
Додаток до 

рішення міської ради 

25.09.2019 №38 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  

Про надання дозволу гр. Філіпповій Л.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Ігоря Сікорського,85а для розташування авто майстерні 

(площа 0,0156 га) Ш 

 

2.  

Про передачу у власність гр. Мелікджанян А.Г. земельної 

ділянки по вул. Передатній в районі буд. № 6, 9 (площа 0,0957 

га) Ш 

 

3.  

Про передачу в оренду ТОВ «АВТО ГРАНІТ» та ТОВ «ДБУ № 

57» земельних ділянок по вул. Креміно,8а шляхом поділу для  

розташування автотранспортних підприємств (площа 1,9381 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

4.  

Про затвердження гр. Отамась А.В. та гр. Єремію О.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

81в для розташування торговельно-складського комплексу з 

майстернею по ремонту взуття (площа 0,0194 га, строком на 19 

років) Ш 

 

5.  

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

Чарівній, 119а з уточненням функціонального призначен-ня для 

розташування магазину продовольчих і непродовольчих товарів 

(площа 0,1591 га, строком на 19 років) Ш 

 

6.  
Про поновлення ФОП Ручко Р.М. договору оренди землі по вул. 

Рекордній, 2а для розташування торговельного комплексу 

(площа 0,0166 га, строком на 19 років) Д 

 

7.  
Про поновлення гр. Снігуру А.В. договору оренди землі по вул. 

Тенісній, 33а для розташування павільйону по продажу 

продуктів харчування (площа 0,0179 га, строком на 10 років) З 

 

8.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ» по вул. Сєдова, 3 для 

розташування сторожки об’єкту охорони здоров’я (площа 0,0074 

га) В 

 

9.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ОККОСХІДІНВЕСТ» земельної ділянки по вул. Базова, 1к для 

розташування автозаправного комплексу (площа 0,2500 га, 

строком на 19 років) Ш 
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10.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ФЛАГМАН-Д» земельної ділянки по вул. Семафорній, 8 для 

розташування готельного комплексу (площа 0,2171 га, строком 

на 19 років) О 

 

11.  

Про надання дозволу гр. Сухорукову В.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Миколи Ласточкіна, 284 

для розташування виробничо-складських приміщень  (площа 

0,1443 га) К 

 

12.  
Про зміну гр. Нікогосян М.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 66 для розташування кафе швидкого 

харчування (площа 0,0029 га) О 

 

13.  
Про надання згоди гр. Сирову С.В. на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Клубній, 2 для розташування 

готельного комплексу (площа 0,1288 га) Д 

 

14.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2019 № 

57/21 «Про передачу у власніть гр. Гулегі В.П., Гулазі П.О., 

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

 

15.  

Про надання ФОП Левшунову Ю.М. у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по вул. Магістральній, 86б для 

розташування кафе-бару з літнім майданчиком (площа 0,0834 га, 

строком на 10 років) Ш 

 

16.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Чабану Д.К. 

земельної ділянки по вул. Щасливій, 4б для розташування бази 

дрібнооптової торгівлі та продовольчого магазину (площа 

0,1962 га, строком на 19 років) Д 

 

17.  
Про передачу гр. Свириду К.Г. та гр. Свирид Л.П. у власність 

земельної ділянки по вул. Акад. Курчатова, 1г (площа 0,0794 га) 

Ш 

 

18.  
Про передачу гр. Катасонову П.В., гр. Катасоновій Л.М. у 

власність земельної ділянки по вул. Турбінній, 7 (площа 0,1000 

га) Д 

 

19.  

Про надання дозволу гр. Малевич К.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 22 в натурі (на місцевості) в районі 

Дослідної станції в ОСК «УЮТ» для ведення садівництва 

(площа 0,0470 га) К 

 

20.  
Про передачу гр. Кисельовій Н.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Мурманській, 70 (площа 0,0705 га) Д 

 

21.  
Про передачу у власність гр. Бабіченку В.І., Бабіченко Л.М., 

Бражененку С.П. земельної ділянки по вул. Айвазовського, 53 

(площа 0,1000 га) Д 

 

22.  
Про передачу гр. Долі Г.С. у власність земельної ділянки по вул. 

Трансформаторників, 72а (площа 0,0570 га) Д 

 

23.  Про передачу гр. Яценко В.Ф. у власність земельної ділянки по  
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вул. Памірській, 104 (площа 0,0552 га) Ш 

24.  
Про передачу гр. Жигун А.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Ярославській, 23 (площа 0,1000 га) Д 

 

25.  
Про передачу гр. Лопатченко В.Г. у власність земельної ділянки 

по вул. Миколи Ласточкіна, 159а (площа 0,1000 га) К 

 

26.  
Про передачу гр. Павлику Є.В., гр. Соколовій А.Ю., гр. Попову 

А.Ю. у власність земельної ділянки по вул. Лассаля, 29 (площа 

0,0813 га) З 

 

