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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

50 чергової сесії міської ради VІІ скликання 

 

 

 
 1. Про фінансово-бюджетні питання 

 

Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради   

 

 

 1.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про 
міський бюджет на 2019 рік" (оприлюднено 24.10.2019) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік" 
(оприлюднено 23.10.2019) 

 

 

 1.3  Про затвердження мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної 
площі нерухомого майна фізичних осіб (оприлюднено 15.10.2019) 

 

 1.4  Про зменшення величини пайової участі ОСББ "Шмідта, 15" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 22.10.2019) 

 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 “Про 
ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території міста” (оприлюднено 18.11.2019) 

 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 “Про 
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради” (оприлюднено 06.11.2019) 

 

 1.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 13.11.2019) 

 

 Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради      

 

 1.8  Про продаж земельної ділянки по вул. Павла Нірінберга, 1 Б (Соборний 
район) ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІСБУД», код ЄДРПОУ 35340388, по фактичному 
розміщенню житлового будинку (оприлюднено 13.11.2019) 

 



 

 

 

   2. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства  

 Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 "Про 
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки" (оприлюднено 24.10.2019) 

 

 2.2  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 - 2021 рр. (оприлюднено 16.10.2019) 

 

 Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської 
міської ради 

 

 2.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 23/18 "Про 
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення 
діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних 
підприємств на 2017 – 2020 роки" (оприлюднено 17.10.2019) 

 

 Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.4  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 
2016 – 2020 рр. (оприлюднено 09.10.2019) 

 

 Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради 

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 23/43 "Про 
Інвестиційну програму "Підвищення енергоефективності у бюджетних 
установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного 
перфоманс-контракту" (пілотний проект)" на 2013 - 2030 роки" 

(оприлюднено 30.07.2019) 

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.09.2017 № 26/24 "Про 
затвердження Програми з енергозбереження, енергоефективності та 
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 
2017 – 2021 роки" (оприлюднено 10.10.2019) 

 

 Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 2.7  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 18.11.2019) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про 
Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 – 2020 рр." 

(оприлюднено 21.10.2019) 

 



 

 

 

   3. Про питання комунальної власності 

 

 

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради 

 

 3.1  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної  громади міста Дніпра на баланс комунальних некомерційних  
підприємств  об’єктів (оприлюднено 22.10.2019) 

 

 Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради 

 

 3.2  Про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на 
балансі КП "УРЕА" (оприлюднено 07.10.2019) 

 

 3.3  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста теплової мережі, насосів та обладнання  

(оприлюднено 22.10.2019) 

 

 3.4  Про надання дозволу на передачу вузлів комерційного обліку питної води з 
балансу КП "Дніпроводоканал" на баланс департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.10.2019) 

 

 3.5  Про внесення змін до рішення міської  ради  від  22.07.2015 № 42/66 "Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади 
міста об’єктів і мереж водопостачання та водовідведення до житлових 
будинків, які перебувають на балансі ДП "Придніпровська залізниця" 
(оприлюднено 29.10.2019) 

 

 3.6  Про внесення змін до рішення міської ради від  30.09.2015  № 28/67 "Про 
визначення КП "Дніпроводоканал" виконавцем послуг з централізованого 
холодного водопостачання та водовідведення для населення та бюджетних 
організацій Північного та Південного" (оприлюднено 29.10.2019) 

 

 Доповідач: Бацун В. П., начальник інспекції з питань контролю за 
паркуванням Дніпровської міської ради 

 

 3.7  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міськавтопарк" на баланс 
інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради 
матеріальних цінностей (оприлюднено 18.10.2019) 

 

 Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради 

 

 3.8  Про передачу житлового будинку з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" на баланс 
КП "ЖГ Самарського району" ДМР за адресою: вул. Осіння, 19 

(оприлюднено 21.10.2019) 

 

 3.9  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
житлових будинків за адресами: вул. Гіляровського, 85, вул. Мінусинська, 
250-В (оприлюднено 22.10.2019) 

 



 Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 3.10  Про зняття з балансу КП "Експрес" ДМР малоквартирного житлового 
будинку літ. Г-1 разом з господарськими спорудами по вул. Привокзальній,               
6 А (оприлюднено 09.10.2019) 

 

 3.11  Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-2" ДМР малоквартирного житлового 
будинку літ. А-1 по вул. Молодіжній, 31 (оприлюднено 09.10.2019) 

 

 3.12  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
12.03.2014 № 20/49 "Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста котельні по вул. Набережній Перемоги, 10" 

(оприлюднено 11.10.2019) 

 

 3.13  Про припинення права оперативного управління на будівлі літ. А-4, Б-2 по 
вул. Європейській, 14 (оприлюднено 15.10.2019) 

 

 3.14  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна  

(оприлюднено 21.10.2019) 

 

 3.15  Про зміни до Переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 22.10.2019) 

 

 3.16  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 25 
(оприлюднено 22.10.2019) 

 

 3.17  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 8 (оприлюднено 22.10.2019) 

 

 3.18  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Фланговій, 38 
(оприлюднено 22.10.2019) 

 

 Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою 
Дніпровської міської ради 

 

 3.19  Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП 
«Благоустрій міста» на баланс КП «ЦПК та В ім. Т. Г. Шевченка» 

(оприлюднено 18.11.2019) 

 

 Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради 

 

 3.20  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації по вул. Титова 

(оприлюднено 04.11.2019) 

 

 Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 3.21  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 48/43 "Про 
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна" 

(оприлюднено 07.11.2019) 

 

 3.22  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 

(оприлюднено 12.11.2019) 

 

 3.23  Про визначення балансоутримувача нежитлового приміщення по                            
вул. Магдебурзького права, 3 літ. А-3 (оприлюднено 18.11.2019) 

 

 3.24  Про передачу з балансу на баланс нежитлової будівлі по просп. Дмитра 
Яворницького, 56 (оприлюднено 22.11.2019) 

 



 

 

 

4. Про організаційні і кадрові питання  

 Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради  

 4.1  Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та 
її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її 
виконавчих органів (оприлюднено 17.05.2019) 

 

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення 

Дніпровської міської ради 

 

 4.2  Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я з припиненням як 
юридичних осіб шляхом їх перетворення у нові юридичні особи 
(оприлюднено 29.10.2019) 

 

 Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про 
затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної 
установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради" 

(оприлюднено 30.10.2019) 

 

 Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради 

 

 4.4  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства 
"Дніпротепломережа" Дніпропетровської міської ради шляхом ліквідації 

(оприлюднено 13.11.2019) 

 

 Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради 

 

 4.5  Про втрату чинності рішень міської ради (оприлюднено 10.10.2019)  

 4.6  Про втрату чинності рішення міської ради (оприлюднено 10.10.2019)  

 4.7  Про припинення юридичної особи КП «Жилсервіс-15» ДМР шляхом 
ліквідації (оприлюднено 06.11.2019) 

 

 Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами 
Дніпровської міської ради 

 

 4.8  Про надання згоди КП "Земград" на вчинення господарського зобов’язання, 
предметом якого є закупівля послуг, пов’язаних із демонтажем та 
транспортуванням рекламних засобів (спеціальних конструкцій) 

(оприлюднено 29.10.2019) 

 



 Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.9  Про комплекс заходів щодо припинення складування відходів, рекультивації 
та закриття «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових 
відходів «Правобережний». I черга будівництва. Полігон ТПВ. Полігон ПВ.    
2-й пусковий комплекс – полігон ПВ та ТПВ» (оприлюднено 23.09.2019) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.10  Про затвердження примірного статуту комунального закладу дошкільної 
освіти Дніпровської міської ради (оприлюднено 22.10.2019) 

