
      Продовження переліку 

проектів рішень Запорізької міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

69.  

Про надання дозволу  департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельних ділянок по вул. Молочній,33, вул.Молочній,36, 

вул. Юності для розташування ЗНВК № 64 (площа 1,0225 га) Ш 

 

70.  
Про затвердження КУ «КІОЦ» ЗОР проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олександрівській, 48 для 

розташування адміністративної будівлі (площа 0,1220 га) О 

 

71.  

Про затвердження ДНЗ «Запорізькій ПЛЗТ» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

ній, 1 для розташування ліцею (площа 0,4404 га) О 

 

72.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ІСТРЕЙТ» 

земельної ділянки по вул. Незалежної України, 86б для 

розташування супермаркету (площа 0,1269 га, строком на 19 

років) В 

 

73.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ІСТРЕЙТ» 

земельної ділянки по вул. Незалежної України, 86в з уточненням 

функціонального призначення для розташування супермаркету 

(площа 0,0398 га, строком на 19 років) В 

 

74.  

Про надання дозволу ТОВ «МАНУФАКТУРА ФАЛЬЦ-ФЕЙНА» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Бородинській, 108 для розташування 

адміністративно-торгівельного комплексу (площа 0,3500 га) Д 

 

75.  

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

договору оренди землі по пр. Соборному/ вул. Академіка Амосова 

для розташування торговельно-розважального комплексу (площа 

0,1572 га, строком на 10 років) О 

 

76.  

Про затвердження ГУ ПФУ в Запорізькій області проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Карпенка-Карого, 25а для розташування адміністративної будівлі 

(площа 0,1973 га) Ш 

 

77.  

Про відведення та передачу в оренду ТОВ «СОЛАР ПАРК 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельних ділянок по вул. Ігоря Сікорського 

(біля АТП) для розташування двох двоколових заходів ПЛ від 

найближчих опор ПЛ35 кв ЛЗ09/311 до РП 35 кВ СЕС з роз-

різанням ПЛ ЛЗ09/311 (площа 0,0176 га, строком на 10 років) Ш 

 

78.  
Про надання згоди на поділ земельної ділянки територіальної 

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

Вологодському, 7 (площа 1,8903 га) Д 

 

79.  
Про надання ТОВ «БОГДАН» АГ» у користування на умовах 

оренди земельної ділянки по вул. Сергія Тюленіна, 11б з 

доповненням до виду використання земельної ділянки для 
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розташування сервісного центру автомобілів та автосалону 

(площа 0,3804 га, строком на 19 років) В 

80.  
Про передачу в оренду ТОВ «ІКАР ПЛЮС» земельної ділянки   по 

вул. Скворцова, 242 шляхом поділу для розташування бази 

металопрокату (площа 3,8005 га, строком на 19 років) З 

 

81.  
Про надання у постійне користування КП «ПОБУТОВИК» 

земельної ділянки по вул. Тепличній, 33 для розташування 

комплексу поводження з тваринами (площа 2,1806 га) З 

 

82.  

Про надання згоди ТОВ «МАКФОРТ» на передачу в суборенду 

ТОВ «АКВАНТІ ПЛЮС» частини земельної ділянки по вул. 

Парковий бульвар/вул. Портова, 1а, 12/16а для розташування 

адміністративної будівлі (площа 0,2074 га, строком до 27.06.2037) 

Д 

 

83.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЗЕВЕС» 

земельної ділянки по вул. Базовій, 1Д для розташування 

автостоянки для потреб підприємства (площа 0,0946 га, строком 

на 19 років) Ш 

 

84.  

Про передачу в оренду ТОВ «КОМПАНІТ» земельних ділянок 

шляхом поділу по вул. Каховській, 32 для розташування 

спортивної зони та зони для відпочинку (площа 0,9660 га, строком 

до 27.05.2030) Д 

 

85.  

Про відведення та надання в постійне користування КОНЦЕРНУ 

«МТМ» земельної ділянки по вул. Василя Сергієнка, 7 для 

розташування котельні у складі майнового комплексу 

(площа1,7293 га) Х 

 

86.  
Про надання згоди ТОВ «НВФ ГЕРКОН» на відновлення меж 

земельної ділянки по вул. Дачній, 23а для розташування 

виробничої бази (площа 0,4768 га) Ш 

 

87.  

