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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

54 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 затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік 
(оприлюднено 16.01.2020) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 22.01.2020) 

 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" 
(оприлюднено 20.01.2020) 

 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 27.01.2020) 

 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 27.01.2020) 

 

 1.6  Про здійснення запозичення до міського бюджету (оприлюднено 28.01.2020)  

 1.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 04.02.2020) 

 

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

 

 1.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 08.06.2016 № 30/9 "Про 
затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель 
товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді (оприлюднено 23.01.2020) 

 



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

 

 1.9  Про надання дозволу КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМP 
на отримання кредиту (овердрафт) (оприлюднено 18.02.2020) 

 

 

 

 

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

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

 

 2.1  Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального 
підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 
2020 – 2024 роки (оприлюднено 24.01.2020) 

 

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

 

 2.2  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 23.01.2020) 

 

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

 

 2.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 30/31 "Про 
затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, 
ЖБК і власникам одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на 
впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-
2022 роки" (оприлюднено 28.01.2020) 

 

 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 21.01.2020) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про 
Програму "Безпечне місто" на 2016 – 2020 роки" (оприлюднено 21.01.2020) 

 

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

 

 2.6  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки (оприлюднено 29.01.2020) 

 



 

 

 

   3. Про питання комунальної власності 

 

 

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

 

 3.1  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по                      
вул. Титова (оприлюднено 18.12.2019) 

 

 3.2  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
гуртожитку по вул. Каруни, 127 (оприлюднено 19.12.2019) 

 

 3.3  Про надання згоди на передачу з балансу ТОВ "ПЕНТАГОН-ЮА" на баланс 
комунальних підприємств люків (оприлюднено 14.01.2020) 

 

 3.4  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста малих архітектурних форм (оприлюднено 20.01.2020) 

 

 3.5  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста теплових мереж (оприлюднено 21.01.2020) 

 

 3.6  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс департаменту парків та 
рекреації Дніпровської міської ради автомобіля (оприлюднено 03.02.2020) 

 

 3.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2017 № 24/26 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу комунальних закладів зовнішніх 
мереж та об’єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення на 
баланс комунальних підприємств" (оприлюднено 05.02.2020) 

 

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

 

 3.8  Про визначення КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР 
балансоутримувачем об`єкта благоустрою зеленого господарства м. Дніпра - 
Парку Дружби (оприлюднено 21.10.2019) 

 

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

 

 3.9  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Спорт-Дніпро" ДМР 
комплектуючих дитячого обладнання на баланс ОСББ "ЖК "Салют 1-2" 
(оприлюднено 22.01.2020) 

 

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

 

 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 29/40 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 13.01.2020) 

 

 3.11  Про зняття з балансу КВЖРЕП Жовтневого району малоквартирного 
житлового будинку літ. Б-2 по вул. Ламаній, 8 (оприлюднено 21.01.2020) 

 

 3.12  Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 30.01.2020) 

 



 3.13  Про визначення балансоутримувача будівель та споруд по вул. Короленка,              
24 А (оприлюднено 05.02.2020) 

 

 3.14  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра нежитлових приміщень по вул. Електричній, 30 А 

(оприлюднено 05.02.2020) 

 

 3.15  Про врегулювання питань, пов’язаних з подальшим використанням об’єкта 
нерухомого майна (оприлюднено 18.12.2017) 

 

 3.16  Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста (оприлюднено 04.02.2020) 

 

 3.17  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2003 № 35/7 "Про 
прийняття майна у комунальну власність територіальної громади міста та 
подальше його використання" (оприлюднено 11.02.2020) 

 

 3.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2018 № 32/30 "Про 
передачу з балансу на баланс об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 14.02.2020) 

 

 3.19  Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра нежитлових будівель та споруд (склади) 
за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 64 

(оприлюднено 14.02.2020) 

 

 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 водопостачання та водовідведення 

(оприлюднено 13.11.2019) 

 

 3.21  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс комунальних 
підприємств елементів об’єкта завершеного будівництва 

(оприлюднено 14.02.2020) 

 

 3.22  Про надання згоди на передачу з балансу відділу комунального господарства 
Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради на баланс КП 
"Гідроспоруди" глибинних свердловин та насосних станцій 

(оприлюднено 14.02.2020) 