 

 4.11  Про перейменування Комунального закладу освіти "Центр допризовної 
підготовки" Дніпровської міської ради (оприлюднено 01.11.2019) 

 

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 36/17 "Про 
міські стипендії провідним спортсменам м. Дніпра"  

(оприлюднено 06.11.2019) 

 

 Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 4.13  Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Соціально-
аналітичний центр сприяння розвитку міста" Дніпровської міської ради у 
новій редакції (оприлюднено 07.11.2019) 

 

 4.14  Про внесення змін до рішень міської ради від 29.02.2012 № 8/21 "Про 
затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального нерухомого майна" та від 21.03.2007 № 41/11 «Про оренду 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста" (оприлюднено 19.11.2019) 

 

 Доповідач: Шикуленко О. В., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів 

 

 4.15  Про затвердження Правил з додержання тиші в громадських місцях на 
території міста Дніпра (оприлюднено 14.06.2019) 

 

 Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення 
Дніпровської міської ради 

 

 4.16  Про затвердження проєкту мирової угоди (оприлюднено 15.11.2019)  

 Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.17  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 93/31 "Про 
здійснення нарахування субсидій та відшкодування пільг особам, які мають 
право на пільги та субсидії і мешкають у житлових будинках ОСББ, ЖБК, 
ОК, теплова енергія для потреб опалення і постачання гарячої води яких 
виробляється системами автономного теплопостачання" 

(оприлюднено 21.10.2019) 

 



 4.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 47/40 "Про 
створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 30.10.2019) 

 

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради 

 

 4.19  Про реорганізацію комунального закладу охорони здоров’я з припиненням як 
юридичної особи шляхом його перетворення у нову юридичну особу 
(оприлюднено 21.08.2019) 

 

 Доповідач: Бондаренко О. Г., начальник управління майном колишнього смт 
Таромське Дніпровської міської ради 

 

 4.20  Про затвердження Положення про управління майном колишнього смт 
Таромське Дніпровської міської ради у новій редакції 

(оприлюднено 19.11.2019) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.21  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 77/47 "Про 
встановлення обладнання дитячих, спортивних, комплексних і футбольних 
майданчиків на території міста та передачу їх в безоплатне користування" 

(оприлюднено 21.10.2019) 

 

 Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 4.22  Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Міське управління 
справами" Дніпровської міської ради у новій редакції 

(оприлюднено 18.11.2019) 

 

 Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради 

 

 4.23  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 96/47 "Про 
затвердження Переліку об`єктів та Порядку обліку об`єктів благоустрою 
зеленого господарства м. Дніпра" (оприлюднено 28.10.2019) 

 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради      

 

5.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Євпаторійської (Соборний 

район) у власність  гр. Масліковій С. О., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2019) 



5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Обласній у районі буд. № 4 Г (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Фелоненко М. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

08.10.2019) 

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фартушного (Новокодацький 

район) у власність гр. Щербаку В. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.09.2019) 

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Східній у районі буд. № 67 А (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Берлову О. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 

08.10.2019) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській (Соборний район) у 

власність гр. Попову С. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.09.2019) 

5.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів у районі буд. № 13 

(Індустріальний район) у власність гр. Кондратенку М. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 15.10.2019) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів у районі буд. № 13 

(Індустріальний район) у власність гр. Хмелевському А. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 12.09.2019) 

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів у районі буд. № 13 

(Індустріальний район) у власність гр. Начовному І. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 10.10.2019) 

5.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балки мальовничої 

(Чечелівський район) у власність гр. Єгоренковій Л. Ю., ідентифікаційний 

номер 2142700222, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій, 51 А (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сімашку І. Г., ідентифікаційний 

номер 1521916234, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.08.2019) 

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській, 154 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Роземборському О. Ц., 

ідентифікаційний номер 3070711218, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.09.2019) 



5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Сільській у районі буд. № 55 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Удовицькій Н. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

04.10.2019) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій у районі буд. № 107 

(Чечелівський район) у власність гр. Старуну Ю. В., ідентифікаційний номер 

2942612516, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 67 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Таран І. М., 

ідентифікаційний номер 2513517127, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 06.08.2019) 

5.15 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Стаднік І. О., ідентифікаційний 

номер 2708610962, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.16 Про передачу земельної ділянки по пров. Бузиновому у районі   буд. № 8 

(Соборний район) у власність гр. Сіталу А. І., ідентифікаційний номер 

3395610633, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.17 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Циганковій О. В., 

ідентифікаційний номер 2373500303, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.08.2019) 

5.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Переяславській у районі буд. № 133 

(Соборний район) у власність гр. Ольховській Т. А., ідентифікаційний номер 

2487605821, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.09.2019) 

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Скочко О. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2019) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній (Новокодацький район) у 

власність гр. Шаповалову Д. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 24.10.2019) 



5.21 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 95 

(Новокодацький район) у власність гр. Ганістрат О. А., ідентифікаційний 

номер 2707711921, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

09.04.2019) 

5.22 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) 

(оприлюднено 16.10.2019) 

5.23 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) 

(оприлюднено 07.10.2019) 

5.24 Про передачу земельної ділянки по вул. Макарова, 27 Н (Чечелівський район) 

в оренду гр. Гусейнову Р. Х., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню будівлі, автомийного комплексу (оприлюднено 18.10.2019) 

5.25 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 8 

(Шевченківський район) в оренду гр. Тимошенко Є. О., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

17.10.2019) 

5.26 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопокровській, 43 (Новокодацький 

район)  у власність гр. Яковлєву А. О., ідентифікаційний номер 1450217397, 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Боброва, 19 Д (Чечелівський район) в 

оренду гр. Кіпіані Н. І., ідентифікаційний номер 2597916687, по фактичному 

розміщенню будівлі та споруд (оприлюднено 03.05.2019) 

5.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Юдіна, 11 (Новокодацький район) в 

оренду ПрАТ “ПРОГРЕС”, код ЄДРПОУ 02969188, по фактичному 

розміщенню комплексу будівель та споруд (оприлюднено 11.02.2019) 

5.29 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 

(оприлюднено 28.10.2019) 

5.30 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 

(оприлюднено 21.10.2019) 

5.31 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 04.11.2019) 

5.32 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.33 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 24.10.2019) 

5.34 Про надання ТОВ “МЕГАПОЛІС ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 39223605, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимира Мономаха, 2 К (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню підприємства громадського харчування (оприлюднено 

20.09.2019) 



5.35 Про надання ТОВ “АТБ-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 30691543, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Петра Калнишевського, 1 А (Індустріальний район) по фактичному 

розміщенню магазину продовольчих та непродовольчих товарів 

(оприлюднено 04.10.2019) 

5.36 Про надання гр. Хижняку Ю. І., ідентифікаційний номер 2681100658, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлового приміщення по вул. Марії Лисиченко, 

11 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 16.08.2018) 

5.37 Про надання гр. Горпиняк Л. К., ідентифікаційний номер, гр. Кравченко Т. І., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Артільній, 10 (Амур-Нижньодніпровський 

район) по фактичному розміщенню частини будівлі заводоуправління з 

будівлею дільниці нестандартного устаткування (оприлюднено 07.10.2019) 

5.38 Про надання гр. Хижняку Ю. І., ідентифікаційний номер 2681100658, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Лисиченко, 11 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 16.08.2018) 

5.39 Про надання гр. Перекрестову В. Б., ідентифікаційний номер 1698513111, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Авіаційній, 33 Б (Новокодацький район) по фактичному 

розміщенню виробничо-побутової будівлі (оприлюднено 11.02.2019) 

