михаїла Української греко-католицької церкви міста Запоріжжя 

земельної ділянки по пр. Металургів біля палацу культури ПАТ 

«ЗаЛК» для розташування храму Святого Архистратига Михаїла 

(площа 1,2000 га) Д 

 

55.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2019 № 45/56 

«Про продаж ФОП Закружецькій І.А. земельної ділянки по вул. 
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Рельєфній, 20 для розташування магазину» Д 

56.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Олександрівського району міста 

 

57.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Шевченківського району міста 

 

58.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по  вул. Українській, 50а для  розташування будівлі ЗРУ 

підстанції «Трампарк» (площа 0,3500 га) О 

 

59.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв 37-го батальйону, 38б для розташування 

будівлі контори РЕС, будівлі підстанції «Хортиця», будівлі 

оперативно-експлуатаційного пункту (площа 0,1290 га) Х 

 

60.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по бул. Вінтера, 7 для розташування будівлі ЗРУ 

підстанції «Правобережна» (площа 1,8501 га) Д 

 

61.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Сєдова, 3а для 

розташування будівлі ЗРП ПС ЛБ-2, будівлі щита управління ЛБ-2, 

будівлі розпредпристрія ПС ЛБ-2 (площа 1,3048 га) В 

 

62.  

Про надання у користування на умовах оренди ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельної ділянки по вул. Історичній, 

45 для розташування трансформаторної підстанції № 778 

(площя0,0103 га) З 

 

63.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Козака Бабури, 17 для 

розташування будівлі ЗРУ 10кВ підстанції «Супутник» та будівлі 

ОПУ підстанції «Супутник» (площа 2,0649 га) Х 

 

64.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по  вул. Випробувачів, 20 для  розташування будівлі ЗРУ 

підстанції «Горизонт», будівлі ОПУ підстанції «Горизонт» (площа 

0,7059 га) В 

 

65.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Поради, 44 для розташування будівлі 

майстерні (площа 0,1490 га) Ш 

 

66.  
Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по Оріхівському шосе, 7б для 
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розташування підстанції «Лікарняна» (площа 1,6341 га) К 

67.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Механічній, 30а для розташування будівлі ТП 1 

(площа 0,0120 га) К 

 

68.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Луганській, 29б для 

розташування будівлі прохідної підстанції №648 «Космічна» 

(площа 0,1725 га) К 

 

69.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по пр. Соборному, 18 для 

розташування ЗРУ 6кВ підстанції «Комунар-1», ЗРУ та ОПУ К-1, 

будівлі реактора підстанції «Комунар-1» (площа 0,9400 га) К 

 

70.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Адмірала Ушакова, 249 

для розташування ЗРУ 6кВ підстанції «Промзона», ОПУ підстанції 

«Промзона», ЗРУ 10кВ підстанції «Промзона»(площа 0,6700 га) З 

 

71.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по Південному шосе, 70а для розташування будівлі ТП 714 

(площа 0,0140 га) З 

 

72.  
Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Миколи Ласточкіна, 2д 

для розташування ЗРУ 10 кВ підстанції К-2 (площа 0,9000 га) К 

 

73.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Миколи Ласточкіна, 

290 для розташування будівлі ЗРУ підстанції «Комунальна-150» 

(площа 0,8400 га) К 

 

74.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Привокзальній, 2-Б для 

розташування будівлі підстанції «Гребельний канал» (площа 0,0710 

га) К 

 

75.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Олександрівського району міста  

 

76.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по  вул. 8 Березня, 19 для  розташування будівлі 

розподільчого пристрою підстанції «Новозапорізька», будівлі щиту 

підстанції «Новозапорізька», будівлі ЗРП напруги 6кВ підстанції 

«НЗ», складу мастила на території підстанції «Н-3» (площа 1,4900 

га) Ш 

 

77.  
Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Базовій, 8в для 

розташування будівлі ОПУ підстанції «Леваневська» (площа 0,2344 
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га) Ш 

78.  

Про надання у користування на умовах оренди ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельної ділянки по вул. 

Друкарській, 76 для розташування трансформаторної підстанції № 

1276 (площа 0,0092 га) З 

 

79.  

Про  надання  у  користування  на умовах оренди ПАТ «ЗАПОРІЖ-

ЖЯОБЛЕНЕРГО» земельної ділянки по вул. Розваги,8  для  розта-

шування трансформаторної підстанції №972 (площа 0,0096 га, 

строком на 19 років) Д 

 

80.  
Про передачу гр. Садовому І.В. у власність земельної ділянки у 

дворі житлового будинку № 25 по вул. Добролюбова для 

розташування індивідуального гаражу № 18 (площа 0,0035 га) Д 

 

81.  

Про надання у користування на умовах оренди ФОП Душейку В.П. 

земельної ділянки по пр.. Соборному, 94 зі зміною виду 

використання для розташування будівлі громадської забудови 

(приміщення по обслуговуванню населення, магазин, кафе) (площа 

0,0310 га, строком на 19 років) О 

 

82.  

Про поновлення ТОВ ВФ «УКРЮГКОМПЛЕКС» договору оренди 

землі по вул. Академіка Амосова, 109 для розташування прибудови 

до будівлі автосалону для розширення торгового залу та для 

виконання благоустрою (площа 0,1415 га, строком на 10 років) О 

 

83.  
Про надання гр. Федан Н.В. у користування на умовах оренди 

земельної ділянки по вул. Чарівній,145в для розташування  кафе з 

літнім майданчиком (площа 0,0751 га, строком на років) Ш 

 

84.  
Про поновлення ТОВ «Пектораль» договору оренди землі по вул. 

Чубанова, 2б для розташування бази відпочинку (площа 3,4191 га, 

сторокм на 10 років) К 

 

85.  
Про зміну гр. Юрченку О.К. цільового призначення земельної 

ділянки 64, «Запоріжсталь-1» СТ для розташування кафе з 

допоміжними спорудами (площа 0,0801 га ) В 

 

86.  
Про поновлення ТОВ «Автоцентр Антарес» права оренди земельної 

ділянки по вул. Привокзальній, 7-б для розташування автоцентру 

(площа 0,1268 га, строком на 10 років) К 

 

87.  

Про надання дозволу гр. Артеменко Л.І. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки № 15 в натурі (на місцевості) в СТ «Дніпро-1» 

для ведення садівництва (площа 0,0900 га) Д 

 

88.  
Про поновлення ПМП ВФ «АВТОТРАНССЕРВІС» договорів 

оренди землі по вул. Жуковського, 2б, 2в(площа 0,0761 га, 0,0972 

га, 0,3968 га) О 

 

89.  

Про затвердження ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ» технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Новобудов, 9 для 

розташування промислового майданчика (площа 18,1721 га) Х 

 

 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