 

 

 

 

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 20.01.2020) 

 

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

 

 4.2  Про створення Комунального закладу "Музей спротиву Голодомору" 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 30.01.2020) 

 



 4.3  Про підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської 
ради виконавчим органам Дніпровської міської ради 

(оприлюднено 23.09.2019) 

 

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

 

 4.4  Про реорганізацію Комунального закладу "Лівобережна стоматологічна 
поліклініка" Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.10.2019) 

 

 4.5  Про закріплення на праві оперативного управління за комунальними 
некомерційними підприємствами, які є закладами охорони здоров`я, об`єктів 
нерухомого майна (оприлюднено 30.01.2020) 

 

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

 

 4.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 43/45 "Про 
Положення про Лівобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 29.01.2020) 

 

 4.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2019 № 62/49 "Про 
затвердження Положення про Правобережне управління соціального захисту 
населення Дніпровської міської ради" (оприлюднено 29.01.2020) 

 

 4.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 45/45 "Про 
Положення про Центральне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 29.01.2020) 

 

 Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності 
Дніпровської міської ради 

 

 4.9  Про виконання Плану роботи міської ради на 2019 рік та затвердження Плану 
роботи міської ради на 2020 рік (оприлюднено 19.12.2019) 

 

 4.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2018 № 29/29 "Про 
рішення міської ради, що прийняті у 2014 році" (оприлюднено 17.01.2020) 

 

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

 

 4.11  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
25.09.2013 № 53/40 "Про проведення конкурсу щодо визначення 
розповсюджувача реклами в ліфтах житлових будинків (гуртожитків) 
комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська" 

(оприлюднено 17.01.2020) 

 

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

 

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 45/40 "Про 
проїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів 
денної форми навчання закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації, учнів 
професійної (професійно-технічної) освіти та закладів загальної середньої 
освіти" (оприлюднено 30.01.2020) 

 



Доповідач Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних послуг та 

дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 4.13  Про створення Реєстру територіальної громади міста Дніпра  

(оприлюднено 20.01.2020) 

 

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

 

 4.14  Про затвердження Статуту КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу  

(оприлюднено 16.01.2020) 

 

 4.15  Про затвердження Статуту КП "ЖГ Самарського району" ДMР у новій 
редакції у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу  

(оприлюднено 17.01.2020) 

 

 4.16  Про затвердження Статуту КП "Парк культури та відпочинку 
Придніпровський" ДМP у новій редакції у зв`язку зі збільшенням статутного 
капіталу (оприлюднено 20.01.2020) 

 

 4.17  Про затвердження Статуту КП "Соціально-аналітичний центр сприяння 
розвитку міста" у новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 23.01.2020) 

 

 4.18  Про затвердження Статуту  Комунального підприємства "Дніпровська 
муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу  

(оприлюднено 27.01.2020) 

 

 4.19  Про затвердження Статуту КП "Міська інфраструктура" ДМР у новій редакції 
у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 17.01.2020) 

 

 4.20  Про затвердження Статуту КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
у новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу  

(оприлюднено 17.01.2020) 

 

 4.21  Про затвердження Статуту КП "Дніпровські пороги" у новій редакції у 
зв`язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 17.01.2020) 

 

 4.22  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства "Ритуальна 
служба" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації 

(оприлюднено 05.02.2020) 

 

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

 

 4.23  Про надання повноважень КП "Міське управління справами" виступати 
платником судового збору від імені міського голови, міської ради та її 
виконавчого комітету (оприлюднено 07.02.2020) 

 

 4.24  Про затвердження проєкту мирової угоди (оприлюднено 13.02.2020)  

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

 

 4.25  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства 
"Транспортування покупної теплової енергії  "Теплотранс" Дніпровської 
міської ради шляхом ліквідації (оприлюднено 14.02.2020) 

 



 4.26  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства 
"Комунжилсервіс" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації 

(оприлюднено 14.02.2020) 

 

 Доповідач: Вишневецький Р. Ю., депутат Дніпровської міської ради  

 4.27  Про вжиття заходів щодо посилення безпеки школярів під час переходу 
проїзної частини, позначеної нерегульованими пішохідними переходами 

(оприлюднено 03.12.2019) 

 

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

 