5.40 Про надання ТОВ "ПРАКТИКА-ПС", код ЄДРПОУ 13439312, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі торговельного комплексу по вул. 20-річчя 

Перемоги, 22 В (Самарський район) (оприлюднено 21.06.2019) 

5.41 Про надання гр. Вірку С. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі, для її реконструкції та нового будівництва 

комплексу побутового обслуговування населення по вул. Тверській, 10 Б 

(Індустріальний район) (оприлюднено 24.10.2019) 

5.42 Про надання гр. Ріпній О. Ф., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Полонської-

Василенко, 107 А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

01.10.2019) 

5.43 Про надання гр. Бондаренко В. Г., ідентифікаційний номер 2019500826, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Синельниківській, 3 (Самарський район) (оприлюднено 11.02.2019) 



5.44 Про надання гр. Кухлівській Н. М., ідентифікаційний номер 1841217825, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по пров. Малому, 41 

(Чечелівський район) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.45 Про надання гр. Гусарову А. М., ідентифікаційний номер 2444500476, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по пров. Азіатському, 

3 (Шевченківський район) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.46 Про надання гр. Кожину І. А., ідентифікаційний номер 2003800557, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Південмашівській, 31 (Чечелівський район) (оприлюднено 30.08.2019) 

5.47 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2018 № 293/36 "Про 

передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській, 75 М (тимчасова адреса) в 

оренду гр. Криловій І. С., ідентифікаційний номер 2954301729, по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)" та продовження 

строку укладання договору оренди земельної ділянки (оприлюднено 

03.09.2019) 

5.48 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській, 67 (Новокодацький район) 

в оренду гр. Сливці П. М., ідентифікаційний номер 3086913839, по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

30.08.2019) 

5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Невській, 44 (Амур-

Нижньодніпровський район)  в оренду гр. Лисичко К. М., ідентифікаційний 

номер 1963108303, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.08.2019) 

5.50 Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення, 15 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Степановій Н. І., ідентифікаційний 

номер 2419000463, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 15.07.2019) 

5.51 Про надання гр. Птиціну С. Ю., ідентифікаційний номер 2512011658, гр. 

Харкавлюк Т. Ю., ідентифікаційний номер 2287016567, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Дружинників, 

29 (Соборний район) (оприлюднено 14.03.2019) 



5.52 Про поновлення договору оренди землі від 21.05.2014 (державна реєстрація 

від 21.05.2014, номер запису про інше речове право 5738569) по вул. 

Космічній, 32 (Соборний район) ТОВ “АВОЛІНДАЛ”, код ЄДРПОУ 

38896652, по фактичному розміщенню будівель та споруд автостоянки 

(оприлюднено 10.09.2019) 

5.53 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 235/42 стосовно 

земельної ділянки по шосе Запорізькому, 30 Л з метою приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства (оприлюднено 27.05.2019) 

5.54 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Березанівській, 

100, що перебуває у власності гр. Обуха І. В., ідентифікаційний номер 

2184811157, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (оприлюднено 08.04.2019) 

5.55 Про проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки по вул. 

Шинній, буд. № 11 для продажу по фактичному розміщенню будівель і 

споруд, що    належать на праві власності  гр. Олійнику А. О., 

ідентифікаційний номер 2609922673 (оприлюднено 20.02.2019) 

5.56 Про поновлення договору оренди землі від 12.02.2014 (державна реєстрація 

від 12.02.2014, номер запису про інше речове право 4648587) по вул. 

Журналістів, 15 (Індустріальний район) ПрАТ "КОМБІНАТ 

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ", код ЄДРПОУ 01528186, для обслуговування 

будівель та споруд головного підприємства (завантаження готової продукції) 

(оприлюднено 02.09.2019) 

5.57 Про поновлення договору оренди землі від 21.01.2005 (державна реєстрація 

від 11.02.2005 № 040510400115) по пл. Старомостовій, 3 Д (Центральний 

район) ТОВ "ТРАНЗИТ", код ЄДРПОУ 30454513, по фактичному розміщенню 

торговельного комплексу(оприлюднено 06.08.2019) 

5.58  Про поновлення договору оренди землі від 13.08.2004 (державна реєстрація 

від 14.09.2004 № 5620) по вул. Михайла Драгоманова, 72 (Центральний 

район) ОК “ГК “ЛУЧ-2”, код ЄДРПОУ 23644088, по фактичному розміщенню 

гаражів (оприлюднено 09.04.2019) 

5.59 Про поновлення договору оренди землі від 17.10.2008 (державна реєстрація 

від 14.11.2008 № 040810400432) по вул. Космонавта Волкова, 19 А 

(Самарський район) гр. Бараннику О. О., ідентифікаційний номер 2754512352, 

по фактичному розміщенню склопункту (оприлюднено 02.08.2019) 

5.60 

 

Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Струннікова, 6 Б 

(Шевченківський район) (оприлюднено 06.06.2018) 

5.61 Про поновлення договору оренди землі від 10.11.2009 (державна реєстрація 

від 22.12.2009 № 040910400914) по вул. Байкальській, 6 Ш (Індустріальний 

район) гр. Мусі С. М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 

складської будівлі (оприлюднено 04.10.2019) 

5.62 Про передачу у власність гр. Компанійцю М. Г., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 79 в ОК "СТ "ПЕТРОВКА" (Самарський район) для 

ведення садівництва (оприлюднено 16.10.2019) 



5.63 Про передачу у власність гр. Карпічко А. О., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 16 в ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ  "СТ 

“ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) для ведення 

садівництва(оприлюднено 29.10.2019) 

5.64 Про передачу у власність гр. Тєлєгіну С. О., ідентифікаційний но-мер, 

земельної ділянки № 162 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК-1" (Новокодацький район) 

для садівництва (оприлюднено 16.10.2019) 

5.65 Про передачу у власність гр. Саломаткіну І. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 474 в ОК “СТ “ЗЕЛЕНА ДОЛИНА-1” (Самарський 

район) для ведення садівництва (оприлюднено 03.10.2019) 

5.66 Про передачу у власність гр. Савічеву В. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 153 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний район) 

для ведення садівництва (оприлюднено 16.10.2019) 

5.67 

 

Про передачу у власність гр. Богіву А. М., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки № 2-037 у СТ “ЛУЧ” (Індустріальний район) для ведення 

садівництва(оприлюднено 03.10.2019) 

5.68 Про передачу у власність гр. Карпичко О. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 61 в ОК "СТ “ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 

для ведення садівництва (оприлюднено 06.11.2019) 

5.69 Про передачу у власність гр. Бодрову А. О., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 14 в ОК "СТ МРІЯ-1" (Новокодацький район) для 

ведення садівництва(оприлюднено 06.11.2019) 

5.70 Про передачу у власність гр. Москалець О. Г., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 162 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ" (Новокодацький район) для 

ведення садівництва (оприлюднено 06.11.2019) 

5.71 Про передачу у власність гр. Богдан Л. В., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки № 302 в ОК СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для садівництва 

(оприлюднено 29.10.2019) 

5.72 Про передачу у власність гр. Пухальській О. С., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 7 в ОК СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-2" (Самарський район) для 

садівництва (оприлюднено 29.10.2019) 

5.73 Про передачу у власність гр. Сімволоковій О. П., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 94 у СТ "СОНЯЧНИЙ-2" (Новокодацький район) для 

садівництва (оприлюднено 06.11.2019) 

5.74 Про передачу у спільну сумісну власність гр. Батуріній І. О., 

ідентифікаційний номер, гр. Батуріну М. Л., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 6-130 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ" (Індустріальний район) 

для ведення садівництва (оприлюднено 16.10.2019) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по пров. Футбольному, 25 (Новокодацький 

