
Додаток до 

рішення міської ради 

28.08.2019 №59 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  
Про передачу у власність гр. Дмитренку Г.С. земельної ділянки 

по вул. Липовецькій, 43 (площа 0,0551 га) Ш 

 

2.  
Про передачу гр. Форкавець А.Ф. у власність земельної 

ділянки по вул. Пожарського, 31 (площа 0,1000 га) Д 

 

3.  

Про поновлення ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» договору 

оренди землі по вул. Тролейбусній, 28 для розташування 

автотранспортного цеху (площа 2,7922 га, строком на 19 років) 

З 

 

4.  
Про передачу в оренду ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 

земельної ділянки по вул. Тролейбусній, 32 для розташування 

складів (площа 3,7965 га, строком на 19 років) З 

 

5.  

Про передачу в оренду ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 

земельної ділянки по вул. Теплобудівній, 17 для розташування 

інформаційно-обчислювального центру (площа 0,5178 га, 

строком на 19 років) З 

 

6.  

Про надання дозволу ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Софіївській, 238а для розташування під’їзних 

залізничних колій до комплексу складів (площа 8,7800 га) З 

 

7.  
Про поновлення ТОВ «ОРІАНА-ЗАПОРІЖКЕРАМІКА» 

договору оренди землі по вул. Миколи Краснова, 10 для 

розташування цеху керамічних виробів (площа 1,6233 га) Ш 

 

8.  

Про надання дозволу департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на пл. Запорізькій, 1 для 

розташування Позашкільного навчального закладу «Міський 

Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради 

Запорізької області (площа 2,9745 га) Д 

 

9.  

Про надання дозволу Управлінню поліції охорони в 

Запорізькій області на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глісерній, 12 для 

розташування комплексу споруд та будівель (адмінбудівля, 

склади) (площа 0,4000 га) О 

 

10.  

Про надання в постійне користування на умовах оренди КНП 

«Міська дитяча лікарня № 5» земельної ділянки по вул. 

Леоніда Жаботинського, 32 для розташування дитячої лікарні 

(площа 0,6505 га) В 
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11.  

Про надання згоди ДП «ЗШМС ТОВ «ЗШМС № 1» на 

відновлення меж земельних ділянок по Південному шосе, 72 

для розташування виробничого підприємства (площа 0,9629 га) 

З 

 

12.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 № 

56/59 «Про поновлення публічному акціонерному товариству 

«Український науково-дослідний проектно-конструкторський 

та технологічний інститут трансформаторобудування» 

договорів оренди землі по Дніпропетровському шосе, 11 для 

розташування підприємства» Д 

 

13.  
Про погодження ТОВ «Запоріжжя-Авто» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Базовій, 6 для розташування СТО (площа 2,5054 га) Ш 

 

14.  

Про надання дозволу КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Блакитній для 

розташування частини системи світлосигнального обладнання 

(площа 0,8000 га) Ш 

 

15.  

Про надання КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Затишна домівка» Запорізької міської ради у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Таганській, 8 для 

розташування будівлі центру соціальної підтримки дітей та 

сімей (площа 0,1969 га) Д 

 

16.  

Про надання дозволу ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Поштовій, 119-а для 

розташування трансформаторної підстанції (площа 0,0233 га) О 

 

17.  
Про зміну цільового призначення та передачу в оренду ПРАТ 

«ЦТВ» земельної ділянки по пр. Соборному, 92 для роз-

ташування розподільчого пункту напруги (площа 0,0347 га) О 

 

18.  

Про надання дозволу ТОВ «ГРІН ФЕКТОРІ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Калібровій, 15 для розташування виробничої бази (площа 

1,5000 га) З 

 

19.  

Про погодження технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки територіальної громади м. Запоріжжя в особі 

Запорізької міської ради по вул. Солов’їній, 3 для 

розташування майнового комплексу вантажної станції (площа 

28,1985 га) Х 

 

20.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Комунарського району міста (площа 

0,0180 га, 0,0145 га, 0,0165 га, 0,0185 га, 0,0075 га ) К 

 

21.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки по вул. Дослідна станція, 3б для розташування будівлі 

підстанції «Виноградна» (площа 0,1120 га ) К 

22.  