 4.28  Про затвердження персонального складу Громадської ради при Дніпровській 
міській раді та внесення змін до Положення про Громадську раду при 
Дніпровській міській раді (оприлюднено 30.01.2020) 

 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

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

 

5.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

19.12.2019) 

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Кубанської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шевченку М. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

(оприлюднено 06.11.2019) 

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

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

номер 2704221023, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

21.05.2019) 

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

власність гр Нежованому В. Є., ідентифікаційний номер 2230922974, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.12.2019) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Гіляровського, 41 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Терьохіну В. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

28.11.2019) 



5.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Соляр Л. Т., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.02.2020) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Адмірала Макарова у районі                

буд. № 94 А (Новокодацький район) у власність гр. Селіфановій М. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.02.2020) 

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Адмірала Макарова у районі                 

буд. № 94 А (Новокодацький район) у власність гр. Селіфанову Р. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.02.2020)  

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

Нижньодніпровський район) у власність гр. Хоменко К. Б., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.02.2020) 

5.10 Про передачу земельної ділянки по пров. Лук’яненка, 17 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Коляді О. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.01.2020) 

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Кінноспортивній у районі буд. № 52 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Луконіній В. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

27.01.2020) 

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Гідропарковій у районі буд. № 9 

(Новокодацький район) в оренду гр. Проценку С. А., ідентифікаційний номер, 

для розміщення металевого гаража (оприлюднено 29.01.2020) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській у районі буд. № 2 

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

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

(оприлюднено 13.01.2020) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 62 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Задку О. Г., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

13.01.2020) 

5.15 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 62 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Бандурі Д. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

13.01.2020) 



5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Онезькій у районі буд. № 291 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гогії Г. Г., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

16.01.2020) 

5.17 Про передачу земельної ділянки по пров. Променистому (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Чабану С. Д., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.18 Про передачу земельної у районі вул. Новопартизанської (Чечелівський 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.01.2020) 

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Ізюмській у районі буд. № 89 Б 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Твердохліб І. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

18.12.2019) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Сірка, 72 (Соборний район) у 

власність гр. Черняк О. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 30.10.2019) 

5.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Прушинській В. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

28.11.2019) 

5.22 Про передачу земельної ділянки по вул. Рилєєва, 165 А  (Амур-

Нижньодніпровський район)  у власність гр. Ушпіку С. Г., ідентифікаційний 

номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019)  

5.23 Про передачу земельної ділянки по пров. Салтикова-Щедріна, 1 Д  (Соборний 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.12.2019) 

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Задорожній О. Г., ідентифікаційний 

номер 2556510883, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 

14.03.2019) 

5.25 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 67 К 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС – 

ГОТЕЛЬ АСТОРІЯ”, код ЄДРПОУ 37274684, по фактичному розміщенню 

будівлі готелю “УКРАЇНА” (оприлюднено 15.01.2020) 



5.26 Про передачу земельної ділянки по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1 

(Центральний район) у постійне користування КЗО "НВК № 144" ДМР, код 

ЄДРПОУ 23067811, по фактичному розміщенню будівель та споруд 

навчального закладу (оприлюднено 20.01.2020) 

5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Моніторній, 7 (Новокодацький район) 

в оренду гр. Данилевській О. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення, магазину продовольчих товарів 

(оприлюднено 19.11.2019) 

5.28 Про передачу земельних ділянок по вул. Філософській, 39 А (Чечелівський 

район) у постійне користування КП "АГРОПРОЕКТТЕХБУД" ДОР", код 

ЄДРПОУ 05455707, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та 

споруд (оприлюднено 23.12.2019) 

5.29 Про передачу земельної ділянки по вул. Святослава Хороброго, 7 

(Шевченківський район) у власність гр. Чистякову А. Г., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.02.2020) 

5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Юрія Савченка, 64 Т (Центральний 

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

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 30 

(оприлюднено 05.02.2020) 

5.31 Про передачу земельної ділянки по вул. Брандиса, 20 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 61 (оприлюднено 05.02.2020) 

5.32 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 11 Т 

(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 3 (оприлюднено 10.02.2020) 

5.33 Про передачу земельної ділянки по вул. Кабардинській, 7 (Чечелівський 

район) в оренду БО "БФ "КАРІТАС ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 26351352, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 02.12.2019) 