район) у власність гр. Струценку Ю. М., ідентифікаційний номер 2640918779, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.09.2019) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Зеленогірської (Чечелівський 

район) у власність гр. Маташнюк А. П., ідентифікаційний номер 3181421942, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019) 



5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській у районі буд. № 7 

(Чечелівський район) у власність гр. Януш С. П., ідентифікаційний номер 

2389715365, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.09.2019) 

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників у районі буд. № 12 

(Чечелівський район) у власність гр. Василишиній Д. М., ідентифікаційний 

номер 3270119306, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

08.08.2019) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Короленка (Новокодацький 

район) у власність гр. Сашко В. О., ідентифікаційний номер 3613702642, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.80 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Петрозаводської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Зоріну С. П., ідентифікаційний 

номер 2825720396, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

03.09.2019) 

5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Задніпровської (Новокодацький 

район) у власність гр. Гузю Д. О., ідентифікаційний номер 3107904939, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.82 Про передачу земельної ділянки по вул. Активістів (Самарський район) у 

власність гр. Кравчуку В. М., ідентифікаційний номер 3519307410, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.83 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул.Василівської (Чечелівський 

район) у власність гр.Свиридовій З. Д., ідентифікаційний номер 1910613269, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул.  Марії Приймаченко 

(Самарський район) у власність гр. Ремовій І. Б., ідентифікаційний номер 

3262002946, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.08.2019) 

5.85 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лілейної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Галинському Р. Е., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

04.10.2019) 



5.86 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Кравченку В. Ю., 

ідентифікаційний номер 3580912797, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 04.07.2019) 

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Богородицькій (Самарський район) у 

власність гр. Скакунеку В. С., ідентифікаційний номер 3516105432, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Команова (Чечелівський 

район) у власність гр. Сопільняк А. І., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по пров. Дружби (Новокодацький район) у 

власність гр. Редкач Н. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Кулішова (Новокодацький район) у 

власність гр. Козуненко Н. Л., ідентифікаційний номер 2090719687, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Переможній у районі буд. № 7 

(Соборний район) у власність гр. Івановій Н. І., ідентифікаційний номер 

2771401627, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.92 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лужникової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шиленку Є. В., ідентифікаційний 

номер 3113713135, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.93 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Індустріальний 

район) у власність гр. Валікову О. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Індустріальний 

район) у власність гр. Іваньковій А. О., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Байкова, 142 (Соборний район) у 

власність гр. Чичикало Т. О., ідентифікаційний номер 2613219281, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019) 



5.96 Про передачу земельної ділянки по пров. Садовому, 17 А (Соборний район) у 

власність гр. Шевченку С. П., ідентифікаційний номер 1839200117, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.05.2019) 

5.97 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Черешневої (Шевченківський 

район) у власність гр. Комбарову О. Ю., ідентифікаційний номер 3204601170, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.98 

 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Івана Сохача (Новокодацький 

район) у власність гр. Зозулі С. М., ідентифікаційний номер 2464416785, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Базарного (Новокодацький 

район) у власність гр. Соколенко Г. В., ідентифікаційний номер 3447406360, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників у районі буд. № 122 

(Чечелівський район) у власність гр. Сорокіну Є. О., ідентифікаційний номер 

3028707256, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Дубовика у районі буд. № 31 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Акопджановій К. І., 

ідентифікаційний номер 3006502388, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.08.2019) 

5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова, 70 (Соборний район) у 

власність гр. Ротар Л. А., ідентифікаційний номер 3116711066, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.103 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 

(Новокодацький район) у власність гр. Чоботенко В. О., ідентифікаційний 

номер 3460413328, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.08.2019) 

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 55 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мариненко Т. О., 

ідентифікаційний номер 3399814283, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 06.08.2019) 

5.105 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Конопльову В. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2019) 



5.106 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лужникової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шиленко Ю. О., 

ідентифікаційний номер 3243617944, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 11.07.2019) 

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Активістів (Самарський район) у 

власність гр. Козир Н. О., ідентифікаційний номер 2998408185, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.108 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Фоміних А. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гіляровського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Горєті С. Є., ідентифікаційний 

номер 2481706907, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 
5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 153 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Самборському Ю. В., 

ідентифікаційний номер 2320018499, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.08.2019) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Данили Нечая у районі буд. № 10 

(Шевченківський район) у власність гр.  Бровко Н. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.112 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сердюку С. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2019) 

5.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Вовченку М. І., ідентифікаційний 

номер 2324706856, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Ризькій, 71 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мулику В. С., ідентифікаційний 

номер 3172911719, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.08.2019) 

5.115 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Сірка у районі буд. № 52 (Соборний 

район) у власність гр. Гажимон Л. Г., ідентифікаційний номер 2597500425, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.09.2019) 



5.116 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській, 392 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Дружиніну Д. Є., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

04.10.2019) 

5.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі  будинків № № 

250 А, 250 (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сокол О. В., 

ідентифікаційний номер 3443805128, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 03.09.2019) 

5.118 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Софійченко О. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

30.10.2019) 
5.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Рудничній у районі буд. № 7 

(Новокодацький район) у власність гр. Дубинці В. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.11.2019) 

5.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Левіт Р. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.11.2019) 

5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Олешківській у районі буд. № 88 

(Самарський район) у власність гр. Тарікову А. П., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2019) 

5.122 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській у районі буд. № 

15 (Чечелівський район) у власність гр. Чабан К. В., ідентифікаційний номер 

2795020525, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.123 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій у районі буд. № 114 

(Чечелівський район) у власність гр. Дідоренку О. Ф., ідентифікаційний номер 

2353316414, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.124 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Капітальної (Соборний район) у 

власність гр. Некрассі М. М., ідентифікаційний номер 3634510790, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019) 

5.125 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Петрозаводської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Пруденку С. Л., ідентифікаційний 

номер 2678100332, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 



5.126 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Задніпровської (Новокодацький 

район) у власність гр. Дриголі Н. В., ідентифікаційний номер 2728616947, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.127 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Ягідного (Самарський район) 

у власність гр. Єфіменко Н. А., ідентифікаційний номер 3087914982, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Данили Нечая у районі буд. № 10 

(Шевченківський район) у власність гр. Бровко А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.129 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Терлецькій К. Ю., 

ідентифікаційний номер 3385114243, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 06.08.2019) 

5.130 

 

Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Чумертовій С. Є., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

04.10.2019) 

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Науменку М. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.10.2019) 

5.132 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бутакова (Шевченківський 

район) у власність гр. Лапі П. В., ідентифікаційний номер 3252806038, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова, 70 (Соборний район) у 

власність гр. Літвіченку А. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.134 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Турановій К. М., 

ідентифікаційний номер 3331905627, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 11.07.2019) 

5.135 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Антіповій Я. Ю., ідентифікаційний номер 3441703002, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.07.2019) 



5.136 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Волівача 

(Новокодацький район) у власність гр. Лисенку О. В., ідентифікаційний номер 

2713119194, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.08.2019) 

5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Ігліковій Л. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.10.2019) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мінусинської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Чорній М. А., ідентифікаційний 

номер 3332115060, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників у районі буд. № 44 

(Чечелівський район) у власність гр. Михайлюк О. В., ідентифікаційний 

номер 3380210426, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.08.2019) 

5.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі  буд. № 139 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Губаренку М. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

17.10.2019) 

5.141 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Тернових В. В., ідентифікаційний 

номер 3273304506, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

11.07.2019) 

5.142 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Полюшкіній О. М., 

ідентифікаційний номер 2632800200, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 06.08.2019) 

5.143 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників у районі буд. № 50 

(Чечелівський район) у власність гр. Сорокіній К. О., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.10.2019) 

5.144 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Мінусинській, 324 С (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Галушці І. В., ідентифікаційний 

номер 3510007297, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

03.09.2019) 



5.145 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Задніпровської (Новокодацький 

район) у власність гр. Дриголі Г. М., ідентифікаційний номер 2559912512, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.09.2019) 

5.146 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі  буд. № 85 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кислиці Л. О., 

ідентифікаційний номер 2090300522, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.08.2019) 

5.147 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Фоміних А. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по вул. Східній між будинками № № 9, 11 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Гатилу В. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.10.2019) 

5.149 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гімалайської (Чечелівський 

район) у власність гр. Шмельовій Н. П., ідентифікаційний номер 2103700460, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.09.2019) 

5.150 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богородицької (Самарський 

район) у власність гр. Черкашиній Н. І., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.151 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Олійник М. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 

5.152 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Сухаренку А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 01.10.2019) 

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Подольному А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 06.11.2019) 

5.154 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка – вул. 

Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Борідько Л. М., 

ідентифікаційний номер 2784604282, для будівництва та обслуговування 

гаража(оприлюднено 12.07.2019) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Щербакову Г. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 



5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Четверику О. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 06.11.2019) 

5.157 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у   районі буд. 

№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Мошку С. О., ідентифікаційний 

номер 2625919215, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 

14.03.2019) 

5.158 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка – вул. 

Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Борідьку Р. М., 

ідентифікаційний номер 3028220255, для будівництва та обслуговування 

гаража (оприлюднено 12.07.2019) 

5.159 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 

власність гр. Ушенко Ю. В., ідентифікаційний номер 2864109047, для 

будівництва та обслуговування індивідуального гаража (оприлюднено 

15.07.2019) 

5.160 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Капітоновій С. М., ідентифікаційний 

номер 2615014508, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 

12.07.2019) 

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Четверик Л. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 06.11.2019) 

5.162 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 

район) у власність гр. Деркач О. Г., ідентифікаційний номер 3124104581, для 

будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 10.09.2019) 

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Коваленко Т. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Горінову М. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка (Індустріальний 

район) у власність гр. Берковському Д. А., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 15.10.2019) 

5.166 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Печериці І. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.167 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Жижку В. М., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 

08.04.2019) 



5.168 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Романенку М. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 15.10.2019) 

5.169 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 

17 (Індустріальний район) у власність гр. Прохоренку В. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 23.01.2019) 

5.170 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Азовської (Новокодацький 

район) у власність гр. Матвєєву С. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 15.10.2019) 

5.171 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Воронкову В. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 15.10.2019) 

5.172 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Шкелебею О. Д., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.173 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Білицькому О. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Василевицькому О. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 

АТО) (оприлюднено 24.10.2019) 

5.175 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Снітку С. Л., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.176 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Задвернюку О. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.177 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Вечірку Є. В., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 15.10.2019) 

5.178 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мішукову Р. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 24.10.2019) 

5.179 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Книшу О. С., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 

06.11.2019) 



5.180 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Філатову Б. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.181 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Якимащенку М. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 

АТО) (оприлюднено 24.10.2019) 

5.182 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Мірошниченку Р. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.183 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 

(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) (9 осіб) (оприлюднено 01.11.2019) 

5.184 Про передачу у власність гр. Кусякіну Р. М., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 124 в ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ 

"САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ТРУД" (Шевченківський район) для 

ведення садівництва (оприлюднено 15.10.2019) 

5.185 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Дежньова (Самарський район) 

у власність гр. Ситніку О. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.186 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Заброді А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 

04.10.2019) 

5.187 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Окопного (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Колесову О. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 

24.10.2019) 

5.188 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крайової – вул. Передової 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Змієнку О. П., 

ідентифікаційний номер 2598910077, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) (оприлюднено 12.07.2019) 

5.189 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Синявському А. А., 

ідентифікаційний номер 2858617770, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) (оприлюднено 12.07.2019) 



5.190 Про передачу земельної ділянки по вул. Металоконструкцій (Новокодацький 

район) у власність гр. Горобею С. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 12.09.2019) 

5.191 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Ілляшенку О. В., 

ідентифікаційний номер 2704809676, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) (оприлюднено 10.09.2019) 

5.192 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Хоменку І. В., ідентифікаційний 

номер 2892121756, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 12.07.2019) 

5.193 Про передачу земельної ділянки по вул. Вінницькій (Соборний район) у 

власність гр. Кочевському Г. В., ідентифікаційний номер 2461400458, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 14.06.2019) 

5.194 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської – пров. Окопного 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Гажалі Є. Ю., 

ідентифікаційний номер 3165004177, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) (оприлюднено 25.07.2019) 

5.195 Про передачу земельної ділянки по вул. Дежньова, 2 (Самарський район) у 

власність гр. Кіснеру А. А., ідентифікаційний номер 3233215354, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 14.06.2019) 

5.196 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернявського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шевцову Р. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 

06.11.2019) 

5.197 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5 

(Самарський район) у власність гр. Кириченку Б. В., ідентифікаційний номер 

3211502412, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 04.07.2019) 

5.198 Про передачу земельної ділянки по вул. Металоконструкцій (Новокодацький 

район) у власність гр. Замковому В. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 12.09.2019) 



5.199 Про передачу земельної ділянки по вул. Металоконструкцій (Новокодацький 

район) у власність гр. Умарову В. С., ідентифікацій-ний номер 2545918775, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 25.07.2019) 

5.200 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Сільської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Криворотьку О. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 02.10.2019) 
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Про передачу земельної ділянки у районі вул. Соснової – вул. Полинної 

(Чечелівський район) у власність гр. Романюсі П. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 08.10.2019) 

5.202 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 

район) у власність гр. Байбекову Р. І., ідентифікаційний номер 2736918437, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 25.07.2019) 

5.203 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 

район) у власність гр. Ткаченку А. В., ідентифікаційний номер 2494517431, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 23.08.2019) 

5.204 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 

район) у власність гр. Кійку В. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.09.2019) 

5.205 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крайової – вул. Передової 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Черкашиній К. В., 

ідентифікаційний номер 3033417100, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) (оприлюднено 12.07.2019) 

5.206 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 

район) у власність гр. Жарію О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.09.2019) 

5.207 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гіляровського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Бабурику О. О., ідентифікаційний 

номер 2847612150, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 10.09.2019) 

5.208 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 

район) у власність гр. Герасименку А. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.09.2019) 



5.209 Про передачу земельної ділянки по вул. Садовій, 39 (Соборний район) у 

власність гр. Ледачкову С. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.210 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 А (Соборний 

район) в оренду ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 24812228, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд автозаправного комплексу 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.211 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 21 (Соборний район) у 

постійне користування КЗ "КОД" ДОР", код ЄДРПОУ 02007265, по 

фактичному розміщенню радіологічного корпусу (оприлюднено 16.10.2019) 

5.212 Про передачу земельних ділянок по вул. Набережній Перемоги, 106 А 

(Соборний район) у спільну оренду КП-ЦЕНТРУ "ЖОВТНЕВИЙ", код 

ЄДРПОУ 19087481, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 

(оприлюднено 06.06.2019) 

5.213 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Мономаха, 12 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ “Сфера-2003”, код ЄДРПОУ 32723571, 

по фактичному розміщенню частини приміщення в основній будівлі 

гуртожитку(оприлюднено 10.09.2019) 

5.214 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Мишак Л. А., ідентифікаційний 

