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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

52 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 15.11.2019) 

 

 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 05.11.2019) 

 

 

 1.3  Про зменшення величини пайової участі громадян Туза  Р.  В. та                    
Бондаренко Л. К. на розвиток соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Дніпра (оприлюднено 14.11.2019) 

 

 1.4  Про зменшення величини пайової участі ТОВ "КЛАБ ХАУС" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 

(оприлюднено 18.11.2019) 

 

 1.5  Про зменшення величини пайової участі ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» на 
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 

(оприлюднено 19.11.2019) 

 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 "Про 
порядок залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста Дніпра" (оприлюднено 08.11.2019) 

 

 1.7  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 29.11.2019) 

 

 1.8  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 09.12.2019) 

 



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

 

 1.9  Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної 
ділянки, по просп. Богдана Хмельницького (Шевченківський район) 

(оприлюднено 13.11.2019) 

 

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

 

 1.10  Про надання дозволу КП «Автопідприємство санітарного транспорту» ДМР 
на отримання кредиту (овердрафт) (оприлюднено 29.11.2019) 

 

 

 

 

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

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

 

 2.1  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлового 
господарства м. Дніпра на 2016 – 2020 роки (оприлюднено 20.11.2019) 

 

 Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 "Про 
Програму у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів 
Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки" (оприлюднено 21.11.2019) 

 

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

 

 2.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про 
Програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" (оприлюднено 02.12.2019) 

 

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

 

 2.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про 
Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 
роки" (оприлюднено 19.11.2019) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки (оприлюднено 13.08.2019) 

 

 

 

 

   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 дозволу КЗ «СП № 1» ДМР на списання з балансу медичного 
обладнання (оприлюднено 21.11.2019) 

 



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

 

 3.2  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста мережі зовнішнього освітлення (оприлюднено 18.11.2019) 

 

 3.3  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста теплової мережі (оприлюднено 05.12.2019) 

 

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

 

 3.4  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багато-
квартирних житлових будинків літ. А-1, літ. Б-3 по вул. Володимира 
Моссаковського 14 (оприлюднено 19.11.2019) 

 

 3.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 45/35 "Про 
погодження списання з балансу КП "ЖГ Самарського району" ДМР 
багатоквартирних житлових будинків (оприлюднено 22.11.2019) 

 

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

 

 3.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 25/21 "Про 
визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра зупиночних комплексів" (оприлюднено 22.11.2019) 

 

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

 

 3.7  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Парк культури та відпочинку 
Придніпровський" ДМР на баланс КП "Парк культури та відпочинку 
Сагайдак" ДМР об`єктів права комунальної власності територіальної громади 
м. Дніпра - пляжів, основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 
активів та інших матеріальних цінностей (оприлюднено 19.11.2019) 

 

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

 

 3.8  Про закріплення на праві оперативного управління за комунальними 
закладами, підпорядкованими департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, які перебувають на самостійному балансі, об’єктів  
нерухомого майна (оприлюднено 13.11.2019) 

 

 Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

 

 3.9  Про надання дозволу на передачу з балансу КП “ІНФО-РАДА-ДНІПРО” на 
баланс виконавчих органів міської ради комп’ютерного обладнання 
інформаційно-комунікаційної мережі (оприлюднено 19.11.2019) 

 

 3.10  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" на 
баланс комунальних підприємств міської ради комп’ютерного обладнання 
(оприлюднено 19.11.2019) 

 



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

 

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

 (оприлюднено 20.11.2019) 

 

 3.12  Про надання згоди на передачу з комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області Комунального закладу "Міська лікарня № 5" 
Дніпровської міської ради (юридична особа) разом з майном 

(оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.13  Про приватизацію комунального нерухомого майна у 2020 році 

(оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.14  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Запасній, 5, прим. 39 

(оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.15  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Єрмолової, 28 А, прим. 2 

(оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.16  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Березинській, 28,                  
прим. 287 А (оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.17  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Бажова, 34 

(оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.18  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Молодогвардійській, 14, 
загальною площею 31,0 кв. м (оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.19  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Молодогвардійській, 14, 
загальною площею 94,0 кв. м (оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.20  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна на ж/м Червоний Камінь, буд. 4, 
бл. 8 (оприлюднено 14.11.2019) 

 

 3.21  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 14, 
прим. 66 (оприлюднено 25.11.2019) 

 

 3.22  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Макарова, 1 А, прим. 81 

(оприлюднено 26.11.2019) 

 

 3.23  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 99, площею 
101,6 кв. м (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.24  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 81, прим. 132 

(оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.25  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 85, прим. 72 

(оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.26  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 19,                  
прим. 8 (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.27  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 19,                
прим. 9 (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.28  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 19,               
прим. 10 (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.29  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Михайла Грушевсь-   
кого, 15 (оприлюднено 25.11.2019) 

 



 3.30  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Софії Ковалевської, 65 

(оприлюднено 25.11.2019) 

 

 3.31  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 91, площею 
41,0 кв.м (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.32  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 91, прим. 109, 
площею 100,7 кв.м (оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.33  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Універасльній 13,               
прим. 65 (оприлюднено 25.11.2019) 

 

 3.34  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Універасльній 13,               
прим. 70 (оприлюднено 25.11.2019) 

 

 3.35  Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра нежитлових будівель літ. Б-2, літ. Г-1, 
літ. Д-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 20 А 