5.34 Про передачу земельної ділянки по вул. Кабардинській, 5 (Чечелівський 

район) в оренду БО "БФ "КАРІТАС ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 26351352, по 

фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та адміністративної 

будівлі з приміщеннями для тимчасового проживання (оприлюднено 

02.12.2019) 

5.35 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Мономаха, 31 

(Шевченківський район) в оренду гр. Шведовій Л. І., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 10.12.2019) 

5.36 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 94 А 

(Центральний район) у спільну оренду гр. Меркуловій О. В., 

ідентифікаційний номер 2850707603, по фактичному розміщенню 

нежитлового приміщення (оприлюднено 02.09.2019) 



5.37 Про передачу земельної ділянки по бульв. Рубіновому, 12 Г (гараж 6-1) 

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

по фактичному розміщенню індивідуального гаража  (оприлюднено 

27.01.2020) 

5.38 Про надання гр. Жулєвій Р. Є., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Діамантній, 8 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель (оприлюднено 13.01.2020) 

5.39 Про надання гр. Горб К. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Київській, 2 

(Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівлі магазину 

(оприлюднено 28.11.2019) 

5.40 Про надання гр. Горбу В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

лабораторного корпусу по просп. Богдана Хмельницького, 106 А 

(Чечелівський район) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.41 Про надання гр. Горб К. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Фронтовій, 

18 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель та споруд 

(оприлюднено 28.11.2019) 

5.42 Про надання гр. Горбу В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівлі їдальні по просп. Богдана Хмельницького, 106 А 

(Чечелівський район) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.43 Про надання гр. Горб К. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню магазину по вул. Юрія Кондратюка, 255 (Новокодацький район) 

(оприлюднено 28.11.2019) 

5.44 Про надання Дніпропетровській єврейській релігійній громаді, код ЄДРПОУ 

23644881, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по фактичному розміщенню будинку хоральної синагоги 

"Золота Роза" по вул. Шолом-Алейхема, 4 (Соборний район) (оприлюднено 

16.08.2019) 

5.45 Про надання КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР, код 

ЄДРПОУ 37989080, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об`єкта 

благоустрою зеленого господарства у районі просп. Слобожанського, 65 – 

вул. Дарницької (Індустріальний район) (оприлюднено 27.01.2020) 

5.46 Про надання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Столєтова, 11 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівлі 

поліклініки (оприлюднено 21.08.2019) 



5.47 Про надання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Столєтова, 21 

(Індустріальний район) (оприлюднено 23.08.2019) 

5.48 

 

Про надання ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Каштановій, 30 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

адміністративної будівлі ЖКО (управління) (оприлюднено 10.09.2019) 

5.49 Про надання ТОВ “СЕВЕРЯНКА”, код ЄДРПОУ 21853155, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Семафорній, 27 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівлі 

кафе “Морозиво” (оприлюднено 04.11.2019) 

5.50 Про надання гр. Павелко О. Л., ідентифікаційний номер 2800813640, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

2 (Центральний район) по фактичному розміщенню нежитлового 

приміщення(оприлюднено 11.02.2019) 

5.51 Про надання ТОВ "ІГ "ТРАНС-СТРОЙІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35201169, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Волкова, 6 К (Самарський район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.12.2017) 

5.52 

 

 

Про надання ТОВ “АРТА-КОМПАНІ”, код ЄДРПОУ 39968151, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Богдана Хмельницького, 169 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 04.10.2019) 

5.53 

 

 

Про надання громадянам Торопчину О. В., ідентифікаційний номер, Соколову 

С. А., ідентифікаційний номер, Господинову І. П., ідентифікаційний номер, 

Нікітіну М. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Молодогвардійській, 

21 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та споруд цеху 

розливу соняшникової олії (оприлюднено 16.01.2020) 

5.54 

 

 

 

 

 

 

Про надання гр. Терешкіній В. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Данила 

Галицького, 34 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель (оприлюднено 20.01.2020) 

5.55 

 

 

Про надання ТОВ ФІРМІ "ЛОГОС", код ЄДРПОУ 23363633, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

багатофункціонального комплексу по вул. Набережній Перемоги в районі     

буд. № 9 Б (Соборний район) (оприлюднено 20.01.2020) 