номер 1896600027, гр. Николенко І. В., ідентифікаційний номер 2280400143, 

по фактичному розміщенню магазину-кафетерію по вул. Великій Діївській, 36 

(Новокодацький район) (оприлюднено 24.05.2019) 

5.215 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 

(оприлюднено 14.11.2019) 

5.216 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 15.11.2019) 

5.217 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 

(оприлюднено 31.10.2019) 

5.218 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.219 Про передачу земельної ділянки по вул. Павелецькій, 97 А (Чечелівський 

район) у власність гр. Робаку С. А., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.11.2019) 

5.220 Про передачу земельної ділянки по вул. Вишиваній, 27 (Новокодацький 

район) у власність гр. Тетерко О. В., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.10.2019) 

5.221 Про передачу земельної ділянки по вул. Аеродромній, 91 (Соборний район)  у 

власність гр. Кошлатенко Т. К., ідентифікаційний номер, для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 06.11.2019) 



5.222 Про передачу земельної ділянки по вул. Республіканській, 2 Л 

(Новокодацький район) у власність гр. Забірному Р. А., ідентифікаційний 

номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.10.2019) 

5.223 Про передачу земельної ділянки по вул. Глибокій, 45  (Чечелівський район)  у 

власність гр. Світличній М. В., ідентифікаційний номер, для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 03.10.2019) 

5.224 Про передачу земельної ділянки по бульв. Слави, 5 Б (Соборний район) в 

оренду гр. Степаненку О. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню нежилого приміщення, нежитлової будівлі(оприлюднено 

08.10.2019) 

5.225 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Ярошенко С. В., 

ідентифікаційний номер 2066020088, по фактичному розміщенню нежитлової 

будівлі по вул. Футбольній, 14 Б (Новокодацький район) (оприлюднено 

07.06.2019) 

5.226 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 15 (Амур-

Нижньодніпровський район) у спільну оренду гр. Демшевській О. В., 

ідентифікаційний номер 2317201260, по фактичному розміщенню приміщення 

магазину(оприлюднено 10.06.2019) 

5.227 Про передачу земельної ділянки по вул. Болгарській, 16 (Шевченківський 

район) в оренду гр. Умеренковій І. Д., ідентифікаційний номер 2500100543, по 

фактичному розміщенню будівлі магазину(оприлюднено 03.05.2019) 

5.228 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 4 

(Центральний район) в оренду гр. Чуйкову С. І., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 04.10.2019) 

5.229 Про передачу земельної ділянки по вул. Юрія Савченка, 9 А (Центральний 

район) у спільну оренду гр. Сазонову Ю. П., ідентифікаційний номер 

2361400254, по фактичному розміщенню адміністративного 

приміщення(оприлюднено 06. 08.2019) 

5.230 Про передачу земельної ділянки по вул. Гусенка, 13 (Соборний район) в 

оренду гр. Лозовській В. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню гаража № 9 (оприлюднено 03.10.2019) 

5.231 Про передачу земельної ділянки по вул. Одинківській, 6 (Самарський район) у 

власність гр. Масюку Д. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.11.2019) 

5.232 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєляєва, 2 (Амур-

Нижньодніпровський район) у постійне користування департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО ССЗШ № 142 ДМР 

(оприлюднено 15.11.2019) 



5.233 Про передачу земельної ділянки по вул. Юрія Савченка, 72 (Центральний 

район) в оренду гр. Саєнко Н. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 15.11.2019) 

5.234 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 222 

(Шевченківський район) в оренду гр. Писареву В. С., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.11.2019) 

5.235 Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова (Індустріальний район) в 

оренду ТОВ “АС ЛІВИЙ БЕРЕГ”, код ЄДРПОУ 41170893, для будівництва та 

обслуговування автостанції(оприлюднено 13.11.2019) 

5.236 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 2 М (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ОККОСХІДІНВЕСТ", код 

ЄДРПОУ 37776408, по фактичному розміщенню поліфункціонального 

комплексу АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і 

АГЗП, автомийкою, адмінбудинком із закладом громадського харчування 

(оприлюднено 15.11.2019) 

5.237 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 29 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "НДТІ 

"ЧОРМЕТМЕХАНІЗАЦІЯ", код ЄДРПОУ 32835856, по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель та споруд(оприлюднено 19.11.2019) 

5.238 Про надання АТ “НВО “СОЗИДАТЕЛЬ”, код ЄДРПОУ 13416334, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 

Богдана Хмельницького, 146 А (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 20.12.2018) 

5.239 Про надання гр. Крамаренку В. І., ідентифікаційний номер 2112415416, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Воскресенській, 15 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

приміщення кафе-закусочної (оприлюднено 21.11.2018) 

5.240 Про надання гр. Охременко В. В., ідентифікаційний номер 2514800408, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Робочій, 152, секція 3 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

нежитлового приміщення, магазину(оприлюднено 24.05.2018) 

5.241 Про надання ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ДНІПРА", код ЄДРПОУ 41751630, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Журналістів, 9 М (Індустріальний район) по фактичному 

розміщенню будівлі закритого складу з побутовими 

приміщеннями(оприлюднено 20.09.2018) 

5.242 Про надання гр. Саруханову А. А., ідентифікаційний номер 2504402153, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Великій 

Діївській, 113 (Новокодацький район) (оприлюднено 02.08.2017) 



5.243 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 355" ДМР по пров. Відрадному, 4 (Соборний район) 

(оприлюднено 29.10.2019) 

5.244 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "МСВ(З)Ш ІІ-ІІІ ступенів" ДМР по вул. Андрія Фабра, 16 (Центральний 

район) (оприлюднено 16.10.2019) 

5.245 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі КЗО "СЗШ 

№ 26" ДМР по вул. Каруни, 129 (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 29.10.2019) 

5.246 Про надання гр. Кобцеву В. М., ідентифікаційний номер 2610700318, гр. 

Літошко Н. М., ідентифікаційний номер 2472016406, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Дмитра Донцова, 15 

(Соборний район) по фактичному розміщенню нежилого приміщення, 

магазину продовольчих товарів (оприлюднено 13.11.2018) 

5.247 Про надання ТОВ "НЕДМУР", код ЄДРПОУ 40624508, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Будівельників, 25 Б (Чечелівський (Красногвардійський) район) по 

фактичному розміщенню об`єктів нерухомого майна (оприлюднено 

12.10.2017) 

5.248 Про надання гр. Арутюнову А. Г., ідентифікаційний номер 2811812498, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 107 (Центральний район) по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 06.08.2019) 

5.249 Про надання ТОВ “ДАТП 11227”, код ЄДРПОУ 03113644, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Праці, 14 (Соборний район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 06.06.2019) 

5.250 Про надання гр. Тищенку В. В., ідентифікаційний номер 2483900315, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дніпросталівській (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

об’єкта незавершеного будівництва, будівель та споруд (оприлюднено 

12.12.2018) 

5.251 Про надання ТОВ “АСТА”, код ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нерухомого майна з подальшим будівництвом 

багатофункціонального комплексу житлового і громадського призначення по 

вул. Паторжинського, 30, вул. Південній, 11 (Соборний район) (оприлюднено 

18.10.2019) 



5.252 Про надання гр. Боровікову А. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Шинній, 11 М 

(Шевченківський район) (оприлюднено 21.10.2019) 

5.253 Про надання АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 

23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та розміщення електричних кабельних 

ліній напругою 35 кВ від ПС 10/35 ТОВ “АЯКС ДНІПРО” до мережі 

напругою 35 кВ у районі вул. Байкальської, 9 Г уздовж вул. Журналістів 

(Індустріальний район) (оприлюднено 13.10.2019) 

5.254 Про надання гр. Щербині Н. І., ідентифікаційний номер 2095900782, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Столярній, 60 

(Самарський район) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.255 Про надання гр. Байдак О. В., ідентифікаційний номер 3335417367, гр. 

