
Додаток до 

рішення міської ради 

30.10.2019 №36 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

 

 

1.  
Про передачу у власність гр. Целуйко Н.А. земельної ділянки 

по вул. Платова, 24 (площа 0,1000 га) Д 

 

2.  

Про передачу у власність гр. Нагорному С.В. земельної 

ділянки по вул. Снайперській/ Столярній, 14/50 (площа 

0,0545 га) К 

 

3.  

Про поновлення ТОВ «ДНІПРОХІМ» договору оренди землі 

по вул. Тепличній, 13 для розташування виробництва 

електроізоляційних залив очних мас, компаундів, герметиків, 

кремнійорганічних рідин та інших виробів, а також складів 

(площа 0,1725 га, строком на 19 років) З 

 

4.  

Про поновлення ФОП Стрельниковій О.В. договору оренди 

землі по вул. Іванова, 39 для розташування крамниці 

промислових товарів (площа 0,0467 га, строком на 10 років) 

Ш 

 

5.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ЖАСМІ-ТРЕЙД» земельної ділянки по Оріхівському шосе, 

2в для розташування автозаправної станції (площа 0,2859 га, 

строком на 15 років) К 

 

6.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ЖАСМІ-ТРЕЙД» земельної ділянки по вул. Космічній, 42 

для розташування автозаправної станції (площа 0,1628 га, 

строком на 19 років) К 

 

7.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ЖАСМІ-ТРЕЙД» земельної ділянки по пр. Металургів, 2д 

для розташування автозаправної станції (площа 0,2029 га, 

строком на 19 років) Д 

 

8.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ВЕРТІКС-МОЛЛ» земельної ділянки по вул. Тиражній, 80 

для розташування автозаправної станції з установкою 

газового модулю, влаштування під’їздів та благоустрою 

території (площа 0,5357 га, строком на 19 років) Д 

 

9.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Східній, 

14 з уточненням функціонального призначення для 

розташування майстерень з ремонту автотранспорту та 
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складів (площа 0,2692 га, строком на 19 років) К 

10.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

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

для розташування пункту технічного обслуговування 

автомобілів (площа 0,0314 га, строком на 19 років) Ш 

 

11.  

Про надання дозволу ТОВ «ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Українській, 62 для розташування 

автозаправної станції (площа 0,2779 га) О 

 

12.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в районі вул. Вятської для розташування 

шістьох опор ПЛ 0,4 кВ (площа 0,0029 га) З 

 

13.  

Про надання дозволу громадянам-членам ОК «САДІВНИЧЕ 

ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНИК-1», згідно з додатком, на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення садівництва (площа 1,5000 га) З 

 

14.  

Про затвердження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 1,2487 га, строком на 

19 років) В 

 

15.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Бірченку 

В.В. земельної ділянки по вул. Доківській, 15 для 

розташування складських приміщень (площа 0,1616 га, 

строком на 10 років) З 

 

16.  
Про передачу у власність гр. Шостовій Л.А. земельної 

ділянки по вул.. Івана Гутніка-Залужного, 28а (площа 0,0575 

га) Д 

 

17.  
Про передачу у власність гр. Юльчиєвій Л.О. земельної 

ділянки по вул.. Ігоря Сікорського, 197 (площа 0,0586 га) Ш 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Голубятниковій М.М. земельної 

ділянки по вул. Айвазовського, 51 (площа 0,0741 га) Д 

 

19.  
Про передачу у власність гр. Гейдюку О.М. земельної 

ділянки по вул.  Центральній, 7(буд.) (площа 0,1000 га) Ш 

 

20.  
Про передачу у власність гр. Ярош К.М. земельної ділянки по 

вул. Довженка, 36 (площа 0,0533 га) Ш 

 

21.  
Про передачу гр. Мироненку О.І. та Мироненко Л.О. у 

власність частини земельної ділянки по вул. Любистковій, 42 

(площа 0,0432 га) К 

 

22.  
Про передачу гр. Дюдюну С.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Грузинській, 37 (площа 0,0627 га) К 
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23.  
Про передачу гр. Зайцеву С.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Юннатів, 5 (площа 0,0526 га) Ш 

 

24.  
Про передачу у власність гр. Дверницькій Я.В. земельної 

ділянки по вул. Вербовій, 11 (площа 0,1000 га) О 

 

25.  
Про передачу гр. Максимчій А.О. у власність земельної 

ділянки по вул. Єрмака, 72 (площа 0,0310 га) Ш 

 

26.  
Про передачу гр. Стьопіній Р.Н. у власність земельної 

ділянки по вул. Ніжинській, 85 (площа 0,0564 га) З 

 

27.  
Про передачу у власність гр. Надточій Л.І., гр. Надточію 

О.С., гр. Машай О.С. земельної ділянки по вул. 