(оприлюднено 13.12.2019) 

 

 3.36  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 30/40 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста", зі змінами 

(оприлюднено 10.12.2019) 

 

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

(оприлюднено 09.12.2019) 

 

 3.38  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна на вул. Центральній, 16, літ В-2 

(оприлюднено 12.12.2019) 

 

 3.39  Про виключення об`єктів нерухомого майна з Переліку об`єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2019 році та 
визнання рішень міської ради такими, що втратили чинність 

(оприлюднено 22.11.2019) 

 

 3.40  Про зняття з балансу Комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства Жовтневого району житлового будинку                 
літ. А²-1 (квартира № 14) по вул. Гоголя, 13 (оприлюднено 11.11.2019) 

 

 

 3.41  Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра об’єкта завершеного будівництва 
"Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на Західному, на 
ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Ближньої в м. Дніпрі" 

(оприлюднено 13.12.2019) 

 

 3.42  Про передачу з балансу на баланс будівель та споруд по вул. Великій 
Діївській, 30 (оприлюднено 13.12.2019) 

 

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

 

 3.43  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 18/50 "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 06.12.2019) 

 



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

 

 3.44  Про погодження списання з балансу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАСНОГВАРДІЙСЬКОГО РАЙОНУ” 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ багатоквартирного житлового 
будинку літ. А-1 по вул. Канатній, 22 (оприлюднено 08.11.2019) 

 

 3.45  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багатоквартир-
ного житлового будинку літ. Д-2 по вул. Коцюбинського, 10 

(оприлюднено 29.11.2019) 

 

 3.46  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багатоквартир-
ного житлового будинку літ. Г-2 по вул. Ламаній, 8 (оприлюднено 03.12.2019) 

 

 

 3.47  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багатоквартир-
ного житлового будинку літ. А-2 по вул. Ламаній, 8 (оприлюднено 03.12.2019) 

 

 3.48  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багатоквартир-
ного житлового будинку літ. В-2 по вул. Ламаній, 8 (оприлюднено 03.12.2019) 

 

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

 

 3.49  Про внесення змін до рішення  міської ради від 19.12.2018 № 28/39 "Про 
приватизацію комунального нерухомого майна у 2019 році" 

(оприлюднено 11.11.2019) 

 

 3.50  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пров. Євгена Коновальця, 13, 
прим. 35 (оприлюднено 11.11.2019) 

 

   

 

 

 

4. Про організаційні і кадрові питання  

 Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих 
органів Дніпровської міської ради 

 

 4.1  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Дніпра» 

 (оприлюднено 26.11.2019) 

 

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

 

 4.2  Про визначення органу управління якістю атмосферного повітря у м. Дніпрі 

 (оприлюднено 14.11.2019) 

 

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

 

 4.3  Про затвердження Статуту КП "Теплоенерго" у новій редакції у зв`язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 20.11.2019) 

 

 4.4  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДМР у новій редакції у 
зв`язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 28.11.2019) 

 



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

 

 4.5  Про реорганізацію КНП "МДКЛ № 2" ДМР шляхом приєднання до КНП 
"МДКЛ № 6" ДМР (оприлюднено 15.11.2019) 

 

 4.6  Про реорганізацію КНП "МП № 5" ДМР шляхом приєднання до КНП "МП             
№ 2" ДМР (оприлюднено 15.11.2019) 

 

 4.7  Про реорганізацію КНП "МЛ № 15" ДМР шляхом приєднання до КНП "МКЛ 
№ 16" ДМР (оприлюднено 15.11.2019) 

 

 4.8  Про реорганізацію КНП "МКЛ № 1" ДМР шляхом приєднання до КНП "МКЛ 
№ 9" ДМР (оприлюднено 15.11.2019) 

 

 4.9  Про закріплення на праві оперативного управління за комунальними 
некомерційними підприємствами, які є закладами охорони здоров’я, об’єктів 
нерухомого майна (оприлюднено 06.12.2019) 

 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

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

 

5.1 Про передачу у власність земельних ділянок у районі вул. Генерала 

Захарченка (Індустріальний район) для будівництва та обслуговування 

гаражів громадянам-учасникам антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції у м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 07.10.2019) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 47 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Найдьонову Д. С., 

ідентифікаційний номер 3302107537, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.09.2019)  

5.3 Про передачу земельної ділянки по пров. Протипохилому 2-у у районі буд.                

№ 59 (Центральний район) у власність гр. Засенку С. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шаповал Т. В., ідентифікаційний 

номер 2781117446, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.08.2019) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення у районі буд. № 36 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Малій С. Г., 

ідентифікаційний номер 1833600784, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.08.2019) 



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

у власність гр. Кирнос А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

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

район) у власність гр. Мельничук В. І., ідентифікаційний номер 3680200049, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.8 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Охтирської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шаповаловій А. Є., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2019) 

5.9 Про передачу земельної ділянки по пров. Зеленогірському, 36 Б (Чечелівський 

район) у власність гр. Дзюбі В. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2019) 

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 276 Б 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сафаровій Т. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2019) 

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

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

ідентифікаційний номер 3585009091, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.08.2019) 

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Мішаріну Д. В., ідентифікаційний номер 2956302930, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Волівача 

(Новокодацький район) у власність гр. Гужел Ю. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.10.2019) 

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

№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Яровому С. М., ідентифікаційний 