5.56 

 

 

Про надання ТОВ "Форт Нокс", код ЄДРПОУ 32193213, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню автозаправної станції по вул. Набережній Перемоги, 

42 З (Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 29.08.2017) 



5.57 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ОСББ “РУДЕНКА 108”, код ЄДРПОУ 40558165, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по його фактичному 

розміщенню по вул. Миколи Руденка, 108 (Центральний район) 

(оприлюднено 10.12.2019) 

5.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ОСББ “Старокозацька 71 Дніпро”, код ЄДРПОУ 42974813, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню житлового будинку по                                     

вул. Старокозацькій, 71 (Центральний район) (оприлюднено 27.11.2019) 

5.59 Про надання ТОВ “ХІМТРЕЙД ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 41891738, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Мандриківській, 47 (Соборний район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 28.11.2019) 

5.60 Про надання ТОВ “СОЛЕР”, код ЄДРПОУ 33338843, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Робочій, 69 А (Чечелівський 

район) по фактичному розміщенню торгово-офісної будівлі (оприлюднено 

02.10.2019) 

5.61 Про надання гр. Кондрашову В. А., ідентифікаційний номер 2591313297, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

просп. Богдана Хмельницького, 198 К (Шевченківський район) по 

фактичному розміщенню нерухомого майна(оприлюднено 28.02.2019) 

5.62 Про надання гр. Дружиніну І. Н., ідентифікаційний номер 1345508239, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по 

фактичному розміщенню приміщення та ґанку по просп. Дмитра 

Яворницького, 117 (Центральний район) (оприлюднено 06.06.2019) 

5.63 Про надання гр. Фроліній Г. І., ідентифікаційний номер, гр. Фроліну М. І., 

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. Васильківській, 74 (Чечелівський район) (оприлюднено 

01.10.2019) 

5.64 Про надання гр. Чернолецькій Н. В., 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. Лебедєва-

Кумача, 69 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 20.01.2020) 

5.65 Про надання гр. Грому К. О., 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. Василя Кука, 

77 В (Шевченківський район) (оприлюднено 03.01.2020) 



5.66 Про продовження Компанії "Zenter Development and Investments LTD", 

реєстраційний номер 514831213, строку укладання договору оренди землі по 

вул. Мечникова, 16 (Шевченківський район) (оприлюднено 05.02.2020) 

5.67 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Житомирській, 42 

(Амур-Нижньодніпровський район), що перебуває у власності гр. Кірієнко Ю. 

М., для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (оприлюднено 16.01.2020) 

5.68 Про поновлення договору оренди землі від 26.04.2017 (державна реєстрація 

від 26.04.2017 № 20162736) по вул. Червоногірській, 16 А (Самарський район) 

ТОВ "САНТИС", код ЄДРПОУ 31271777, по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 11.07.2019) 

5.69 Про поновлення договору оренди землі від 26.04.2017 (державна реєстрація 

від 26.04.2017 № 20171046) по вул. Червоногірській, 16 А (Самарський район) 

ТОВ "САНТИС", код ЄДРПОУ 31271777, по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 11.07.2019) 

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

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

(Індустріальний район) (оприлюднено 21.01.2020) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Одоєвського, 5 (Шевченківський 

район) у власність гр. Кришину Ю. І., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 30.01.2020) 

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Пермського (Соборний район) 

у власність гр. Мотруку Р. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Щитовій у районі буд. № 29 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Арсенюку Д. В., 

ідентифікаційний номер 3285411259, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 02.05.2019) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Івченко Л. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Лисенку С. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Рябцю С. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 



5.77 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Лазареву Р. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.78 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сірку А. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

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

Нижньодніпровський район) у власність гр. Резниковій Г. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Семенюті А. Д., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.82 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Кушніренку Я. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.83 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

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

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Таран Н. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Британу І. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сергєєву З. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 



5.87 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

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

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.88 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

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

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Дихтяренку Я. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.02.2020) 

5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність  гр. Трет’якову М. Д., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.02.2020) 

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 20 (Соборний район) 

у власність гр. Гавурі В. К., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.01.2020) 

 
5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів, 9 Ж (Індустріальний 

район) в оренду ТОВ "АртГранд", код ЄДРПОУ 41955005, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 10.02.2020) 