Новоросійській, 48 (площа 0,0520 га) Ш 

 

28.  
Про припинення ФОП Савчуку О.Є. права оренди земельної 

ділянки по вул. Новокузнецькій, 18 (площа 0,0018 га) К 

 

29.  

Про поновлення ТОВ «АВЕРС» договору оренди землі  по 

вул. Перемоги, 72 для розташування відкритої платної 

охороняємої автостоянки розташованої вздовж Прибережної 

автомагістралі та розташування відкритої платної 

автостоянки розташованої вздовж вул. Перемоги (площа 

1,6289 га, строком на 5 років) В 

 

30.  
Про передачу у власність гр. Огарю М.В. земельної ділянки 

по вул. Скворцова, 2а (площа 0,1000 га) З 

 

31.  
Про передачу у власність гр. Хлонь С.І. земельної ділянки по 

вул. Скворцова, 2в (площа 0,1000 га) З 

 

32.  
Про поновлення ТОВ «Центр-ВЮК» договору оренди землі 

по вул. Водограйній, 5а для розташування магазину та кафе з 

літнім майданчиком (площа 0,0240 га, строком на 19 років) К 

 

33.  
Про передачу гр. Суркіс О.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Олександрівській, 36 (площа 0,1000 га) О 

 

34.  

Про поновлення ТОВ «Домар Травел енд Турс Транс ЛТД – 

Запоріжжя» договору оренди землі з уточненням 

функціонального призначення по вул. Патріотичній, 74а для 

розташування адміністративної будівлі з наданням послуг у 

сфері освіти (площа 0,1141 га, строком на 19 років) В 

 

35.  
Про передачу гр. Рибицькій О.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Мокрянський кар’єр 2, 28 (площа 0,1000 га) 

Ш 

 

36.  
Про припинення гр. Стрельникову І.Г. права оренди 

земельної ділянки по вул. Поштовій, 73 (площа 0,0228 га) О 

 

37.  
Про поновлення ТОВ «ЕТАЛОН-АВТО» договору оренди 

землі по вул. Бородінській, 1б для розташування пункту 

автосервісу (площа 0,0465 га, строком на 19 років) Д 

 

38.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель 

ТП 214, ТП 349, ТП 260, ТП 375, ТП 378 на території 

Шевченків-ського району міста (площа 0,0394 га, строком на 19 
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років) Ш 

39.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель 

РП 62 з ТП 351, ТП 215, ТП 271, ТП 239, ТП 312, ТП 27 на 

території Олександрівського району міста (площа 0,0636 га, 

строком на 19 років) О 

 

40.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯ-

ОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель 

ТП 233, ТП 285, ТП 379, ТП 323, ТП 207 на території 

Шевченківського району міста (площа 0,0488 га, строком на 19 

років) Ш 

 

41.  

Про надання дозволу КП «ВОДОКАНАЛ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Кам’яногірській, 3а для розташування насосної станції (площа 

0,1800 га) В 

 

42.  
Про надання дозволу КП «ВОДОКАНАЛ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Порто-

вій, 4 для розташування насосної станції (площа 0,0200 га) Д 

 

43.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельної ділянки по вул. 

Запорізькій, 10-д для розташування розподільчого пункту 

(площа 0,0100 га, строком на 19 років) О 

 

44.  

Про надання в постійне користування КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 8» земельних ділянок по вул. 

Харчовій, 2 для розташування центру первинної медико-

санітарної допомоги № 8 (площа 2,0607 га) Ш 

 

45.  

Про надання в постійне користування КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 8» земельних ділянок по вул. 