Про надання у користування на умовах оренди з уточненням виду 

використання земельної ділянки ТОВ «ГЛОСС ТРЕЙДІНГ» по 

вул. Перемоги, 72 для розташування магазину (площа 0,0785 га, 

строком на 19 років) В 

 

88.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЛАЙРА» 

земельної ділянки по пр. Соборному, 47 з уточненням виду 

використання для розташування підземного туалету з надбудовою 

закладу громадського харчування та літнім майданчиком (площа 

0,0914 га, строком до 22.03.2026) О 

 

89.  

Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ПРИЗМА 

СИСТЕМС» земельної ділянки по вул. космічній, 137 зі зміною 

функціонального призначення для розташування багато-

функціонального торговельно-виставкового та логістичного 

комплексу (площа 1,7429 га, строком на 10 років) К 

 

90.  
Про передачу гр. Касай С.М. у власність земельної ділянки по вул. 

Зорепадній, 33 (площа 0,0504 га) К 

 

91.  
Про передачу гр. Кошелю В.М., гр. Новіковій Н.Г. у власність 

земельної ділянки по вул. Байди, 42 (площа 0,1000 га) Д 
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92.  
Про передачу гр. Чубукіній Г.Г. у власність земельної ділянки по 

вул. Новоросійській, 86 (площа 0,0589 га) Ш 

 

93.  
Про передачу гр. Косі О.В. у власність земельної ділянки № 16-17 

в ОСГК «ПОЛІТ-2008» в районі с. Наталівка для ведення 

садівництва (площа 0,1200 га) Ш 

 

94.  
Про передачу у власність гр. Веригіній Н.М. земельної ділянки по 

вул. Черепичній, 32 (площа 0,0599 га) Ш 

 

95.  

Про надання дозволу гр. Садновій З.В. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 66 в натурі (на місцевості) в ОСГК «№ 

3 Дружба» по вул. Студентській, 73а для ведення садівництва 

(площа 0,0860 га) Ш 

 

96.  

Про надання дозволу гр. Буханцю В.А. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки № 98 в натурі (на місцевості) в ОСГК 

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

садівництва (площа 0,0657 га) Ш 

 

97.  
Про передачу у власність гр. Вторушиній Т.А. земельної ділянки 

по вул. Сухій, 30 (площа 0,0663 га) О 

 

98.  
Про передачу у власність гр. Воробйову А.З. земельної ділянки по 

вул. Далекосхідній, 21 (площа 0,0603 га) Ш 

 

99.  
Про передачу гр. Кузьміній В.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Музичній,113 (площа 0,0507 га) Ш 

 

100.  

Про відведення та передачу у власність гр. Кузнєцову Д.С., 

учаснику бойових дій, який отримав цей статус в результаті участі 

в АТО земельної ділянки по вул. Вятській, 1 (буд) (площа 0,1000 

га) З 

 

101.  

Про надання дозволу гр. Костенко О.О., гр. Костенку А.Б. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Чубанова, у складі ОК «Оздоровче товариство 

«Комунальник» для розташування дачного будинку № 28-29 

(площа 0,2400 га) К 

 

102.  
Про передачу у власність гр. Пєгову Є.М. земельної ділянки по 

пр. Соборному, 149 для розташування індивідуального гаражу 

(площа 0,0029 га) В 

 

103.  
Про припинення ТОВ «АРСЕНАЛ РЕЗЕРВ». права оренди земе-

льних ділянок по вул. Медичній (площа 0,2127 та 1,9757 га) Д 

 

104.  
Про припинення ФОП Вовку С.П. права оренди земельної ділянки 

по вул. Європейській, 24 для розташування кіоску № 538 у складі 

торговельного комплексу (площа 0,0060 га) К 

 

105.  
Про припинення ФОП Вовку С.П. права оренди земельної ділянки 

по вул. Європейській, 24 для розташування кіоску № 530 у складі 

торговельного комплексу (площа 0,0048 га) К 

 

 

 

Голова комісії                                                                                     В.В. Полюсов 


