
      Продовження переліку 

проектів рішень Запорізької міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

59.  

Про переважне право орендаря ТОВ «ЮКУН І К» на укладання 

договору оренди землі по пр. Соборному, 91-93 для розташування 

торговельно-розважального комплексу (площа 0,0244 га, строком 

на 10 років) О 

 

60.  

Про переважне право орендаря ТОВ «ВКП « ГАНДБОЛЬНИЙ 

КЛУБ «МОТОР» на укладання договору оренди землі по пр. 

Соборному, 93-95 для розташування торговельно-розважального 

комплексу (площа 0,1399 га, строком на 10 років) О 

 

61.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «РЕНТА 

ЛЮКС» земельної ділянки по вул. Олімпійській, 7а для 

розташування автозаправної станції (площа 0,0469 га, строком на 

10 років) К 

 

62.  

Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

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

Цегельній, 249 (кадастровий номер 2310100000:07:081:0016) 

(площа 1,8361 га) Ш 

 

63.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Черепановій Т.С. 

земельної ділянки по вул. Олімпійській, 7в для розташування 

пункту технічного обслуговування автомобілів (площа 0,0928 га, 

строком на 19 років) К 

 

64.  

Про погодження гр. Баглер О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ігоря 

Сікорського, 313в для розташування будівель та споруд об`єктів 

поштового зв`язку (площа 4,1000 га) Ш  

 

65.  

Про надання у користування на умовах оренди гр. Плакідову Д.О. 

земельної ділянки по вул. Рекордній, 4б для розташування мага-

зину непродовольчих товарів (площа 0,0100 га, строком на 10 

років) Д 

 

66.  
Про передачу в оренду ПП «РИБАЛЬСЬКА М.В.» земельної 

ділянки по пр. Соборному, 153 для розташування капітального 

гаража ( площа 0,0024 га, строком на 10 років) В 

 

67.  

Про надання дозволу гр. Андрєєвій О.І. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки № 233 в натурі (на місцевості) в ОСГК 

«МОТОРОБУДІВНИК-1» по вул. Базовій, 2а для ведення 

садівництва (площа 0,0800 га) Ш 

 

68.  

Про надання дозволу гр. Трифоновій О.С. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки № 68 в натурі (на місцевості) в ОСГК 

«Монтажник» поміж вул. Ігоря Сікорського та вул. Волгодонською 

для ведення садівництва (площа 0,1025 га) Ш 

 

 

Голова комісії                                                                                В.В. Полюсов  