номер 2778716456, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 

05.08.2019) 

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

Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Ласкуріній С. І., 

ідентифікаційний номер 2151927222, для будівництва та обслуговування 

гаража (оприлюднено 12.07.2019) 



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

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

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 

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

№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Щербаковій М. Ю., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 

(оприлюднено 29.10.2019) 

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

вул. Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Ласкуріну І. Г., 

ідентифікаційний номер 2381616032, для будівництва та обслуговування 

гаража (оприлюднено 12.07.2019) 

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 13 Д 

(Шевченківський район) у спільну сумісну власність гр. Дейнезі Л. А., 

ідентифікаційний номер, гр. Потапову Б. Б., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.11.2019) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 95 Б 

(Центральний район) в оренду ТОВ “КАЗКОВИЙ ДІМ”, код ЄДРПОУ 

42759473, по фактичному розміщенню будівлі кінотеатру “Бригантина” та для 

її подальшої реконструкції (оприлюднено 21.10.2019) 

5.21 Про передачу земельної ділянки по вул. Квітки-Основ’яненка, 5 

(Новокодацький район) в оренду ТОВ "ПАРАЛЕЛЬ ХОЛДИНГ", код 

ЄДРПОУ 38893866, по фактичному розміщенню нафтобази (оприлюднено 

19.11.2019) (оприлюднено 08.01.2019) 

5.22 Про надання ТОВ “РІДЖ”, код ЄДРПОУ 42658436, ТОВ “БОСТОН-

ЛОГІСТИК”, код ЄДРПОУ 42658295, ТОВ “ХАЙЛЕНД ГРУП”, код ЄДРПОУ 

42658195, ТОВ “МАРАНЕР”, код ЄДРПОУ 42658001, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівель та споруд по вул. Виробничій, 1 (Самарський район) 

(оприлюднено 06.11.2019) 

5.23 Про внесення змін до договору оренди землі від 30.03.2018 (державна 

реєстрація від 30.03.2018, номер запису про інше речове право 25521646) 

стосовно земельної ділянки по вул. Молодогвардійській, 8 К (Самарський 

район) (оприлюднено 08.01.2019) 

5.24 Про надання гр. Петровському О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню житлового будинку по вул. Барвінківській, 43 

(Центральний район) (оприлюднено 22.10.2019) 

5.25 Про надання Південно-Східному міжрегіональному управлінню з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, код 

ЄДРПОУ 40867332, дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівлі адмінкорпусу з 

підвалом та прибудовою по вул. Короленка, 4 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 11.11.2019) 



5.26 Про надання ТОВ “МАКРО ТРЕЙДІНГ”, код ЄДРПОУ 40849685, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Журналістів, 16 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд автозаправної станції (оприлюднено 13.03.2018) 

5.27 Про надання ТОВ "ПАЛЛАДІН 49", код ЄДРПОУ 40890995, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Богдана Хмельницького, 160 (Шевченківський (Бабушкінський) район) по 

фактичному розміщенню цілісного майнового комплексу (оприлюднено 

11.10.2017) 

5.28 Про продовження гр. Крупському В. М., ідентифікаційний номер, строку 

укладання договору оренди земельної ділянки по фактичному розміщенню 

самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2019) 

5.29 Про продовження гр. Подружкіній В. П., ідентифікаційний номер, строку 

укладання договору оренди земельної ділянки по фактичному розміщенню 

самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.10.2019) 

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

земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського у районі буд. № 3 

(Індустріальний район) (оприлюднено 11.11.2019) 

5.31 Про продовження строку укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки від 15.08.2002 (державна реєстрація від 09.09.2002 за № 

2159) по шосе Донецькому, 119 (Індустріальний район) (оприлюднено 

03.05.2019) 

5.32 Про продовження ТОВ “АГРОМОНТАЖНИК”, код ЄДРПОУ 05531050, 

строку укладання договору оренди землі по вул. Хвойній, 104 (Чечелівський 

район) (оприлюднено 07.06.2019) 

5.33 Про продовження ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”, код ЄДРПОУ 21560766, строку 

укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Степана Разіна, 80 

(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.34 Про продовження гр. Шкроб Н. Р., ідентифікаційний номер 1866601402, 

строку укладання договору оренди землі по пров. Вільному, 4 (Індустріальний 

район) (оприлюднено 10.06.2019) 

5.35 Про продовження строку укладання договорів оренди землі (оприлюднено 

26.04.2019) 

5.36 Про припинення права користування земельними ділянками та дії договорів 

оренди землі у зв’язку з ліквідацією суб’єктів господарювання - 

орендарів(оприлюднено 29.10.2019) 

5.37 Про внесення змін до рішень міської ради та договорів оренди землі стосовно 

коду виду цільового призначення земель (оприлюднено 29.10.2018) 



5.38 Про припинення права користування земельними ділянками та дії договорів 

оренди землі у зв’язку зі смертю фізичних осіб – орендарів (оприлюднено 

02.08.2019) 

5.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій (Амур-Нижньодніпровський 

район) у власність гр. Півню Є. С., ідентифікаційний номер 3591414218, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.03.2019) 

5.40 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) (47 осіб) (оприлюднено 10.10.2019) 

5.41 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Лєвіту А. К., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Шевченку В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Пастуховій С. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Трушиній В. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гончар Т. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.12.2019) 

5.46 Про передачу земельної ділянки по вул. Адмірала Макарова у районі буд.                    

