
Додаток до 

рішення міської ради 

__________№ _____  

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації  

 

1.  

Про надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Святого 

Миколая, 73 для розташування адміністративної будівлі (площа 

0,0600 га) О 

 

2.  

Про передачу в оренду ТОВ «Оренда Сервіс Запоріжжя», ФОП 

Смірновій Л.О. земельних ділянок по вул. Новокузнецькій, 21б 

які сформовані шляхом поділу для розташування павільйонів у 

складі торговельного комплексу (площа 0,0099 га) К 

 

3.  

Про надання дозволу КП «ЕЛУАШ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козака 

Бабури, 13 для розташування виробничої бази (площа 0,6200 га) 

Х 

 

4.  

Про надання дозволу КП «ЕЛУАШ» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Волгоградській, 23 для розташування адміністративно-

виробничої бази (площа 0,9000 га) В 

 

5.  
Про передачу гр. Клюєву С.П. у власність земельної ділянки по 

вул. Лижній, 69 (площа 0,0278 га) З 

 

6.  
Про передачу гр. Мостовій І.В., гр. Білько О.Ю. у власність 

земельної ділянки по вул. Фучика, 12а (площа 0,0358 га) Д 

 

7.  

Про передачу у власність гр. Черновій С.В. та гр. Тоцькій А.В. 

земельної ділянки по вул. Івана Чупілка, 25/ вул. Гетьмана Івана 

Самойловича, 7 (площа 0,0492 га) Ш 

 

8.  
Про передачу у власність гр. Карпенку І.О. земельної ділянки по 

вул. Транспортній, 5а (площа 0,0340 га) Ш 

 

9.  

Про передачу у власність гр. Головченко Н.І., гр. Головченку 

О.В. земельної ділянки по вул. Миргородській, 72 (площа 0,0455 

га) Д 

 

10.  
Про передачу у власність гр. Стешенко І.Б. та гр. Суховій Л.П. 

земельної ділянки по вул. Агрономічній, 32 (площа 0,0492 га) Ш 

 

11.  
Про передачу у власність гр. Повхану Ю.В. земельної ділянки № 

64 в СТ «СПУТНИК» в районі Дослідної станції для ведення 

садівництва (площа 0,0547 га) К 

 

12.  
Про передачу гр. Шевердіній С.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Республіканській, 23 (площа 0,0617 га) З 

 

13.  
Про передачу гр. Довженку О.В., гр. Кравченку В.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Титова, 7 (площа 0,0715 га) Д 
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14.  
Про передачу у власність гр. Романчук Ю.В. земельної ділянки 

по вул. Руставелі, 65/ вул. Григорія Нелюбова, 92 (площа 0,0600 

га) Ш 

 

15.  
Про передачу у власність гр. Кулієвій – Корчинській С.М.   

земельної ділянки по вул. Паторжинського, 119б (площа 0,0590 

га) Ш 

 

16.  

Про передачу у власність гр. Ремізовській Л.Х. земельної 

ділянки по вул. Молодогвардійській, біля будинку № 56 (13 буд.) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,1000 га) Ш 

 

17.  

Про зміну гр. Карпенку О.М. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Миколи Хвильового 18,16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0394 га) Ш 

 

18.  
Про передачу у власність гр. Дем`яновському Ю.А. земельної 

ділянки по вул. Ольги Кобилянської, 33а (площа 0,0670 га) Д 

 

19.  
Про передачу гр. Підопригорі Т.Б., гр. Ганжуровій Н.Д. у спільну 

часткову власність земельної ділянки по вул. Панаса 

Саксаганського, 61 (площа 0,0604 га) К 

 

20.  
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2019 № 60/ 

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

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

 

21.  

Про надання комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Чумаченка, 21 для 

розташування поліклініки (площа 1,2990 га) К  

 

22.  

Про надання комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Культурній, 123 для 

розташування дитячої амбулаторії (площа 0,3131 га) К  

 

23.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018 № 57/ 

10 «Про надання ТОВ «АВ.ТРЕЙД» у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по вул. Перемоги, 72 для 

розташування автомобільної газозаправної станції» В 

 

24.  
Про уточнення ТОВ «АВ.ТРЕЙД» виду використання земельної 

ділянки по вул. Привокзальній, 11а для розташування 

автомобільної газозаправної станції (площа 0,2570 га) К  

 

25.  

Про передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

земельної ділянки по Південному шосе, 15 для розташування 

будівлі компресорної установки , пункту управління на території 

підстанції «А», будівель підстанції та майстерні підстанції 

«Алюмінієва» (площа 4,0104 га) В 

 

26.  
Про відведення та передачу в оренду ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» земельних ділянок для 
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розташування будівель ТП 210, ТП 385, ТП 292, ТП 281, РП-63 з 

ТП 303 на території Шевченківського району міста (площа 

0,0419 га) Ш 

27.  

Про надання дозволу громадянам – учасникам бойових дій, які 

отримали цей статус в результаті участі в АТО та громадянам – 

членам сімей загиблих учасників бойових дій, згідно з 

додатками,  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Військбуд для будівництва 

та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) (площа 6,2100 га) Ш 

 

28.  

Про відведення та передачу у власність гр. Залесському К.С. 

учаснику бойових дій, який отримав цей статус в результаті 

участі в АТО, земельної ділянки по вул. Бурденка, (10 буд.) 

(площа 0,1000 га) Д 

 

29.  

