
Додаток до 

рішення міської ради 

__________№ _____  

 

 

Перелік  

проектів рішень Запорізької міської ради з питань  

затвердження землевпорядної документації   

 

1.  
Про передачу у власність гр. Дощенко А.В. земельної ділянки по 

вул. Вуглегірській, 116 (площа 0,0515 га) Ш 

 

2.  
Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Дніпровського району міста Д 

 

3.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Комунарського району міста для 

розташування ТП 106, ТП 100, ТП 2065, РП 27, ТП 2019, РП 71 з 

ТП 2018,ТП 2020 К 

 

4.  

Про надання дозволу ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на території Комунарського району міста для 

розташування ТП 2010, ТП 2011, ТП 2013, ТП 2015, ТП 2032 К 

 

5.  
Про відведення та передачу в оренду ТОВ «КОРА» земельної 

ділянки по вул. Кутузова, 2а для розташування трикотажної 

фабрики (площа 0,2600 га, строком на 19 років) Ш 

 

6.  
Про припинення ТОВ «ДІВАТА ГРУП» права оренди земельної 

ділянки по вул. Лізи Чайкіної, 60а (площа 0,1464 га) З 

 

7.  
Про передачу у власність гр. Морозову В.І. земельної ділянки по 

вул. Білоруській, 25 (площа 0,0350 га) Ш 

 

8.  
Про передачу гр. Лєньшиній Т.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Ринковій, 43 (площа 0,0544 га) З 

 

9.  
Про передачу гр. Осіповій В.К. у власність земельної ділянки по 

вул. Святоволодимирівській, 33 (площа 0,0565 га) К 

 

10.  
Про передачу у власність гр. Каденко Г.Д. земельної ділянки № 18 

в СТ «Будівельник-7» в районі обласної клінічної лікарні (площа 

0,0531 га) К 

 

11.  
Про передачу гр. Корогоду В.Д. у власність земельної ділянки по 

вул. Розенталь,82 (площа 0,0689 га) Д 

 

12.  
Про передачу гр. Котенку С.Л. у власність земельної ділянки по 

вул. Основній, 21 (площа 0,0730 га) З 

 

13.  
Про передачу гр. Заріпову А.Н. у власність земельної ділянки по 

вул. Передатній, 21 (площа 0,0337 га) Ш 

 

14.  
Про передачу гр. Корсунському В.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Кінцевому, 6 (площа 0,0552 га) О 

 

15.  
Про передачу гр. Курган Ю.М., Кургану С.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 138 (площа 0,0305 га) О 
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16.  
Про передачу гр. Пучковій С.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Західній, 29 (площа 0,0979 га) О 

 

17.  
Про передачу гр. Сагану М.В. у власність земельної ділянки по вул. 

Зразковій, 30 (площа 0,0616 га) З 

 

18.  
Про передачу гр. Кедик І.С. у власність земельної ділянки по вул. 

Вузькоколійній, 14 (площа 0,0487 га) К 

 

19.  
Про передачу у власність гр. Щербині С.Г. земельної ділянки по 

вул. Різдвяній, 6 (площа 0,0500 га) Ш 

 

20.  
Про передачу у власність гр. Горбань Е.А. земельної ділянки по 

вул. Ключовій, 8 (площа 0,0601 га) З 

 

21.  
Про передачу у власність гр. Окаровій Т.Д. земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 74 (площа 0,0625 га) Ш 

 

22.  
Про передачу у власність гр. Посипайло Н.М. земельної ділянки по 

вул. Чумацький шлях, 32 (площа 0,0985 га) Ш 

 

23.  
Про передачу у власність гр. Федорцю Є.П. земельної ділянки по 

пров. Казанському, 3 (площа 0,0503 га) Ш 

 

24.  
Про передачу гр. Харченку Ю.І. у власність земельної ділянки по 

вул. Олександра Говорухи, 23 (площа 0,0654 га) К 

 

25.  
Про передачу гр. Копайгородській Н.І. у власність. земельної 

ділянки № 114 в СТ «Електровозник-1» по вул. Очаківській, 8 для 

ведення садівництва (площа 0,0588 га) К 

 

26.  
Про передачу гр. Пахомову Є.О. у власність земельної ділянки № 

146 в СТ «Електровозник-1» по вул. Очаківській, 8 для ведення 

садівництва (площа 0,0643 га) К 

 

27.  
Про передачу гр. Трифоновій О.С. у власність земельної ділянки № 

68 в ОСГК «Монтажник» поміж вул. Ігоря Сікорського та вул. 

Волгодонською для ведення садівництва (площа 0,0517 га) Ш 

 

28.  
Про передачу гр. Колодію П.Т. у власність земельної ділянки № 74 

в ОСГК « НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК» для ведення садівництва 

(площа 0,0725 га) Ш 

 

29.  
Про передачу гр. Садновій З.В. у власність земельної ділянки № 66 

в ОСГК «№ 3 Дружба» по вул. Студентській, 73а для ведення 

садівництва (площа 0,0851 га) Ш 

 

30.  
Про надання дозволу гр. Цапко Ж.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 439 в СТ 

«ГРАНИТ» для ведення садівництва (площа 0,0380 га) Д 

 

31.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.04.2021 № 98/51 

«Про надання дозволу гр. Гніздиловій М.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 304а в СТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-1» по вул. Перемоги, Капустяна балка для 

ведення садівництва В 

 

32.  