№ 94 А (Новокодацький район) у власність гр. Селіфановій Ю. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

10.12.2019) 

5.47 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській (Чечелівський 

район) у власність гр. Авер’яновій Г. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.11.2019) 



5.48 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Східній у районі буд. № 5 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Кирпі П. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.11.2019) 

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

№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Коженєвському К. Я., 

ідентифікаційний номер 3142707652, для будівництва та обслуговування 

гаража(оприлюднено 17.05.2019) 

5.50 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Відважних (Чечелівський 

район) у власність гр. Зайцевій Н. Ф., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.12.2019) 

5.51 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Казахського (Новокодацький 

район) у власність гр. Плющеву О. О., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.52 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Рилєєва, 100 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність  гр. Хитрику Ю. Є., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.10.2019) 

5.53 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій (Шевченківський район) 

у власність гр. Близнюку О. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.54 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по пров. Відродження у районі буд. № 91 

(Новокодацький район) у власність гр. Харук Д. В., ідентифікаційний номер 

3450809723, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.09.2019) 

5.55 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новоміської (Самарський 

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.11.2019) 

5.56 

 

 

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

Нижньодніпровський район) у власність гр. Радомському С. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

12.12.2019) 

5.57 

 

 

 

 

 

 

 

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

власність гр. Перспективному В. Ю., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.12.2019) 



5.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Джгутовій у районі буд. № 30 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Джоболді Л. Є., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.12.2019) 

5.59 Про передачу земельної ділянки по вул. Українській, 40 (Шевченківський 

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.12.2019) 

5.60 Про передачу земельної ділянки по вул. Караваєва, 60 (Новокодацький район) 

у постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 

споруд КЗО “СЗШ № 74” ДМР (оприлюднено 05.12.2019) 

 
5.61 Про передачу земельної ділянки по вул. Камській, 2 К (Соборний район) у 

власність  гр. Калініченку М. О., ідентифікаційний номер , по фактичному 

розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.11.2019) 

5.62 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 151 Ф 

(Шевченківський район) в оренду гр. Гречку В. І., ідентифікаційний номер, гр. 

Антіпіній Л. А., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 

будівель та споруд(оприлюднено 10.12.2019) 

5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Шевченка, 39 Г, 41 (Соборний район) 

в оренду ТОВ "УКРСЕРВІССТРОЙ", код ЄДРПОУ 33248818, по фактичному 

розміщенню об’єктів нерухомого майна та для будівництва 

багатофункціонального комплексу житлового і громадського 

призначення(оприлюднено 10.12.2019) 

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Старосамарській, 6 

(Амур-Нижньодніпровський район) в оренду гр. Шоху О. К., 

ідентифікаційний номер, гр. Демерджі Р. Г., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 08.11.2019) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Метробудівській, 3 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту                         

№ 83(оприлюднено 11.12.2019) 

5.66 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 30 Т (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 32 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Героїв Крут, 9 Т (Соборний район) в 

оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 24 

(оприлюднено 11.12.2019) 



5.68 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 134 Т (Індустріальний 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту                       

№ 46(оприлюднено 11.12.2019) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Давидова, 185 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

81(оприлюднено 11.12.2019) 

5.70 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7 Т 

(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

будівлі ТП-1960 (вбудовано в РП 60) (оприлюднено 11.12.2019) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Феодосіївській, 1 Т (Соборний район) 

в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту                                      

№ 21(оприлюднено 11.12.2019) 

5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Мукаша Салакунова, 8 Т 

(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 23 (оприлюднено 11.12.2019) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 111 Т 

(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 11(оприлюднено 11.12.2019) 

5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Полігонній, 23 Т (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 9 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по просп. Петра Калнишевського, 32 Т 

(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 47 (оприлюднено 11.12.2019) 

5.76 Про передачу земельної ділянки по бульв. Слави, 44 Т (Соборний район) в 

оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 15 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Лікарняній, 2 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

88(оприлюднено 11.12.2019) 



5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Агнії Барто, 20 Т (Самарський район) 

в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 72 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.79 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Драгоманова, 17 Т 

(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 4 (оприлюднено 11.12.2019) 

5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Артільній, 14 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 58(оприлюднено 11.12.2019) 

5.81 Про передачу земельних ділянок у районі просп. Миру (Індустріальний 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення електричних кабельних 

ліній напругою 10 кВ від розподільного пункту до трансформаторної 

підстанції № 1557 та електричних кабельних ліній напругою 10 кВ від 

розподільного пункту до трансформаторної підстанції № 1558(оприлюднено 

06.12.2019) 

5.82 Про передачу земельної ділянки по вул. Воронезькій, 2 Т (Індустріальний 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

45(оприлюднено 10.12.2019) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Князя Ярослава Мудрого, 59 Т 

(Центральний район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 10 (оприлюднено 06.12.2019) 

5.84 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 42 Т 

(Центральний район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 12 (оприлюднено 06.12.2019) 

5.85 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Воронезької та просп. 