27.  
Про передачу у власність гр. Корецькому Л.Б. земельної ділянки 

по вул. Писарєва, 27 (площа 0,0662 га) Д 

 

28.  
Про передачу у власність гр. Найдьонову В.В. земельної ділянки 

по вул. Заполярній, 5а (площа 0,0654 га) Ш 

 

29.  
Про передачу у власність гр. Решетньовій Л.А. та гр. Безуменко 

Д.В. земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 171 

(площа 0,0672 га) Д 

 

30.  
Про передачу у власність гр. Бучакчинській Л.О. земельної 

ділянки № 4 в СТ «Запоріжсталь-1» по вул. Перемоги, 

Капустяна Балка для ведення садівництва (площа 0,0763 га) В 

 

31.  
Про передачу гр. Єлістратову П.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Теплохідній, 7 (площа 0,0620 га) Ш 

 

32.  
Про передачу гр. Грищенко Н.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Болотнікова, 42 (площа 0,0548 га) З 

 

33.  
Про припинення КП «ЕДАС» права оренди земельної ділянки 

по вул. Павлокічкаській, 27 (площа 0,1904 га) З 

 

34.  
Про припинення ФОП Ревенко Г.В. права оренди земельної 

ділянки по вул. Спартака Маковського, 15 (площа 0,7306 га) Ш 

 

35.  
Про відведення та передачу у власність гр. Тищенко Т.П. 

земельної ділянки по вул. Військбуд, в районі житлового 

будинку № 64 (площа 0,0915 га) Ш 

 

36.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для 

розташування будівель ТП 361, ТП 305, ТП 368, ТП 222, ТП 282, 

ТП 217 на території Олександрівського району міста (загальна 

площа 0,0419 га, строком на 19 років) О 

 

37.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ВЕРЖЕ, 

ЛТД» земельної ділянки по вул. Цимлянській, 7 для 

розташування виробничої бази (площа 0,4852 га, строком на 19 

років) З 

 

38.  

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки територіальної громади міста 

Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по вул. Василя 

Сергієнка, 9а  (площа 0,1951 га) Х 

 

39.  
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки територіальної громади міста 

Запоріжжя в особі Запорізької міської ради по вул. Базовій, 5 
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(кадастровий номер 2310100000:07:047:0022) для розташування 

автотранспортного виробничого підприємства (площа 11,1244 

га) Ш 

40.  
Про передачу в оренду ТОВ «ІБХ-Інжиніринг» земельної 

ділянки по вул. Солов`їній, 3 шляхом поділу для розташування 

майнового комплексу вантажної станції Х 

 

41.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «АТРІУМ 

НОВА» земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 2 

для розташування розважального центру з бізнес-центром 

(площа 0,4885 га, строком на 7 років) Д 

 

42.  

Про надання у користування на умовах оренди ПрАТ «ЗКФ» 

земельної ділянки по вул. Миколи Ласточкіна, 14 для 

розташування промислового майданчика (площа 2,0935 га, 

строком на 19 років) К 

 

43.  

Про надання у користування на умовах оренди ПрАТ «ЗКФ» 

земельної ділянки по вул. Святого Миколая,7 для розташування 

промислового майданчика (площа 2,0602 га, строком на 19 

років) О 

 

44.  

Про надання дозволу ТОВ «КІМС ЗАПОРІЖЖЯ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ігоря Сікорського, 313-в для розташування 

об’єкту поштового зв’язку (площа 4,1000 га) Ш 

 

45.  

Про надання дозволу гр. Носачову В.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у дворі 

житлового будинку по пр. Соборному, 44 для розташування 

капітального гаражу № 3 (площа 0,0040 га) О 

 

46.  
Про передачу гр. Нескоромному М.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Ліричній, 16 (площа 0,0521 га) Ш 

 

47.  
Про передачу у власність гр. Савченку М.М. земельної ділянки 

по вул. Центральній, 6 (буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

48.  
Про передачу у власність гр. Ащеулову В.М. земельної ділянки 

по вул. Вербовій, 12 (площа 0,0950 га) О 

 

49.  
Про припинення ОК «ПРИОЗЕРНИЙ» права оренди землі по 

вул. Правобережній (площа 0,0220 га) Д 

 

50.  

Про надання дозволу ТОВ «АВЕРС» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер 2310100000:05:003:0054) по вул. Перемоги, 72 для 

розташування багатоквартирних житлових будинків (площа 

1,9123 га) В 

 

51.  

Про надання дозволу ТОВ «АВЕРС» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер 2310100000:05:003:0055) по вул. Перемоги, 72 для розта-

шування багатоквартирних житлових будинків (площа 2,9391 

га) В 

 

52.  Про надання дозволу КП «ПАРКУВАННЯ» на розроблення  



5 
 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Поштовій, 117 для 

розташування багатоповерхового житлового комплексу з 

вбудованими офісними приміщеннями (площа 0,6745 га) О 

53.  