Про відведення та передачу у власність громадянам-учасникам  

бойових дій, які отримали цей статус в результаті участі в АТО, 

згідно з додатком, земельних ділянок по вул. Військбуд (квартал 2 

ділянка 7; квартал 2 ділянка 9; квартал 2 ділянка 11; квартал 6 

ділянка 21; квартал 11 ділянка 1) (площа 0,3431 га) Ш 

 

33.  Про надання дозволу гр. Лук`яненку Ю.Ю. на розроблення проекту  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Рельєфній,8 для розташування індивідуального гаража № 3 (площа 

0,0040 га) Д 

34.  

Про надання дозволу гр. Карпенку М.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Незалежної України, 6 для розташування індивідуального гаражу 

№ 11 (площа 0,0030 га) Д 

 

35.  
Про надання у користування на умовах оренди гр. Погожому А.О. 

земельної ділянки по вул. Лізи Чайкіної, 60а для розта-шування 

магазину (площа 0,1464 га, строком на 19 років) З 

 

36.  
Про надання згоди ТОВ «ДАЙДЕН» на поділ земельної ділянки по 

вул. Перемоги, 70в для розташування комплексу по 

обслуговуванню автомобілів та кафе (площа 0,3844 га) В 

 

37.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «РЕНТА 

ЛЮКС» земельної ділянки по вул. Червоній, 1б для розташування 

автозаправної станції (площа 0,1210 га, строком на 19 років) Ш 

 

38.  

Про надання згоди ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» на 

передачу в суборенду ТОВ «СІГМА АВК» частини земельної 

ділянки по трасі Харків-Сімферополь для розташування 

торгівельного центру (площа 0,1627 га) К 

 

39.  
Про надання у користування на умовах оренди ФОП Кучмі Д.І. 

земельної ділянки по вул. Чарівній, 62 для розташування 

автосервісу (площа 0,1660 га, строком 06.10.2029) Ш 

 

40.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРІЖРЕСУРСПРОЕКТ» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Глісерній біля будинку № 14 для розташування 

ШГРП (площа 0,0050 га) О 

 

41.  
Про відведення та передачу в оренду ТОВ «ПЕРЕМОГА-ШАНС» 

земельної ділянки по вул. Миколи Краснова, 13а для розташування 

складського комплексу (площа 0,3185 га, строком на 19 років) Ш 

 

42.  

Про переважне право орендаря КП «УКБ» на укладання договору 

оренди землі по Прибережній автомагістралі в районі бул. 

Центрального для розташування спортивно-оздоровчого комплексу 

(площа 1,3947 га, строком на 5 років) В 

 

43.  

Про затвердження ТОВ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

12354» технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Космічній, 121 для розташування 

автобази (площа 1,4916 га, строком на 19 років) К 

 

44.  
Про відведення та передачу в оренду гр. Погосяну А.А. земельної 

ділянки по вул. Братській, 72а (площа 0,0559 га) Д 

 

45.  
Про передачу гр. Артем`євій Н.М. у власність земельної ділянки по 

пров. Палія, 5 (площа 0,03445 га) Д 

 

46.  
Про передачу гр. Тригуб А.Г. та гр. Ланкіній Б.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Гастелло,17 (площа 0,0510 га) В 

 

47.  
Про передачу гр. Скворцову Ф.О. у власність земельної ділянки по 

вул. Садовій, 104 (площа 0,0597 га) К 

 

48.  Про передачу гр. Смірновій Т.Г. у власність земельної ділянки по  
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вул. Промисловій, 45а (площа 0,0347 га) К 

49.  
Про передачу у власність гр. Шлапі Т.В., гр. Шлапі Д.А. земе-льної 

ділянки по вул. Котляревського, 92 (площа 0,0641 га) Д 

 

50.  
Про передачу гр. Геворгян С.З. у власність земельної ділянки по 

вул. Керченській, 31 (площа 0,0643 га) К 

 

51.  
Про передачу гр. Кобець О.С. у власність земельної ділянки № 179 

в СТ «Електровозник-1» по вул. Очаківській, 8 для ведення 

садівництва (площа 0,0646 га) К 

 

52.  
Про передачу гр. Омельченку М.В. у власність земельної ділянки 

№ 87 в СТ «Електровозник-1» по вул. Очаківській, 8 для ведення 

садівництва (площа 0,0611 га) К 

 

53.  

Про надання дозволу Службі автомобільних доріг у Запорізькій 

області на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у м. Запоріжжі на території Вознесенівського 

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 0,0200 га) В 

 

54.  
Про надання у користування на умовах оренди земельної ділянки 

ТОВ «ГЕФЕСТ-ПРЕМІУМ» по пр. Маяковського,30 для 

розташування спортивного комплексу (площа 4,8122га) В 

 

55.  

Про надання дозволу ТОВ «Конкорд-96» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Чарівній, 

46 для розташування магазину з літнім майданчиком (площа 0,0720 

га) Ш 

 

56.  
Про надання у користування на умовах оренди ТОВ «ЗЕНІТ 

РЕСУРС» земельної ділянки по вул. Олімпійській, 7 для розта-

шування автосалону (площа 0,1160 га, строком на 10 років) К 

 

57.  

Про відведення та передачу в оренду ТОВ «ПОЛІГОН-

ЕЛІТСЕРВІС» земельної ділянки по вул. Оріхівська бухта, 18а для 

розташування спортивно-оздоровчого комплексу (площа 0,7935 га, 

строком на 19 років) К 

 

58.  

Про надання дозволу ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР 

АВТОДІАГНОСТИКИ» на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Жасмінній, 5ж для 

розташування механічної автомийки (площа 0,3610 га) К 

 

 

 

Голова комісії                                                                                   В.В. Полюсов 