Слобожанського (Індустріальний район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 

електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від трансформаторної підстанції 

№ 1830 до трансформаторної підстанції № 1842 (оприлюднено 06.12.2019) 

5.86 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Авіаційної та вул. Карбишева 

(Новокодацький та Чечелівський райони) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 

електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від розподільного пункту № 90 

до трансформаторної підстанції № 779 (оприлюднено 06.12.2019) 

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Університетській, 115 (Соборний 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 

(оприлюднено 12.12.2019) 



5.88 Про передачу земельної ділянки по вул. Тополиній, 21 (Шевченківський 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034,  по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, 

підстанції “Комунальна” (оприлюднено 12.12.2019) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 135 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ШКОЛА-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 

34561605, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд з 

подальшою реконструкцією та будівництвом магазину продовольчої та 

непродовольчої групи товарів (оприлюднено 10.12.2019) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 11 (Соборний район) в 

оренду ТОВ "ЛІСК ЛТД", код ЄДРПОУ 43007884, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд з подальшою реконструкцією та новим 

будівництвом будівель торговельного та комерційного призначення 

(оприлюднено 11.12.2019) 

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

(оприлюднено 17.10.2019)  

5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Іси  Мунаєва, 55 (Новокодацький 

район) у власність гр. Скрипаю Д. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.11.2019) 

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській, 129 А (Амур-

Нижньодніпровський район)  у власність гр. Пені А. Ф., ідентифікаційний 

номер 1798300197, для обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.07.2019) 

5.94 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 21 Б (Центральний 

район) в оренду гр. Букреєвій В. О., ідентифікаційний номер, гр. Трегубовій 

Т. М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного 

комплексу (оприлюднено 10.12.2019) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Титова, 11 Б (Чечелівський район) в 

оренду гр. Букреєвій В. О., ідентифікаційний номер, гр. Трегубовій Т. М., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного 

комплексу (оприлюднено 10.12.2019) 

5.96 Про передачу земельної ділянки по вул. Титова, 8 Б (Центральний район) в 

оренду гр. Букреєвій В. О., ідентифікаційний номер, гр. Трегубовій Т. М., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного 

комплексу (оприлюднено 10.12.2019) 

5.97 Про передачу земельної ділянки по просп. Івана Мазепи, 53 А 

(Новокодацький район) в оренду гр. Букреєвій В. О., ідентифікаційний номер, 

гр. Трегубовій Т. М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 

торговельного комплексу (оприлюднено 10.12.2019) 



5.98 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

військовій частині 3054 Національної гвардії України, код ЄДРПОУ 

25575569, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Максима Дія (Новокодацький район) (оприлюднено 

05.12.2019) 

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

(оприлюднено 21.11.2019) 

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

(оприлюднено 25.11.2019) 

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

(оприлюднено 04.12.2019) 

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

(оприлюднено 04.12.2019) 

5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка, 77 (Центральний 

район) в оренду ТОВ “ТЕХНОПАРК-ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 38299778, по 

фактичному розміщенню комплексу будівель і споруд (оприлюднено 

06.12.2019) 

5.104 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 1 Д (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ТРЕЙДИНСАЙД", код ЄДРПОУ 

41801872, по фактичному розміщенню магазину продовольчих товарів-кафе 

(оприлюднено 12.12.2019) 

5.105 Про передачу земельної ділянки по вул. Фосфорній, 9 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 99 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.106 Про передачу земельної ділянки по просп. Івана Мазепи, 41 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

82(оприлюднено 11.12.2019) 

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Вільямса, 94 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню блок-підстанції 

(оприлюднено 12.12.2019) 

5.108 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 51 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 48 (оприлюднено 12.12.2019) 

5.109 Про передачу земельних ділянок в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 

електричних кабельних ліній напругою 35 кВ від ПС 10/35 ТОВ “АЯКС 

ДНІПРО” до мережі 35 кВ у районі вул. Байкальської, 9 Г уздовж вул. 

Журналістів (Індустріальний район) (оприлюднено 12.12.2019)   



5.110 Про передачу земельних ділянок у районі просп. Сергія Нігояна 

(Новокодацький район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 

електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 

підстанції № 718 (РБ 2, РБ 5 – до травматичного відділення міської лікарні № 

2; РБ 1 – просп. Сергія Нігояна, 50; перемичка просп. Сергія Нігояна, 50, 

кабельний вивід, мережа просп. Сергія Нігояна) (оприлюднено 12.12.2019) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Грибоєдова, 5 Т (Чечелівський район) 

в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 8 

(оприлюднено 12.12.2019) 

5.112 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 87 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 56 (оприлюднено 12.12.2019) 

5.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 56 Т 

(Новокодацький район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 85 (оприлюднено 11.12.2019) 

5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Коробова, 3 Т (Новокодацький район) 

в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 89 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.115 Про передачу земельної ділянки по вул. Леоніда Жебуньова, 9 Т 

(Чечелівський район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

будівлі ТП № 7 (оприлюднено 12.12.2019) 

5.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Вільногірській, 60 Т (Самарський 

район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

76(оприлюднено 12.12.2019) 

5.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Бережній, 265 Б (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

будівлі загальнопідстанційного пункту керування підстанцією зі спорудами 

(оприлюднено 11.12.2019) 

5.118 Про надання ТОВ ПНВК “ЕДХАУС”, код ЄДРПОУ 41343800, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню будівель та споруд по вул. Володимира Вернадського, 33 

(Соборний район) (оприлюднено 19.11.2019) 



5.119 

 

Про надання ТОВ "РЕНТЕР-2", код ЄДРПОУ 42847606, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлової будівлі по просп. Олександра Поля, 104 Л 