Про надання дозволу гр. Аршанській Т.М. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки № 1 в натурі (на 

місцевості) у складі ОСК «БЕРІЗКА БІЛА - 2007» в районі 

Дослідної станції для ведення садівництва ( площа 0,1175 га) К 

 

30.  

Про надання дозволу ТОВ «РЕСПЕКТ ЗАПОРІЖЖЯ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Магістальній, 100г для розташування ринку, 

ринкового комплексу та для тимчасового зберігання 

транспортних засобів для обслуговування ринку (площа 1,4440 

га) Ш 

 

31.  

Про надання дозволу гр. Асташину О.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення (зміна цільового призначення) 

земельної ділянки по вул. Урожайній, 1с для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (площа 0,0411 га) К 

 

32.  
Про передачу гр. Вишванюку Є.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Основній, 24 (площа 0,0598 га) З 

 

33.  
Про передачу гр. Плетенцю Є.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Антарктичній, 67 (площа 0,0492 га) Ш 

 

34.  

Про передачу в оренду ТОВ «АВЕРС» земельної ділянки 

(кадастровий номер 23101000000:05:003:0016) по вул. Перемоги, 

72 для розташування багатоквартирних житлових будинків 

(площа 0,8427 га, строком на 19 років) В 

 

35.  

Про передачу в оренду гр. Грекову Д.В. та гр. Пархоменко Л.О. 

земельних ділянок по вул. 12 квітня, 2, які сформовані шляхом 

поділу для розташування спортивного комплексу (площа 0,0292 

га та 0,5421 га, строком 19 років) В 

 

36.  
Про передачу в оренду ТОВ «ДЕЛЬТА КЛАСІК» земельної 

ділянки по вул. Немировича-Данченка, 64, яка сформована 

шляхом поділу для розташування багатофункціонального 
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громадського комплексу з об’єктами спорту, відпочинку та 

розваг (площа 1,2803 га, строком на 19 років) В 

37.  

Про надання земельних ділянок, які сформовані шляхом поділу, 

в постійне користування КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 

МЕРЕЖІ» по вул. Цитрусовій, 9 для розташування котельні та в 

оренду ТОВ «СІТІ ГРАД ПРОМ» по вул. Цитрусовій, 9б з 

уточненням функціонального призначення для розташування 

твердопаливної котельні (площа 2,0754 га та 0,2000 га строком 

на 19 років) Ш 

 

38.  

Про поновлення АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» договору оренди землі по 

Південному шосе, 52 для розташування автотранспортного цеху 

по зберіганню, технічному обслуговуванню та ремонту 100 

одиниць спецавтотранспорту (площа 0,7899 га, строком на 10 

років) З 

 

39.  
Про припинення ПАТ «Запоріжсталь» права оренди земельної 

ділянки по вул. Перспективній, 2в (площа 0,7538 га) З 

 

40.  
Про зміну цільового призначення ТОВ «ГЕЛИОС» земельної 

ділянки по вул. Автозаводській, 11а для розташування 

автозаправочного комплексу (площа 0,3473 га) К 

 

41.  

Про надання дозволу гр. Міхну М.М. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

Низовому, 2-а для будівництва та обслуговуванню житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(площа 0,0600 га) О 

 

42.  
Про передачу гр. Лазарчуку А.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Вербовій, 28 (площа 0,0887 га) О 

 

43.  

Про відведення та передачу в оренду ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛ-

ЕНЕРГО» земельних ділянок для розташування будівель ТП 347, 

ТП 367, ТП 252, ТП 251, ТП 387 на території Олександрівського 

району міста (загальна площа 0,0401 га, строком на 19 років) О 

 

44.  
Про відведення та передачу у власність гр. Куркіну А.І. 

земельної ділянки по пр. Соборному, у дворі будинку № 44 для 

розташування капітального гаражу № 7 (площа 0,0027 га) О 

 

45.  

Про затвердження АТ «МОТОР СІЧ» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Чубанова, 4 для 

розташування водно-спортивної станції (площа 2,6983 га, 

строком на 19 років) К 

 

46.  

Про надання дозволу ТОВ «КАСЛ» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

33 для розташування житлового комплексу (площа 1,3450 га) Д 

 

47.  
Про надання дозволу ТОВ «ПАРКОВИЙ 2019» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 
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призначення) земельної ділянки по бул. Парковому, 15 для 

будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку (площа 0,2431 га) Д 

48.  

Про надання згоди ТОВ «ЕКСПЕРТБУДСЕРВІС» на передачу в 

суборенду ТОВ «Епіцентр К» земельної ділянки по Оріхівському 

шосе, 9 (в районі в районі комунального сільськогосподарського 

підприємства «Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради) для 

розташування багатофункціонального торгівельно-виставкового 

та логістичного комплексу (площа 5,5390 га, строком на 

21.04.2058) К 

 

49.  

Про надання дозволу гр. Резяковій К.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Зеленій, 

47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (площа 

0,1000 га) Д 

 

50.  
Про відведення та передачу в оренду КП «УКБ» земельної 

ділянки по Південному шосе, 50 для розташування складського 

комплексу (площа 1,1080 га, строком на 19 років) В 

 

51.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Ізрайлевичу 

С.З. та гр. Грінбергу Е.М. земельної ділянки по вул. Незалежної 

України, 82 для розташування прибудови до вбудованого в 

житловий будинок нежитлового приміщення (площа 0,0443 га, 

строком на 19 років) В 

 

 

 

Голова комісії                                                                                    І.М. Чумаченко 

 

 

 

 

 