 5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Комбрига Петрова, 4 Д 

(Шевченківський район) в оренду гр. Шейко Ю. В., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню торговельних будівель (оприлюднено 05.02.2020) 

 
5.96 Про передачу земельної ділянки по пров. Крушельницької, 6 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ”, код ЄДРПОУ 

33870708, по фактичному розміщенню будівлі підприємства торгівлі та 

споруд (оприлюднено 12.02.2019) 

 



5.97 Про передачу земельної ділянки по вул. Січеславській Набережній, 17 М 

(Центральний район) в оренду ТОВ "СІЧЕСЛАВ-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 

41668312, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

12.02.2020) 

 
5.98 Про надання гр. Криваку І. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаража (літ. "Г-1") по вул. Андрія Фабра, 21 

(оприлюднено 30.01.2020) 

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

(оприлюднено 13.01.2020) 

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

(оприлюднено 15.01.2020) 

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

(оприлюднено 20.01.2020) 

 5.102 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) 

(оприлюднено 28.12.2019) 

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

(оприлюднено 10.02.2020) 

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

(оприлюднено 27.01.2020) 

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

(оприлюднено 16.01.2020) 

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

(оприлюднено 11.02.2020) 

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

(оприлюднено 30.01.2020) 

 5.108 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 6 

(Центральний район) в оренду ТОВ “ЕКСТЕНД ГРУП”, код ЄДРПОУ 

41774291, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 

13.02.2020) 

 
5.109 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 121 А 

(Новокодацький район) в оренду гр. Шейко Ю. В., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню торговельних павільйонів (оприлюднено 

12.02.2020) 

 
5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Гоголя, 26 В (Соборний район) у 

власність  гр. Виноград О. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.02.2020) 

 
5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Квітки-Основ’яненка, 15 

(Новокодацький район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

підстанції “Петровська” (оприлюднено 13.02.2020) 

 



5.112 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 31 (Новокодацький район) 

в оренду ПрАТ “ДМЗ”, код ЄДРПОУ 05393056, по фактичному розміщенню 

будівель та споруд (оприлюднено 13.02.2020) 

 
5.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського, 114 

(Самарський район) в оренду ТОВ "ПІЛОТ", код ЄДРПОУ 31996820, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.02.2020) 

 
5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів, 9 Ж (Індустріальний 

район) в оренду ТОВ "АртГранд", код ЄДРПОУ 41955005, по фактичному 

розміщенню складу та під’їзної залізничної колії № 33 (оприлюднено 

11.02.2020) 

 
5.115 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 148 А 

(Шевченківський район) в оренду ПП “АНТАРЕС-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 

31929870, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

13.02.2020) 

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

(оприлюднено 27.01.2020) 

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

(оприлюднено 04.02.2020) 

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

(оприлюднено 13.01.2020) 

  5.119 

 

Про надання АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", код ЄДРПОУ 40075815, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту в СВЗ 

від 190 км + 300 м до 191 км + 100 м (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 20.01.2020) 

5.120 Про надання гр. Алієву З. С., ідентифікаційний номер 2362421158,                              

гр. Ахмедову Т. А., ідентифікаційний номер 3268323671, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню кафе по вул. Стройовій, 8 (Новокодацький 

(Ленінський) район) (оприлюднено 23.09.2016)  

5.121 Про надання ГК "КАЛИНА-2", код ЄДРПОУ 33807861, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаражів по пров. Універсальному, 12 Г (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.01.2020) 

5.122 Про надання ТОВ "ВАЙТРАН", код ЄДРПОУ 41929132, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Панікахи, 59 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 21.10.2019) 

5.123 Про надання ТОВ "СТЮАРТ", код ЄДРПОУ 32434106, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню цілісного майнового комплексу по пл. Соборній, 12 (Соборний 

район) (оприлюднено 21.01.2020) 



5.124 Про надання гр. Школі Р. С., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню об`єкта 

нерухомого майна по вул. Набережній Перемоги, 2 Г (Соборний район) 

(оприлюднено 17.10.2019) 

5.125 Про надання ТОВ "ІГРЕНСЬКИЙ РИНОК", код ЄДРПОУ 39791957, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд  по вул. Північнодонецькій, 1 А 

(Самарський район) (оприлюднено 21.01.2020) 