Карпенка-Карого, 7 для розташування центру первинної 

медико-санітарної допомоги № 8 (площа 2,2353 га) Ш 

 

46.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ» земельної ділянки по вул. Перемоги, 

54 для розташування автозаправної станції (площа 0,1275 га, 

строком на 19 років) В 

 

47.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по бул. 

Центральному, 9а для розташування адміністративної будівлі 

(площа 0,4689 га, строком на 19 років) В 

 

48.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«ПЕРСПЕКТИВА ПРО» земельної ділянки по Хортицькому 

шосе, 1а для розташування автозаправної станції (площа 0,2271 

га, строком на 19 років) Х 

 

49.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. 

Алюмінієвій, 2а для розташування автозаправної станції (площа 

0,2745 га, строком на 5 років) В 

 



5 
 

50.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЕНДЖЕЛ 

КЕПІТАЛ» земельної ділянки по вул. Кам`яногірській, 12а для 

розташування автозаправної станції (площа 0,2448 га, строком 

на 19 років) В 

 

51.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Нарвській, 3 

для розташування автозаправної станції (площа 0,4691 га, 

строком на 19 років) В 

 

52.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по вул. Василя 

Сергієнка, 1 для розташування автозаправної станції (площа 

0,2150 га, строком на 19 років) Х 

 

53.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ВЕРТІКС-

МОЛЛ» земельної ділянки по вул. Ігоря Сікорського, 460 для 

розташування автозаправної станції з установкою газового 

модулю, влаштування під’їздів та благоустрою території 

(площа 0,4677 га, строком на 19 років) Ш 

 

54.  

Про надання дозволу ТОВ «СОЛАР САНДС ЕНЕРДЖІ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за VII мікрорайоном житлового масиву «Південний» 

для розташування енергогенеруючого підприємства (сонячної 

енергогенеруючої електричної станції) площа 21,5000 га) К 

 

55.  

Про надання дозволу ТОВ «АВЕРС» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер 2310100000:05:003:0016) по вул. Перемоги, 72 для 

розташування багатоквартирного житлового будинку (площа 

0,8427 га) В 

 

56.  

Про надання згоди ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

відновлення меж земельної ділянки по вул. Алюмінієвій, 11а 

для розташування електропідстанції «Лівобережна №1» (площа 

1,9000 га) Д 

 

57.  
Про передачу у власність гр. Загоняйку Є.В. земельної ділянки 

по вул. Зорепадній, 5 (площа 0,0454 га) К 

 

58.  
Про передачу у власність гр. Федорову В.Ф. земельної ділянки 

по вул. Павла Захаріна, 3 (площа 0,0457 га) О 

 

59.  
Про передачу у власність гр. Сорокіній О.Ю. та гр.. Ковтун 

А.М. земельної ділянки по вул. Черняковського, 64 (площа 

0,1000 га) Д 

 

60.  
Про передачу у власність гр. Чучі О.В. земельної ділянки по 

вул.. Учительській, 101г (площа 0,0598 га) З 

 

61.  
Про передачу гр. Якимцю В.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Скельній, 68 (площа 0,0861 га) Д 

 

62.  

Про затвердження КЗ «ЗОЦСПРД»ЗОР проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Узбекистанська, 13 

для розташування закладу для дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування (площа 1,1083 га) Д 
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63.  

Про надання дозволу гр. Артьомову Д.О. на розробку технічної 

документації із  землеустрою  щодо  встановлення 

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

по  вул. Вроцлавській, 1а  для  розташування  кафе  з літнім  

майданчиком (площа 0,0681 га) З 

 

64.  

Про поновлення ТОВ «АГАТІС-ЮНІОН» договору оренди 

землі з доповненням виду використання земельної ділянки по 

вул. Чарівній, 107-113 для розташування культурно-

розважального комплексу та магазину з продажу автотоварів 

(площа 0,3317 га, строком на 19 років) Ш 

 

65.  

Про надання дозволу ТОВ «ГЛОБАЛ 2018» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки по вул. Ленській, 34 для 

розташування житлової котеджної і блокованої забудови Д 

 

66.  