Про надання дозволу ТОВ «СОЛЕН РЕЙ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

районі Передаточнянського гранітного кар’єру для 

розташування енергогенеруючого підприємства (сонячної 

енергогенеруючої електричної станції) (площа 27,0000 га) Ш 

 

54.  

Про надання земельних ділянок, які сформовані шляхом поділу, 

в постійне користування КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» по вул. Василя Сергієнка, 7 для розташування 

котельні та в оренду ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ» 

по вул. Василя Сергієнка, 7а з уточненням функціонального 

призначення для розташування твердопаливної котельні (площа 

0,1241 га) Х 

 

55.  

Про надання дозволу гр. Мельнику С.Є. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Шламовій, 56а для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,0952 га) З 

 

56.  
Про надання у користування на умовах оренди гр. Бондаренку 

І.С. земельної ділянки по пр. Соборному, 8б для розташування 

кафе «Радість (площа 0,0722 га) К 

 

57.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Кононенку 

А.П. земельної ділянки по пр. Соборному, 109 зі зміною виду 

використання для розташування прибудови до коктейль-бару 

(площа 0,0071 га, строком на 19 років) О 

 

58.  

Про надання дозволу гр. Тебенькову В.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пр.. 

Маяковського, у дворі будинку № 3 для розташування 

капітального гаражу № 3 (площа 0,0040 га) В 

 

59.  
Про передачу в оренду ФОП Малевці А.О. земельної ділянки по 

вул. Михайла Гончаренка, 7 для розташування медичного 

закладу (площа 0,3820 га) В 

 

60.  
Про передачу громадянам – членам СТ «Дніпро-2» у власність 

земельних ділянок по вул. Дніпровські зорі, 1 для ведення 

садівництва (площа 2,3986 га) Д 

 

61.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для роз-

ташування будівель ТП 265, ТП 280, ТП 242, ТП 298, ТП 201 на 

території Олександрівського району міста (площа 0,0655 га) О 

 

62.  
Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для 

розташування будівель ТП 340, ТП 342, ТП 319, ТП 320, ТП 223 
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на території Шевченківського району міста (площа 0,0467 га) Ш 

63.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для 

розташування будівель ТП 371, ТП 331, ТП 372, ТП 373, ТП 389 

на території Шевченківського району міста (площа 0,0445 га) Ш 

 

64.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель 

ТП 202, ТП 362, ТП 249, ТП 360, ТП 246 на території 

Олександрівського району міста (площа 0,0558 га) О 

 

65.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель 

ТП 361, ТП 305, ТП 368, ТП 222, ТП 282, ТП 217 на території 

Олександрівського району міста (площа 0,0419 га) О 

 

66.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Олександрівського району міста (площа 

0,0175 га та 0,0145 га) О 

 

67.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Карпенка Карого, 56 для розташування 

контори ЗВЕС з допоміжними будівлями (будівля складу, 

гаражу) (площа 0,8800 га) Ш 

 

68.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2018 № 

45/40  «Про поновлення ТОВ «КРОКУС ЛТД» договорів оренди 

землі по вул. Новокузнецькій, 12в для розташування 

торговельного комплексу (площа 0,2215 га та 0,0648 га) К 

 

69.  

Про надання дозволу ТОВ «АВІОРГАРАНТ» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Українській,52-д для розташування автозаправного 

комплексу (площа 0,0450 га) О 

 

70.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Поради, 44 для розташування будівлі 

майстерні підстанції ЗАІ (площа 0,1490 га) Ш 

 

71.  

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 0,5794  га) Д 

 

72.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Військбуд, 96-Б для 

розташування комплексного розподільчого пристрою 

зовнішньої установки – 6кВ підстанції «Вимпел» (площа 0,1700 

га) Ш 
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73.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по Південному шосе, 15 для розташування будівлі 

компресорної установки, пункту управління на території 

підстанції «А», будівель підстанції та майстерні підстанції 

«Алюмінієва» (площа 4,1290 га) В 

 

74.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Південне шосе, 72 для розташування будівлі 

щита управління на території підстанції «Металургійна-1» 

(площа 2,1955 га) З 

 

75.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по Північному шосе, 20ж  для розташування будівлі 

майстерні на території підстанції «М-2» (площа 1,4140 га) З 

 

76.  

Про надання земельних ділянок по вул. Товариській, 47, які 

сформовані шляхом поділу, в постійне користування 

КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» для розташування 

котельні та в оренду ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ» 

з уточненням функціонального призначення для розташування 

твердопаливної котельні (площа 4,5076 га) Д 

 

77.  
Про передачу гр. Котко О.С. у власність земельної ділянки № 28 

в ОСК «Будівельник-Гео» для ведення садівництва (площа 

0,0321 га) Д 

 

78. 1 

Про надання дозволу гр. Косі І.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Урожайній (буд. 1) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0700 га) К 

 

79.  

Про надання дозволу гр. Молоцькому А.С. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Урожайній (буд. 2) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (площа 0,0700 га) К 

 

 

Секретар міської ради          Р.О. Пидорич 

 