(Центральний район) (оприлюднено 22.10.2019) 

5.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ТОВ “ТЕАТРАЛЬНИЙ”, код ЄДРПОУ 42847700, ТОВ 

“ТЕАТРАЛЬНИЙ-2”, код ЄДРПОУ 42847758, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

нежитлових приміщень та для нового будівництва будівлі 

багатофункціонального призначення по вул. Володимира Мономаха, 15 

(Шевченківський район) (оприлюднено 21.10.2019) 

5.121 Про надання ТОВ "ТЕАТРАЛЬНИЙ", код ЄДРПОУ 42847700, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню будівлі кафе та для нового будівництва будівлі 

багатофункціонального призначення по вул. Володимира Мономаха, 11 

(Шевченківський район) (оприлюднено 21.10.2019) 

5.122 

 

Про надання ТОВ "ТЕАТРАЛЬНИЙ-5", код ЄДРПОУ 42860978, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню об`єкта незавершеного будівництва та для нового 

будівництва будівлі багатофункціонального призначення по бульв. 

Театральному, 7 (Шевченківський  район) (оприлюднено 21.10.2019) 

5.123 Про надання ТОВ "ТЕАТРАЛЬНИЙ-3", код ЄДРПОУ 42847847, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлових будівель і споруд та для нового будівництва будівлі 

багатофункціонального призначення по бульв. Театральному, 2, 2 Б 

(Шевченківський район) (оприлюднено 21.10.2019) 

5.124 Про надання ТОВ "ТЕАТРАЛЬНИЙ-4", код ЄДРПОУ 42861112, ТОВ 

“ТЕАТРАЛЬНИЙ-5”, код ЄДРПОУ 42860978, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд та для нового будівництва будівлі багатофункціонального 

призначення по бульв. Театральному, 3 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 21.10.2019) 

5.125 Про надання ТОВ "НВО САМАРА", код ЄДРПОУ 42990721, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню виробничо-торговельного комплексу по вул. Маршала 

Малиновського, 124 (Самарський район) (оприлюднено 17.10.2019) 

5.126 Про надання ПП “САМАРСЬКИЙ МОСТ”, код ЄДРПОУ 34562692, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Маршала Малиновського, 102 Д (Самарський район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд бази водно-екологічних робіт (оприлюднено 

19.11.2019) 



5.127 Про надання ТОВ “НОВЕ БУДІВНИЦТВО 2017”, код ЄДРПОУ 41507237, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

фактичному розміщенню житлового будинку по вул. Дмитра Байди-

Вишневецького, 155 (Соборний район) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.128 Про надання гр. Волобуєвій В. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Галицького, 32 Б (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівлі 

кафе-бару (оприлюднено 13.11.2019) 

5.129 Про надання ПрАТ “ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ”, код ЄДРПОУ 00218615, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва та 

для будівництва об’єкта промислового призначення по просп. Богдана 

Хмельницького, 147 (Шевченківський район) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.130 

 

 

Про надання ТОВ “ІНВЕСТ ГРУП “ІСТЕЙТ”, код ЄДРПОУ 43214235, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню нежитлового приміщення по  просп. 

Мануйлівському, 77 Г (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

19.11.2019) 

5.131 Про надання гр. Атанасовій І. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню центру дозвілля по узв. Крутогірному, 4 (Соборний район) 

(оприлюднено 19.11.2019) 

5.132 Про надання ПП ФІРМІ "ГОРІНЬ", код ЄДРПОУ 21865796, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

шосе, 100 Г (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 

будівлі станції технічного обслуговування автомобілів з прибудови 

(оприлюднено 05.10.2017) 

5.133 Про надання гр. Парубчак К. А., ідентифікаційний номер 3875004825, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, магазину по вул. Любарського, 

2 А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 15.01.2019) 

5.134 

 

Про надання ТОВ “ШЕЛТОН +”, код ЄДРПОУ 39583277, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Каспійській, 2 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 04.11.2019) 



5.135 

 

Про надання громадянам Арановському В. А., ідентифікаційний номер 

2139418693, Арановській І. М., ідентифікаційний номер 2397717445, 

Арановській В. В., ідентифікаційний номер 3213214101, Арановській А. В., 

ідентифікаційний номер 3499902288, дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та благоустрою 

території по вул. Вознесенській у районі буд. № 44 (Центральний район) 

(оприлюднено 03.09.2019) 

5.136 Про надання гр. Гриві Т. Г., 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. Гуртовій, 68 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.137 

 

 

 

 

 

Про надання гр. Суслу О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Савкіна, 8 А 

(Новокодацький район) по фактичному розміщенню автостоянки 

(оприлюднено 19.11.2019) 

5.138 

 

 

 

Про надання гр. Клешні О. В., ідентифікаційний номер 2486714091, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі майстерні по ремонту автомобілів по вул. 