Про надання дозволу гр. Годунко Т.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

Троїцькій, 26 для розташування капітального гаража літ. К 

(площа 0,0025 га) О 

 

67.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАМІЯ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Чубанова, 3ж для розташування автозаправного комплексу 

(площа 0,1100 га) К 

 

68.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ 

«НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» земельної ділянки по Південному 

шосе, 14 для розташування автозаправної станції (площа 

0,0829 га, строком на 19 років) В 

 

69.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «СТАРТ 

БІЗНЕС-ПЛЮС» земельної ділянки по вул. Нагнибіди, 9 для 

розташування автозаправної станції (площа 0,1663 га, 

строком на 19 років) К 

 

70.  

Про затвердження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 1,4788 га) Д 

 

71.  

Про передачу в оренду ПРАТ «ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА 

ГРУПА» земельної ділянки по вул. Леоніда Жаботинського, 

46а для розташування ресторану з міні-пивоварнею та 

офісними приміщеннями (площа 0,3067 га) В 

 

72.  

Про надання дозволу КП «УКБ» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Південному шосе, 50 для розташування складського 

комплексу (площа 1,7000 га) В 

 

73.  
Про надання дозволу ТОВ «Запорожінвестгруп» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки по вул. Дослідна станція, 37в для 

розташування виробничої бази для зберігання та 

обслуговування сільськогосподарської техніки (площа 0,5200 

га) К 

74.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 

108/49 КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» К 

 

75.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2018 № 

45/95 «Про відведення ТОВ «СОЛЕН ЕНЕРДЖІ» земельної 

ділянки по Оріхівському шосе для розташування 

енергогенеруючого підприємства (сонячної 

енергогенеруючої електричної станції)» К  

 

76.  

Про відведення (зміна цільового призначення) ЗАТ 

«НАФТАЛІТА» земельної ділянки по вул. Базовій, 11 для 

розташування складу для зберігання паливно-мастильних 

матеріалів (площа 0,8743 га) Ш 

 

77.  

Про передачу ТОВ «Конкордія-500» в оренду шляхом поділу 

земельної ділянки по вул. Зачиняєва, 15 для розташування 

автозаправної станції, кафе-магазину та благоустрою (площа 

0,3212 га) Д 

 

78.  

Про передачу в оренду ТОВ «ТРЕСТ «ЗАБ», гр. Міщенку 

Д.В., гр. Соловйову П.С. земельних ділянок по Північному 

шосе, 12, які сформовані шляхом поділу для розташування 

виробничої бази (площа 1,6591 га) В 

 

79.  

Про передачу в оренду ПРАТ «ЗАПОРІЖБУДМАШ», ТОВ 

«ПІП», ППФ «ОЛЛІ», ФОП Малому О.В., гр. Артеменку 

М.Л. земельних ділянок по Північному шосе, 22-д, які 

сформовані шляхом поділу для розташування промислового 

майданчику (площа 5,9666 га, строком на 19 років) З 

 

80.  

Про погодження територіальній громаді м. Запоріжжя в особі 

міської ради технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки (кадастровий номер 

2310100000:03:035:0024) по вул. Сергія Серікова/ пр. 

Соборному,13/13 (площа 0,1081 га) К 

 

81.  

Про передачу у власність гр. Черняєвій В.Б. земельної 

ділянки по вул. Сталеварів, дворі будинку № 25 для 

розташування індивідуального гаражу № 3 (площа 0,0028 га) 

В 

 

82.  

Про зміну гр. Карпенку В.І. цільового призначення земельної 

ділянки № 127-128 в СТ «Мічурінець» по вул. Базовій,2 (в 

районі Наталіївської дороги) для розташування складської 

бази (площа 0,1057 га) Ш 

 

83.  