Байдаку О. В., ідентифікаційний номер 3499713174, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) по вул. Новошкільній у районі буд. № 118 

(Чечелівський район) (оприлюднено 29.08.2019) 

5.256 Про надання гр. Цурганову О. Я., ідентифікаційний номер 2200306032, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Попудренка, 

78 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.257 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській, 85 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Кислиці С. А., ідентифікаційний 

номер 2093416677, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.08.2019) 
5.258 Про передачу земельної ділянки по вул. Алчевській, 24 (Новокодацький 

район) в оренду гр. Семенову О. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2019) 

5.259 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій, 8 (Шевченківський 

район)  в  оренду гр.  Юшкевичу В. В., ідентифікаційний номер 2441700292, 

по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.07.2019) 

5.260 Про передачу земельної ділянки по пров. Бориса Познанського, 1 

(Шевченківський район) в оренду гр. Свистельник С. Г., ідентифікаційний 

номер 2258700186, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 30.08.2019) 



5.261 Про надання гр. Ларіонову М. І., ідентифікаційний номер 1806821431, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Всенародній, 

50 (Чечелівський район) (оприлюднено 20.05.2019) 

5.262 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 178/34 стосовно 

земельної ділянки по вул. Братів Бестужевих, 10 (Чечелівський район) 

(оприлюднено 13.02.2019) 

5.263 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 153/35 у зв’язку з 

реорганізацією КЗ “ДЦПМСД № 5”, код ЄДРПОУ 37899694 (оприлюднено 

06.11.2019) 

5.264 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 08.07.2003 (державна 

реєстрація від 22.07.2003 № 3889) по вул. Маршала Малиновського, 96 А 

(Самарський район) Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-

комерційній фірмі “Акра”, код ЄДРПОУ 20303783, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 19.07.2019) 

5.265 Про поновлення договору оренди землі від 08.10.2015 (державна реєстрація 

від 08.10.2015 № 11528460) по вул. Березинській, 64 А (Індустріальний район) 

ТОВ "НАТАЛІ", код ЄДРПОУ 32324384, по фактичному розміщенню 

будівель та споруд (оприлюднено 18.11.2019) 

5.266 Про поновлення договору оренди землі від 29.11.2012 (номер запису про інше 

речове право 5548826) по просп. Героїв, 37 А (Соборний район) ТОВ 

"МАЙСТЕР АЛЬТ", код ЄДРПОУ 31251457, по фактичному розміщенню 

будівлі та споруд торговельного комплексу (оприлюднено 19.11.2019) 

5.267 Про поновлення договору оренди землі від 20.11.2014 (державна реєстрація 

від 20.11.2014 № 7763001) по просп. Богдана Хмельницького, 147 

(Шевченківський район) ТОВ “РЕНТА-ПРИМ”, код ЄДРПОУ 37213176, для 

реконструкції виробничого комплексу з новим будівництвом (оприлюднено 

06.11.2019) 

5.268 Про передачу земельної ділянки по вул. Академіка Белелюбського, 14 

(Чечелівський район) в оренду ТОВ “ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИК”, код 

ЄДРПОУ 30295603, по фактичному розміщенню нежитлових будівель 

(оприлюднено 19.11.2019) 

5.269 Про надання ТОВ "АВТОТРАНССЕРВІС", код ЄДРПОУ 30548889, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню незавершеного будівництва по вул. Івана Езау, 18 

(Чечелівський район) (оприлюднено 21.10.2019) 

 

5.270 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 113 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Андреєнко Л. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

20.11.2019) 



5.271 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській у районі буд. № 312 

(Соборний район) у власність гр. Товмашенку Ф. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.272 Про передачу земельної ділянки по вул. Петра Григоренка у районі буд. № 71 

(Центральний район) у власність гр. Баширян М. С., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.10.2019) 

5.273 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Лебеденко Г. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

19.11.2019) 

5.274 Про передачу земельної ділянки по пров. Червонополянському, 51 

(Центральний район) у власність гр. Артисюку В. В., ідентифікаційний номер, 

для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.11.2019) 

5.275 Про передачу земельної ділянки по вул. Над’ярній, 37 А (Центральний район) 

у власність гр. Гапонову Є. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.11.2019) 

5.276 Про передачу земельної ділянки по вул. Гіляровського, 35 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Герасименко А. Г., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 12.11.2019) 

5.277 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) 

(оприлюднено 19.11.2019) 

5.278 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 1 М (Соборний район) в 

оренду ТОВ НВП "УКРМЕТКОМПЛЕКС", код ЄДРПОУ 31687700, по 

фактичному розміщенню будівлі (оприлюднено 29.10.2019) 

5.279 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому в районі буд. № 30 А 

(Шевченківський район) в оренду гр. Романову О. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва автосалону (оприлюднено 15.10.2019) 

5.280 Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ "ЕКОСОЛАР ПЛЮС", код 

ЄДРПОУ 41570361, по фактичному розміщенню сонячної електростанції по 

Полтавському шосе, 621 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

30.10.2019) 

5.281 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 142 Г 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ “ИНТЕР СЕРВИС 2018”, код 

ЄДРПОУ 42404104, по фактичному розміщенню комплексу будівель 

автозаправної станції (оприлюднено 17.10.2019) 



5.282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 25 Б (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Ненарочкіну Д. О., 

ідентифікаційний номер 6, по фактичному розміщенню будівель та споруд 

(оприлюднено 18.11.2019) 

5.283 Про передачу земельної ділянки по вул. Академіка Белелюбського, 24 Б 

(Чечелівський район) в оренду ТОВ “ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИК”, код 

ЄДРПОУ 30295603, по фактичному розміщенню будівлі ковальського цеху 

(оприлюднено 02.08.2019) 

5.284 Про передачу земельної ділянки по вул. Привокзальній, 3 К (Центральний 

район) в оренду гр. Трегубовій Т. М., ідентифікаційний номер, гр. Букреєвій 

В. О., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного 

павільйону (оприлюднено 15.11.2019) 

5.285 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Бехтерева (Самарський район) 

в оренду ТОВ “МГ ДНІПРО СОЛАР”, код ЄДРПОУ 40640081, для 

будівництва сонячної електростанції (оприлюднено 20.11.2019) 

5.286 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  (оприлюднено 21.10.2019) 

5.287 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (оприлюднено 21.10.2019) 

5.288 Про надання ТОВ "СТРОЙ ИНВЕСТ", код ЄДРПОУ 40657886, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі та для нового будівництва 

багатофункціонального житлового комплексу по вул. Ламаній, 18 (Соборний 

район) (оприлюднено 18.10.2019) 

5.289 

 

 

 

Про надання ТОВ “САПФІР ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 43094448, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Петра Калнишевського, 34 Д (Індустріальний район) по фактичному 

розміщенню будівлі туалету (оприлюднено 18.10.2019) 

5.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання гр. Бабіч І. В., ідентифікаційний номер 2178000541, гр. 