Байкальській, 6 Ю (Індустріальний район) (оприлюднено 02.08.2017) 

5.139 Про надання гр. Коваленку В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаража 1 А по пл. Соборній, 1 А (Соборний район) 

(оприлюднено 29.10.2019) 

5.140 

 

 

 

Про надання ПП “АРТНИК”, код ЄДРПОУ 21857704, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Сергія Нігояна, 98 

(Новокодацький район) по фактичному розміщенню будинку з 

господарськими будівлями та спорудами (оприлюднено 15.07.2019) 

5.141 

 

Про надання ТОВ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД “ТЕМП”, код ЄДРПОУ 

02969219, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Філософській, 67 (Центральний район) по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 20.12.2018) 

5.142 Про надання ТОВ З ІІ “НЬЮ-РІГЕЛЬ”, код ЄДРПОУ 24987063, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександра Поля, 129 Р (Центральний район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 28.02.2019) 

5.143 Про надання ТОВ “КОРСО ТАУН”, код ЄДРПОУ 40631522, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Донецькому шосе, 1 К (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 03.04.2018) 



5.144 

 

Про надання ТОВ “ТЕКІЛА ГОЛД”, код ЄДРПОУ 40504261, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Бикова, 41 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 

автозаправної станції (оприлюднено 02.04.2018) 

5.145 Про надання ТОВ ПІІ “ДЗХВ”, код ЄДРПОУ 31384814, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Богдана Хмельницького, 156 А (Шевченківський район) по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 29.05.2018) 

5.146 Про надання гр. Різниченку О. В., ідентифікаційний номер 2050000695, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

просп. Сергія Нігояна, 5 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

приміщення магазину(оприлюднено 30.05.2018) 

5.147 Про надання гр. Зубову В. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Передовій, 530 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 04.10.2019) 

5.148 Про надання ТОВ “КОРСО ТАУН”, код ЄДРПОУ 40631522, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Слобожанському, 41 (Амур-Нижньодніпровський район) по 

фактичному розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 02.04.2018) 

5.149 Про надання гр. Гацуцину В. О., ідентифікаційний номер 3450211671, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Езау, 12 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівель 

та споруд (оприлюднено 19.12.2018) 

5.150 Про надання ТОВ “КОРСО ТАУН”, код ЄДРПОУ 40631522, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Донецькому шосе, 124 В (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

автозаправної станції (оприлюднено 02.04.2018) 

5.151 

 

 

 

Про припинення ТОВ "АЛЬФАКОМ", код ЄДРПОУ 32952763, права 

користування земельними ділянками по просп. Дмитра Яворницького, 88 

(Центральний район) (оприлюднено 15.07.2019) 

5.152 Про надання гр. Газимагомедову М. Д., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі магазину по  вул. Калиновій, 96 Д 

(Індустріальний район) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.153 Про надання ТОВ “СІРІУС ГОЛД”, код ЄДРПОУ 40325733, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Малиновського, 66 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню частини автозаправної станції з комплексом торговельно-

побутового обслуговування (оприлюднено 30.05.2018) 



5.154 Про надання гр. Іванову В. В., ідентифікаційний номер 1773817730, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлового приміщення по вул. Сергія Єфремова (вул. 

Ворошилова), 21 А (Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 09.02.2017) 

5.155 Про надання гр. Іванову В. В., ідентифікаційний номер 1773817730, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлового приміщення по пл. Вокзальній (пл. Петровського), 

2 (Центральний (Кіровський) район) (оприлюднено 09.02.2017) 

5.156 Про надання гр. Іванову В. В., ідентифікаційний номер 1773817730, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлового приміщення - аптеки по вул. Комбрига Петрова, 2 

(Шевченківський (Бабушкінський) район) (оприлюднено 09.02.2017) 

5.157 Про надання гр. Іванову В. В., ідентифікаційний номер 1773817730, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежитлових приміщень по вул. Чернишевського, 11 А (Соборний 

(Жовтневий) район) (оприлюднено 09.02.2017) 

5.158 

 

Про надання гр. Кравчуку В. В., ідентифікаційний номер 2033409811, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

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

35 (Самарський район) (оприлюднено 05.08.2019) 

5.159 

 

Про надання гр. Голубу А. А., ідентифікаційний номер 3209615770, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Оранжевій, 30 

(Шевченківський район) (оприлюднено 29.08.2019) 

5.160 Про надання гр. Пилипенку А. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) по вул. Хвойній, 44 Д (Чечелівський район) 

(оприлюднено 03.10.2019)  

5.161 Про надання гр. Мазай Л. Б., 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. Маковського, 34 Б (Шевченківський 

район) (оприлюднено 16.10.2019) 



5.162 Про надання гр. Ткаченко Т. В., ідентифікаційний номер 2073800685, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

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

106 А (Чечелівський район) (оприлюднено 15.07.2019) 

5.163 Про надання гр. Ткаченку В. В., ідентифікаційний номер 2683000334, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Житомирській, 327 Б (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

05.08.2019) 

5.164 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 19.11.2019) 

5.165 Про поновлення договорів оренди землі від 23.10.2008 (державна реєстрація 

від 06.11.2008 № № 040810400383, 040810400382) по вул. Передовій, 798 Д 

(Амур-Нижньодніпровський район) ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 

24812228, по фактичному розміщенню автозаправної станції та автостоянки 

(оприлюднено 18.11.2019) 

5.166 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Курсанта 

Скоробогатька, 6 (Самарський район) (оприлюднено 19.09.2019) 

5.167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 № 256/11 стосовно 

земельної ділянки по вул. Молодогвардійській у районі буд. № 1 А 

(Самарський район) (оприлюднено 19.09.2019) 

5.168 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 27.08.2003 (державна 

реєстрація від 15.09.2003 № 4154) по Запорізькому шосе, 56 (Шевченківський 

район) гр. Булавці Г. І., ідентифікаційний номер 1944300384, по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 08.06.2018) 

5.169 Про поновлення договору оренди землі від 11.08.2015 (державна реєстрація 

від 11.08.2015, номер запису про інше речове право 10761929) по вул. 