5.126 Про надання ПП "Фаворит", код ЄДРПОУ 31504533, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                      

вул. Половицькій, 2 (Центральний район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі підприємства громадського харчування та для її 

подальшої реконструкції (оприлюднено 15.01.2020) 

5.127 Про надання гр. Капельці П. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    

вул. Робочій, 80 Д (Чечелівський район) по фактичному розміщенню об’єкта 

незавершеного будівництва та для будівництва автозаправної станції 

(оприлюднено 19.12.2019) 

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

23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (оприлюднено 16.01.2020) 

5.129 Про надання гр. Виноградовій І. Д., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   

вул. Святослава Хороброго, 4 А (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню будівлі кафе (оприлюднено 08.01.2020) 

5.130 

 

 

Про надання ДП “ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова”, код ЄДРПОУ 14308368, 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна 

(оприлюднено 27.01.2020) 

5.131 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Набережній 

Перемоги, 86 (Соборний район) (оприлюднено 23.01.2020) 

5.132 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 274/50 стосовно 

земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 А (Соборний район) 

(оприлюднено 12.02.2020) 

5.133 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 240/52 стосовно 

земельних ділянок по вул. Передовій, 798 Д (Амур-Нижньодніпровський 

район) (оприлюднено 12.02.2020) 

5.134 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок по                         

просп. Слобожанському, 31 Д (Амур-Нижньодніпровський район) для 

продажу по фактичному розміщенню будівель та споруд громадсько-

торговельного комплексу, що належать на праві власності ТОВ "АСТА", код 

ЄДРПОУ 32281016 (оприлюднено 20.01.2020) 



5.135 

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Любарського, 2 М 

(Амур-Нижньодніпровський район), яка перебуває в оренді ТОВ “ОККО-

СХІДІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 37776408, відповідно до договору оренди землі 

від 27.12.2019 (державна реєстрація від 27.12.2019, номер запису про інше 

речове право 34922447) (оприлюднено 17.01.2020) 

5.136 Про поновлення договору оренди землі від 22.06.2007 (державна реєстрація 

від 26.07.2007 за № 040710400378) по вул. Новобережній, 7 (Амур - 

Нижньодніпровський район) гр. Остапенку С. В., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.12.2017) 

5.137 Про поновлення договору оренди землі від 22.06.2007 (державна реєстрація 

від 26.07.2007 за № 040710400377) по вул. Новобережній, 7 (Амур - 

Нижньодніпровський район) гр. Остапенку С. В., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 12.12.2017) 

5.138 Про поновлення договорів оренди землі від 17.10.2006 (державна реєстрація 

від 27.10.2006 № № 040610401039,  040610401038) по просп. Богдана 

Хмельницького, 49 (Шевченківський район) ТОВ “ЦАРЕСЛАВСЬКЕ”, код 

ЄДРПОУ 34231040, по фактичному розміщенню адміністративного будинку 

(в стадії реконструкції) і тимчасових будівель та споруд (оприлюднено 

13.01.2020) 

 Конфлікт інтересів 

5.139 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Слобожанському, 27 

(Амур-Нижньодніпровський район), яка перебуває в оренді КП 

"МЕТАЛОПОБУТ", код ЄДРПОУ 20291749 (оприлюднено 21.01.2020) 

 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

Дніпровської міської ради   

6.1 Про надання гр. Коваленко Н. О., 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. Бутової (Індустріальний район) 

(оприлюднено 19.11.2019) 

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 

(6 осіб) (оприлюднено 03.10.2019) 

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 

(3 особи) (оприлюднено 29.10.2019) 



6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (12 осіб) (оприлюднено 19.12.2019) 

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) громадянам у м. Дніпрі 

(2 особи) (оприлюднено 29.10.2019) 

6.6 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 11.12.2019) 

6.7 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 03.10.2019) 

 
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-учасникам 

антитерористичної операції у м. Дніпрі (10 осіб) (оприлюднено 14.01.2020) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 20.01.2020) 

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

управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

6.10 Про затвердження детального плану території у районі вул. Андрія Сахарова 

(Самарський район) (оприлюднено 14.01.2020) 

 
6.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 

затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 

(оприлюднено 12.02.2020) 

 

7. Різне 

 

 