Сидоренку В. О., ідентифікаційний номер 3072419356, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Паторжинського, 3 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлової 

будівлі-котельні (оприлюднено 10.10.2018) 

5.291 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлових приміщень по вул. Надії Алексєєнко, 106 А 

(Чечелівський район) (оприлюднено 11.09.2019) 

5.292 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель і споруд по вул. Давидова, 56 

(Чечелівський район) (оприлюднено 11.09.2019) 



5.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.298 

 

 

Про надання КП “БЮРО”, код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлових (складських) приміщень по вул. Миколи Руденка, 67  

(Центральний район) (оприлюднено 03.10.2019) 

5.294 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель по просп. Свободи, 82 (Новокодацький 

район) (оприлюднено 11.09.2019) 

5.295 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі по вул. Янтарній, 83 Б (Ідустріальний район) 

(оприлюднено 11.09.2019) 

5.296 

 

 

 

Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель по вул. Павла Чубинського, 2 А 

(Чечелівський район) (оприлюднено 11.09.2019) 

5.297 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі попросп. Богдана Хмельницького, 32 

(Шевченківський район) (оприлюднено 13.09.2019) 

5.298 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню споруди непрацюючої каналізаційної насосної станції № 7 по 

вул. Набережній Заводській, 73 Б (Новокодацький район) (оприлюднено 

03.09.2019) 

5.299 Про надання КП “СРБД”, код ЄДРПОУ 13418050, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі по вул. Робочій, 89 Б (Чечелівський район) 

(оприлюднено 16.09.2019) 

5.300 Про надання гр. Будьку В. Є., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлової будівлі по вул. Стартовій, 7 А (Соборний район) 

(оприлюднено 24.09.2019) 

5.301 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд. № 75 з метою проведення 

земельних торгів(оприлюднено 21.10.2019) 

5.302 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по просп. Гагаріна у районі буд. № 169 (Соборний район) 

(оприлюднено 15.11.2019) 

5.303 Про поділ земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 139 

(Шевченківський район) (оприлюднено 19.11.2019) 



5.304 Про поновлення договору оренди землі від 23.12.2011 (державна реєстрація 

від 28.02.2012 № 121010004000435) по вул. Титова, 16 К (Чечелівський район) 

ТОВ “ДІ-МАРК”, код ЄДРПОУ 36639508, по фактичному розміщенню 

будівлі підприємства торгівлі(оприлюднено 13.11.2019) 

5.305 Про внесення змін до договору оренди землі стосовно земельної ділянки по 

вул. Калиновій, 8 Д (Індустріальний район) (оприлюднено 20.11.2019) 

5.306 Про зміну цільового призначення земельних ділянок по пров. Шевченка, 1, 1 

А (Соборний район) (оприлюднено 19.11.2019)  

5.307 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по пров. Шевченка, 9 Б 

(Соборний район) (оприлюднено 15.11.2019) 

5.308 Про поновлення договору оренди землі від 08.11.2017 (державна реєстрація 

від 08.11.2017 № 23256437) по вул. Титова, 32 А (Чечелівський район) ТОВ 

"КОНТИНЕНТ", код ЄДРПОУ 31182939, для завершення будівництва 

торговорозважального комплексу (оприлюднено 21.11.2019) 

5.309 Про поновлення договору оренди землі від 14.10.2009 (державна реєстрація 

від 18.03.2010 № 041010400176) по пров. Скориківському в районі буд. № 

7(Центральний район) ТОВ "СТОУНАРТ", код ЄДРПОУ 33164932, для 

проектування, будівництва та експлуатації житлового комплексу (I черга – 

багатоповерховий житловий будинок) (оприлюднено 17.07.2019) 

 Конфлікт інтересів 

5.310 

 

 

Про поновлення договору оренди землі від 13.08.2009 (державна реєстрація 

від 03.02.2010 № 041010400053) по пров. Парусному, 7 (Новокодацький 

район) ТОВ ТФ "СОФІЯ", код ЄДРПОУ 33475164, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 30.10.2019) 

5.311 

 

 

Про поновлення договорів оренди землі від 04.03.2019 (державна реєстрація 

від 04.03.2019, номери запису про інше речове право 30570164, 30571569) по 

пров. Парусному, 7 (Новокодацький район) ТОВ ТФ "СЛОВ’ЯНСЬКИЙ 

БАЗАР", код ЄДРПОУ 33475138, по фактичному розміщенню будівель 

підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів(оприлюднено 30.10.2019) 

5.312 Про поновлення договору оренди землі від 18.10.2012 (державна реєстрація 

від 29.07.2014, номер запису про інше речове право 6492315) по вул. 

Січеславській Набережній, 39 А (Соборний район) ПП "ЖАСМІН-2005", код 

ЄДРПОУ 33611476, по фактичному розміщенню нежитлового приміщення 

(оприлюднено 30.10.2019) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради   

6.1 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (оприлюднено 10.10.2019) 

 



6.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 23.09.2019) 

 
6.3 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 23.09.2019) 

 
6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(6 осіб) (оприлюднено 23.09.2019) 

 
6.5 Про надання гр. Колесніковій Л. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Переможної (Соборний район) 

(оприлюднено 21.08.2019) 

 6.6 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (3 особи) 

(оприлюднено 15.07.2019) 

 6.7 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 12.07.2019) 

 6.8 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Воронку А. О., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Холмогорській (Соборний район) (оприлюднено 02.10.2019) 

 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 

антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 04.07.2019) 

 
6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 

антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 02.10.2019) 

 
6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-

учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 

21.10.2019) 

 
6.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(6 осіб) (оприлюднено 17.10.2019) 

 



6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 03.10.2019) 

 6.14 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Курдюкову О. Є., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 

Доблесної (Новокодацький район) (оприлюднено 02.10.2019) 

 6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 03.10.2019) 

 
6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 29.10.2019) 

 
6.17 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (5 осіб) 

(оприлюднено 05.08.2019) 

 6.18 

 

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (5 осіб) 

(оприлюднено 07.06.2019) 

 6.19 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (5 осіб) 

(оприлюднено 30.08.2019) 

 6.20 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(11 осіб) (оприлюднено 03.10.2019) 

 
6.21 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(9 осіб) (оприлюднено 03.10.2019) 

 
6.22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 03.10.2019) 

 6.23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у м. 

Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 10.06.2019) 

 



6.24 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 

(Новокодацький район) (39 осіб) (оприлюднено 30.07.2019) 

 6.25 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 

антитерористичної операції у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 

(Новокодацький район) (12 осіб) (оприлюднено 22.08.2019) 

 
6.26 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 03.10.2019) 

 6.27 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам-

учасникам антитерористичної операції у районі вул. Березинської 

(Індустріальний район) (7 осіб) (оприлюднено 24.10.2019) 

 
6.28 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(7 осіб) (оприлюднено 22.10.2019) 

6.29 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(10 осіб) (оприлюднено 22.10.2019) 

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 

управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

 

 

 

6.30 Про внесення змін до рішень міської ради стосовно червоних ліній та ліній 

регулювання забудови (оприлюднено 25.10.2019) 

6.31 Про внесення змін до рішення міської  ради  від 08.12.2004  № 41/22 «Про 

затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові»                         

(зі змінами) (оприлюднено 25.10.2019) 



7. Різне 

Доповідач: Сирота О. В., депутат Дніпровської міської ради 

7.1  Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIІ скликання до 
Верховної Ради України 

Доповідач: Чудновський О. В., директор департаменту громадського порядку і 
цивільного захисту Дніпровської міської ради 

7.2  Про підтримку електронної петиції (щодо патрулювання спальних районів 
міста силами Національної поліції та Національної гвардії) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради 

7.3  Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIІ скликання до Голови 
Верховної Ради України та Прем`єр-міністра України (щодо фінансового 
забезпечення потреб територіальної громади міста Дніпра) 

7.4  Про розгляд електронної петиції (щодо відновлення централізованого 
опалення від Придніпровської ГРЕС для мешканців Лівого берега) 

Доповідач: Безуглий Д. Г., депутат Дніпровської міської ради 

7.5  Про депутатський запит Безуглого Д. Г. (щодо обстеження стану житлового 
будинку № 7 по вул. Тверській) 

 