Набережній Перемоги, 37 Д (Соборний район) ТОВ "ЛУНА", код ЄДРПОУ 

32241607, по фактичному розміщенню оздоровчого комплексу з об’єктами 

громадського харчування (оприлюднено 21.10.2019) 

5.170 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Космічній, 53 

(Соборний район), яка перебуває в оренді ТОВ “ШАРК”, код ЄДРПОУ 

32723702, відповідно до договору оренди землі від 16.03.2005 (державна 

реєстрація від 29.08.2005 № 040510400765) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.171 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 2 

(Центральний район), яка перебуває в постійному користуванні 

Дніпропетровської обласної ради, код ЄДРПОУ 23928934, відповідно до 

Державного акта на право постійного користування землею від 14.08.1998 № 

000824 по фактичному розміщенню адміністративного будинку (оприлюднено 

27.11.2019) 



5.172 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гідропарковій у районі буд. № 17 з метою 

проведення земельних торгів (оприлюднено 11.11.2019) 

5.173 

 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського (Шевченківський район) 

(оприлюднено 15.10.2019) 

5.174 

 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського у районі буд. № 2 

(Індустріальний район) (оприлюднено 10.12.2019) 

5.175 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 146/28 "Про 

надання гр. Буцу М. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Набережній Заводській, 92 

(Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівельної бази" 

(оприлюднено 03.10.2019) 

5.176 

 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. 20-річчя Перемоги у районі буд. № 16 (Самарський 

район) (оприлюднено 13.11.2019) 

5.177 

 

 

 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки, площею 0,0134 га, по пров. Парусному у районі буд. № 10 

(Новокодацький район) (оприлюднено 13.11.2019) 

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

земельної ділянки, площею 0,0129 га, по пров. Парусному у районі буд. № 10 

(Новокодацький район) (оприлюднено 13.11.2019) 

5.179 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 345/50 стосовно 

земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 142 Г (Шевченківський 

район) (оприлюднено 12.12.2019) 

5.180 Про поновлення договору оренди землі від 20.03.2017 (державна реєстрація 

від 20.03.2017, номер запису про інше речове право 19582075) по вул. 

Вітчизняній, 24 Б (Амур-Нижньодніпровський район) ПП "ЛОТОС", код 

ЄДРПОУ 24241659, по фактичному розміщенню будівель та споруд 

(оприлюднено 11.07.2019) 

5.181 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 261/47 стосовно 

земельної ділянки по вул. Черкаській, 8 (Новокодацький район) (оприлюднено 

29.10.2019) 

5.182 Про продовження гр. Оданець А. А., ідентифікаційний номер 3085919923, гр. 

Попову А. А., ідентифікаційний номер 3121422199, строку укладання 

договорів оренди землі по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) 

(оприлюднено 10.07.2019) 

5.183 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 21.08.2003 (державна 

реєстрація від 02.09.2003 № 4081) по просп. Дмитра Яворницького, 46 

(Шевченківський район) КАФЕ “БІЛЯ САМОВАРУ”, код ЄДРПОУ 19315924, 

по фактичному розміщенню нежилого приміщення, магазину непродовольчих 

товарів (оприлюднено 02.05.2019) 



 Конфлікт інтересів 

5.184 Про надання ТОВ  “БМТ 25”, код ЄДРПОУ 43246733, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню частини оранжерейного комплексу № 2 та для проектування, 

будівництва і обслуговування багатосекційного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по шосе 

Запорізькому, 25 (Шевченківський район) (оприлюднено 06.11.2019) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

Дніпровської міської ради   

6.1 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Ясюку О. Ю., 

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. Гуртової (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 04.11.2019) 

6.2 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Захаренку І. А., 

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 пров. 

Касьянівського (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.10.2019) 

6.3 Про надання гр. Баранцю В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Мінусинській (Амур-Нижньодніпровський район) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 30.10.2019) 

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 

(12 осіб) (оприлюднено 12.07.2019) 

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення 

садівництва громадянам-учасникам антитерористичної операції та членам 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції у м. Дніпрі (16 осіб) 

(оприлюднено 07.11.2019) 

6.6 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Горгіладзе Н. Р., 

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) (учасник АТО) (оприлюднено 15.11.2019) 



6.7 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 19.11.2019) 

6.8 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 19.11.2019) 

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання гр. Сайтзяновій Н. П., 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. Юрївській (Амур-Нижньодніпровський 

район) (оприлюднено 25.10.2019) 

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у                            

м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 05.08.2019) 

6.11 Про надання дозволу гр. Савичу М. М., ідентифікаційний номер 2105200591, 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування металевого гаража по вул. Новошкільній у районі буд. № 92 

(Чечелівський район) (оприлюднено 15.07.2019) 

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 

(3 особи) (оприлюднено 19.11.2019) 

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 17.10.2019) 

6.14 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 17.10.2019) 

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 

(11 осіб) (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 

(10 осіб) (оприлюднено 19.11.2019) 



6.17 Про надання дозволу гр. Колісник Н. В., ідентифікаційний номер 2080900704, 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

районі вул. Веселки (Шевченківський район) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2017) 

 

7. Різне 