Про надання згоди ТОВ «ЄВРОСТАТУС» на передачу в 

суборенду ТОВ «КЕДРОНІНВЕСТ» частини земельної ділянки 

по вул. Сковороди, 19 для розташування автотранспортного 

підприємства (площа 0,0081 га) Д 

 

23.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2019 № 

56/ 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» Ш 

 

24.  
Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Василя 

Сергієнка, 9а для розташування оздоровчо-торговельно-

розважального комплексу ( площа 0,1951 га) Х 

 

25.  

Про надання дозволу гр. Черняєвій В.Б. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сталеварів у дворі будинку № 25 для розташування 

індивідуального гаражу № 3 (площа 0,0088 га) В 

 

26.  

Про надання дозволу гр. Глушковському Д.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Північному шосе, 20е для розташування станції технічного 

обслуговування автомобілів (площа 0,3294 га) З 

 

27.  
Про надання гр. Гойденко О.О. у користування земельної 

ділянки по вул. Яценка, 6б для розташування адміністративно-

торговельного центру (площа 0,0802 га) В 

 

28.  
Про передачу гр. Бончеву В.К. у власність земельної ділянки 

по вул. Вятській, 25а (площа 0,0499 га) З 

 

29.  
Про передачу гр. Виноградовій О.Г. у власність земельної 

ділянки по вул. Розенталь, 102 (площа 0,0742 га) Д 

 

30.  
Про передачу гр. Кабаненку С.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Курортній, 57 (площа 0,0500 га) Ш 

 

31.  
Про передачу гр. Овчаренку В.А. у власність земельної ділянки 

по пров. Штурманському, 6 (площа 0,0577 га) Ш 

 

32.  
Про передачу у власність гр. Коломійцю І.М. земельної 

ділянки по вул. Столєтова, 73а (площа 0,0794 га) Д 

 

33.  
Про передачу у власність гр. Епіхіну Ю.І. земельної ділянки по 

пров. Народному, 17 (площа 0,0354 га) Ш 

 

34.  
Про передачу у власність гр. Андреєву В.В. земельної ділянки 

по вул. Електрозаводській, 40 (площа 0,0463 га) Д 

 

35.  

Про надання дозволу гр. Ільїну Р.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вул. 

Тобольської для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (площа 0,1000 га) Д 

 

36.  Про передачу гр. Космі І.М., Полюшко В.К. у власність  
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земельної ділянки по вул. Прогресивній, 20 (площа 0,0746 га) Д 

37.  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

Заміській, 11 (буд.) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0995 га) Ш 

 

38.  

Про внесення змін в п. 278 додатку 1 до рішення міської ради 

від 06.10.2010 № 99 «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельні ділянки громадян» гр. Кісіль Л.І. Д 

 

39.  
Про передачу у власність гр. Головань Р.О. та гр. Спірідонову 

С.В. земельної ділянки по вул. Марганцевій, 7 (площа 0,0742 

га) З 

 

40.  
Про передачу у власність гр. Проценко Л.М. земельної ділянки 

по вул. Прогресивній, 71 (площа 0,1000 га) Д 

 

41.  
Про передачу у власність гр. Олійнику М.Ю. земельної ділянки 

по вул. Котляревського, 64а (площа 0,0546 га) Д 

 

42.  
Про передачу у власність гр. Шкабарні М.М. земельної ділянки 

біля будинку по вул. Автодорожній, 2б (площа 0,0095 га) Ш 

 

43.  
Про передачу у власність гр. Богдановій О.П. земельної 

ділянки по вул. Тимірязєва, 66/ вул. Тунельній, 35 (площа 

0,0491 га) Ш 

 

44.  
Про передачу у власність гр. Черноіваненку О.І., 

Черноіваненку О.О., земельної ділянки по вул. Бєлінського, 47/ 

вул. Самарській, 8 (площа 0,0532 га) К 

 

45.  
Про передачу гр. Титаренку К.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Арбатському, 19 (площа 0,0750 га) Д 

 

46.  
Про передачу гр. Коблик О.С., Коблик М.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Верещагіна, 36 (площа 0,0922 га) Ш 

 

47.  

Про затвердження громадянам- членам ОК «СТ «ТЕРМО-

ІЗОЛЮВАЛЬНИК», згідно з додатком, технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва (площа 0,9776 га) Ш 

 

48.  
Про передачу у власність гр. Воробку В.Б. земельної ділянки 

по вул. Скворцова, 21 (площа 0,0500 га) З 

 

49.  
Про передачу у власність гр. Матвєєву О.О. та гр. Матвєєвій 

Л.В.  земельної ділянки по вул. Вольській, 1/ вул. Ліричній, 2 

(площа 0,0519 га) Ш 

 

50.  
Про передачу у власність гр. Арестовій С.І. земельної ділянки 

по вул. Єднання, 37 (площа 0,0990 га) О 

 

51.  
Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Набережній, 56 для розташування Дніпровської водопровідної 
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станції № 2 (площа 3,0000 га) Д 

52.  