Про зміну гр. Карпенку В.І. цільового призначення земельної 

ділянки № 129 в СТ «Мічурінець» по вул. Базовій,2 (в районі 

Наталіївської дороги) для розташування складської бази 

(площа 0,0768 га) Ш 

 



8 
 

84.  
Про передачу гр. Грібінюкову О.С. у власність земельної 

ділянки по вул. Електричній/ вул. Основній (площа 0,0759 га) 

З 

 

85.  
Про передачу гр. Борисенку С.С. у власність земельної 

ділянки по вул. Електричній/ вул. Основній (площа 0,0759 га) 

З 

 

86.  
Про передачу гр. Гембач Т.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Електричній/ вул. Основній (площа 0,0759 га) З 

 

87.  
Про передачу гр. Матвіїву С.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Електричній/ вул. Основній (площа 0,0759 га) З 

 

88.  
Про передачу гр. Грицаєнко О.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Олександра Анашкіна, 41 (площа 0,0507 га) 

Ш 

 

89.  
Про відведення та передачу у власність гр. Нежевенку А.Г. 

земельної ділянки по вул. Дніпровські пороги (площа 0,0700 

га) Д 

 

90.  
Про відведення та передачу у власність гр. Маринку С.В. 

земельної ділянки по вул. Дніпровські пороги (площа 0,0700 

га) Д 

 

91.  
Про відведення та передачу у власність гр. Горшеніну А.А. 

земельної ділянки по вул. Дніпровські пороги (площа 0,0700 

га) Д 

 

92.  

Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 

2310100000:02:016:0049) в районі Північного шосе (площа 

4,1083 га) З 

 

93.  

Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 

2310100000:02:016:0050) в районі Північного шосе (площа 

0,4421 га) З 

 

94.  

Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 

2310100000:02:016:0051) в районі Північного шосе (площа 

1,3938 га) З 

 

95.  

Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Товариській, 47, яка передана в оренду 

«ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ» для розташування 

твердопаливної котельні (площа 0,1837 га) Д 

 

96.  

Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Василя Сергієнка, 7а, яка передана в оренду 

«ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ КОМФОРТ» для розташування 

твердопаливної котельні (площа 0,1226 га) Х 

 

97.  
Про надання дозволу ПП «АЛЬТАН-7» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Чубанова, 9а для розташування водно-спортивного 
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комплексу (площа 0,2500 га) К 

98.  

Про надання дозволу гр. Кальчу С.М., учаснику бойових дій, 

який отримав цей статус в результаті участі в АТО, на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Сергія Тюленіна для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0673 га) Д 

 

99.  
Про поновлення ГОКА «КІЧКАС» договору оренди землі по 

вул. Павлокічкаській, 1а для розташування майдану 

металевих гаражів (площа 1,6419 га, строком на 10 років) З 

 

100.  
Про передачу гр. Єрьоменко А.І. у власність земельної 

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

(площа0,0307 га) З  

 

101.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 № 

39/16 «про надання у користування на умовах оренди гр. 

Чабану Д.К. земельної ділянки по вул. Щасливій, 4б для 

розташування бази дрібно-оптової торгівлі та продовольчого 

магазину» Д 

 

102.  

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 0,4000 га) 

Х 

 

103.  

Про поновлення ПП «ЯРАЖ» договору оренди землі з 

уточненням функціонального призначення по вул.. 

Чотирнадцятого жовтня, 1а для розташування торговельного 

комплексу у складі крамниці та спортивного комплексу 

(площею 0,1775 га, строком на 19 років)Х 

 

104.  

Про надання гр. Чумаченко Л.В. у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по пр. Ювілейному, 37 для 

розташування кафе з більярдною (площа 0,1300 га, строком 

до 25.10.2026) Х 

 

105.  

Про надання згоди ТОВ «ДЕЛЬТА КЛАСІК» на поділ 

земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка, 64 для 

розташування багатофункціонального громадського 

комплексу з об’єктами спорту, відпочинку та розваг (площа 

1,6666 га) В 

 

106.  
Про надання згоди КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» на поділ земельної ділянки по вул. Цитрусовій, 9 
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(площа 2,0449 га, 0,2305 га) Ш 

107.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРІЖДИРЕКТ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по бул. Центральному, 27а для 

розташування автостояночного комплексу (площа 0,1606 га) 

В 

 

108.  

Про затвердження ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул.Лейтенанта Шмідта, 339 для будівництва, 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

 

109.  

Про відведення та надання у постійне користування КП 

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» земельної 

ділянки по вул. Блакитній, 4 для розташування частини 

системи світлосигнального обладнання (площа 0,7678 га) Ш 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                        Р.О. Пидорич 

 