Про надання дозволу гр. Бабічу Г.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 23 в натурі (на місцевості) в ОСК 

«Будівельник-Гео» для ведення садівництва (площа 0,0400 га) 

Д 

 

53.  
Про припинення ТОВ «СОЦСФЕРА» права оренди земельної 

ділянки по вул. Чубанова, 11 для розташування грунтових 

теплиць (площа 0,9514 га) К 

 

54.  
Про припинення ФОП Дегтярьовій О.І. права оренди земельної 

ділянки по вул. Перемоги, 59 (площа 0,0022 га) В 

 

55.  
Про припинення ФОП Хаджинову В.Д. права оренди земельної 

ділянки у дворі житлового будинку № 16 по пр. Ювілейному 

(площа 0,0017 га) В 

 

56.  
Про припинення ФОП Островському О.Г. права оренди 

земельної ділянки по вул. Поштовій/ вул. Авангардній (площа 

0,0025 га) О 

 

57.  
Про припинення ФОП Фесенку А.І. права оренди земельної 

ділянки по вул. Патріотичній,40 (площа 0,0023 га) В 

 

58.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 № 

35/ 32 «Про припинення юридичним та фізичним особам– 

підприємцям договорів оренди землі, раніше наданих для 

розташування тимчасових споруд у м. Запоріжжя» З, Х 

 

59.  

Про проведення гр. Янгулову Д.М. експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Фортечній, 1г (кадастровий номер 

2310100000:01:009:0074) для розташування СТО (площа 0,0665 

га) О 

 

60.  

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

гр. Єжовій І.О, гр. Янгуловій А.О. по вул. Фортечній, 1г 

(кадастровий номер 2310100000:01:009:0073) для 

розташування СТО (площа 0,0217 га) О 

 

61.  

Про проведення гр. Єжову О.С. експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Фортечній, 1г (кадастровий номер 

2310100000:01:009:0075) для розташування СТО (площа 0,0472 

га) О 

 

62.  

Про проведення гр. Железняк К.В. експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Фортечній, 1г (кадастровий номер 

2310100000:01:009:0076) для розташування СТО (площа 0,0997 

га) О 

 

63.  

Про поновлення ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» договору оренди 

землі по Південному шосе, 1б для розташування 

автозаправного комплексу (строком на 19 років, площа 0,2874 

га) В 

 

64.  
Про поновлення ТОВ «Компанія Т.А.М.» договорів оренди 

землі по бул. Шевченка, 72, для розташування кафе та тим-
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часового літнього майданчику, виконання благоустрою та опо-

рядкування території (площа 0,0650 га, строком на 5 років) В 

65.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «БІОГАЗ-

Україна» земельної ділянки по вул. Базовій, 10д з уточненням 

виду використання для розташування енергогенеруючого 

підприємства (строком на 19 років, площа 1,1500 га) Ш 

 

66.  

Про відведення та передачу в оренду ТОВ «ТОРГОВИЙ 

КОМПЛЕКС – БОРОДІНСЬКИЙ КВАРТАЛ» земельної 

ділянки по вул. Ладозькій, 18в для розташування торгового 

комплексу (строком на 19 років, площа 0,0805 га) Д 

 

67.  
Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

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

Базовій, 5 (кадастровий номер 2310100000:07:047:0022) Ш 

 

68.  

Про надання дозволу гр. Єрьоменко А.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

поруч з житловим будинком № 81в по вул. Зразковій для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0326 га) З 

 

69.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відведення меж земельної ділянки по вул. Діагональній, 17 для 

розташування будівлі компресорної на території підстанції «Ф-

1» (площа 3,2412 га) З 

 

70.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по  вул. Волгоградській, 25 для  розташування 

будівлі ремонтно-виробничої бази №2 (площа 1,3000 га) В 

 

71.  

Про надання дозволу КП «Управління капітального 

будівництва» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Нагнибіди/ вул. 

Новокузнецькій для розташування багатоповерхового 

житлового комплексу (площа 1,6000 га ) К 

 

72.  

Про надання дозволу КП «Управління капітального 

будівництва» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Новокузнецькій, поряд з 

будинками №№ 34, 34А, для розташування багатоповерхового 

житлового комплексу К 

 

73.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Колбіну 

А.В., Майслас М.А., Крачковському К.С., Ястребову Є.В., 

Петровій Л.В., Петровій К.В., Доцовій-Петровій А.В. 

земельних ділянок по вул. Новокузнецькій, 36-Б для 

розташування магазину-кафе (площа 0,0853 га, строком на 10 

років) К 

 

74.  
Про передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

земельної ділянки по Південному шосе, 70а для розташування 
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будівлі ТП 714 (площа 0,0033 га) З 

75.  
Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельної ділянки по вул. Механічній, 30а для 

розташування будівлі ТП 1 (площа 0,0014 га) К 

 

76.  

Про відведення (зміна цільового призначення) ТОВ ВТФ 

«НЕК» земельної ділянки по вул. Олексія Поради, 48 для 

розташування багатофункціональної виробничої бази харчових 

продуктів (строком на 19 років, площа 0,8833 га) Ш 

 

77.  

Про поновлення ТОВ «ЗАПОРІЖРЕСУРСПРОЕКТ» договору 

оренди землі по вул. Глісерна, 28-30 для розташування 

багатоповерхового житлового будинку (строком на 10 років, 

площа 0,5334 га) О 

 

78.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Псьолу І.В. 

земельної ділянки по вул. Деповській, 72 зі зміною виду 

використання для розташування складу канцтоварів (строком 

на 10 років, площа 0,0334 га) Ш 

 

79.  

Про зміну гр. Приладишевій А.В. цільового призначення 

земельних ділянок в СТ «Коксохімік-3», будинок 18, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,0819 га) Д 

 

80.  

Про надання дозволу Службі автомобільних доріг у 

Запорізькій області на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у м. Запоріжжі на території 

Хортицького району для розташування об’єкту інженерно-

транспортної інфраструктури «Будівництво автотранспортної 

магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога 

загального користування державного значення Н-08 Бориспіль 

– Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь 

«Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. 

Дніпро у м. Запоріжжі)» (площа 0,2000га та 0,5000 га та 0,6000 

га) Х 

 

81.  

Про надання дозволу Службі автомобільних доріг у 

Запорізькій області на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у м. Запоріжжі на території 

Дніпровського району для розташування об’єкту інженерно-

транспортної інфраструктури «Будівництво автотранспортної 

магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога 

загального користування державного значення Н-08 Бориспіль 

– Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь 

«Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. 

Дніпро у м. Запоріжжі)» (площа 0,5000га, 07000 га, 1,3000 га) Д 

 

82.  
Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок на території 

Шевченківського районів міста (строком на 19 років, площа 
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0,0427 га) Ш 

83.  

Про поновлення ТОВ «КОМПАНІЯ РАДІО КРОК» договору 

оренди землі по вул. Нижньодніпровській/ вул. Немировича-

Данченка для розташування багатофункціонального житлового 

комплексу (площа 1,8764 га строком на 10 років) В 

 

84.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Шевченківського району міста  (площа 

0,0275 га, 0,0280 га, 0,0175 га, 0,0185 га, 0,0190 га, 0,0225 га) Ш 

 

85.  

Про проведення ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ГАРАНТ ІНВЕСТ» 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Фортечній, 1-г та затвердження нових меж земельних ділянок 

шляхом поділу для розташування автостоянки та металевих 

гаражів (площа 0,8935 га) О 

 

86.  

Про проведення експертних грошових оцінок земельних 

ділянок по вул. Чубанова, 1 ПП «Фірма «Дінас» для 

розташування друкарні зі складськими та побутовими 

приміщеннями та друкарні з прибудовами складських та 

побутових приміщень (площа 0,2042 га та 0,0627 га) К 

 

87.  
Про припинення АТ «СБЕРБАНК» права оренди земельної 

ділянки по вул. Верхній, 7 (площа 0,3431 га) Д 

 

88.  

Про припинення ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО» права оренди та 

надання згоди територіальній громаді м. Запоріжжя в особі 

Запорізької міської ради на поділ земельної ділянки по вул. 

Сергія Сєрікова/ пр.. Соборному, 13/13(площа 0,1081 га) К 

 

 

Секретар міської ради       Р.О. Пидорич 


