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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

11 чергової сесії міської ради VІІІ скликання 
 

 

1. Про фінансово-бюджетні питання 
 

Доповідач: Володимир МІЛЛЕР, 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 бюджету Дніпровської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року (оприлюднено 29.09.2021) 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"
(оприлюднено 29.09.2021) 

 1.3   Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" 
(оприлюднено 27.09.2021) 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 29.09.2021) 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 29.09.2021) 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 29.09.2021) 
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 Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
 1.7  Про надання дозволу департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради на передачу залишків коштів, які утворилися на рахунках 
спеціального фонду  (оприлюднено 30.09.2021) 

 Доповідач: Дмитро МОВШИН, директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради 
 1.8  Про продаж ТОВ "АРТЕМІДА-4", код ЄДРПОУ 35447647, земельної 

ділянки по вул. Романа Шухевича, 70 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню автозаправного комплексу з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, АГЗП (оприлюднено 01.10.2021) 
 

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

 Доповідач: Михайло ЛИСЕНКО, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 2.1  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки (оприлюднено 22.09.2021) 

 Доповідач: Дмитро МОВШИН, директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 15/59 "Про 
затвердження Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 
2021–2025 роки" (оприлюднено 29.09.2021) 

 Доповідач: Юлія ПАВЛЮК, директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради 

 2.3  Про внесення змін до Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра 
на  2022–2026 роки, (оприлюднено 01.10.2021) 

 Доповідач: Олег СЕМЕНКО, директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 2.4  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.  
(оприлюднено 01.10.2021) 
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    3. Про питання комунальної власності 

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

 3.1  Про надання дозволу КНП "Міська клінічна лікарня № 2" ДМР на списання 
з балансу медичного обладнання (оприлюднено 20.09.2021) 

 3.2  Про надання дозволу КНП "Міська клінічна лікарня № 16" ДМР на списання 
з балансу медичного обладнання (оприлюднено 20.09.2021) 

 3.3  Про надання дозволу АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 
будівництво мереж електропостачання на землях комунальної власності
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.4  Про надання дозволу АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 
будівництво мереж електропостачання на землях комунальної власності
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.5  Про передачу на баланс КНП "МКЛ № 16" ДМР майна та багаторічних 
зелених насаджень (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.6  Про передачу з балансу КНП "МП № 1" ДМР на баланс КП "БЮРО" 
багаторічних зелених насаджень (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.7  Про передачу з балансу КНП "МП № 1" ДМР на баланс КНП "КЛШМД" 
ДМР багаторічних зелених насаджень (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.8  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації функції замовника на проєктування та 
виконання будівельних робіт по об’єкту "Реконструкція  Комунального 
некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" 
Дніпровської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, будинок 2, 
м. Дніпро" (оприлюднено 01.10.2021) 

 Доповідач: Михайло ЛИСЕНКО, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 3.9  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на списання витрат по об’єктах будівництва
(оприлюднено 26.08.2021) 

 3.10  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення
(оприлюднено 20.09.2021) 

 3.11  Про надання дозволу на передачу з балансу КНП "МКЛ № 16" ДМР на 
баланс КП "Теплоенерго" теплової мережі (оприлюднено 22.09.2021) 

 3.12  Про надання дозволу на списання вузлів комерційного обліку теплової 
енергії з балансу КП "Коменергосервіс" (оприлюднено 23.09.2021) 
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 3.13  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста об’єктів водопостачання (оприлюднено 23.09.2021) 

 3.14  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста об’єктів водопостачання (оприлюднено 24.09.2021) 

 3.15  Про надання дозволу комунальним підприємствам на передачу на баланс 
КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР елементів благоустрою 
об’єкта "Реконструкція скверу та спортивно-ігрових майданчиків на 
Західному, на ділянці від вул. Данила Галицького до вул. Ближньої в 
м. Дніпрі" (оприлюднено 27.09.2021) 

 3.16  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх  мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового будинку по просп. Богдана Хмельницького 
(оприлюднено 27.09.2021)

 3.17  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення
(оприлюднено 29.09.2021) 

 3.18  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Гідроспоруди" на баланс 
КП "УРЕА" оборотних активів (оприлюднено 30.09.2021) 

 3.19  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 36/8 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу КП "Гідроспоруди" на баланс КП 
"УРЕА" основних засобів та інших активів" (оприлюднено 30.09.2021) 

 3.20  Про надання дозволу на обслуговування елементів благоустрою по об’єкту 
капітального ремонту (оприлюднено 30.09.2021) 

 Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 3.21  Про надання дозволу департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради на списання з балансу Комунального закладу освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 1" Дніпровської міської ради автомобіля ГАЗ 5204
(оприлюднено 30.09.2021) 

 Доповідач: Олександр БУЙВОЛЮК, директор департаменту парків та 
рекреації Дніпровської міської ради 

 3.22  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 43/8 "Про 
передачу з балансу КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
елементів благоустрою" (оприлюднено 30.08.2021) 

 3.23  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем об’єкта благоустрою (оприлюднено 28.09.2021) 

 3.24  Про визначення КП "Міська інфраструктура" ДМР балансоутримувачем 
об’єкта благоустрою (оприлюднено 28.09.2021) 
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 3.25  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.09.2021 № 70/10 "Про 
визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем об’єкта благоустрою" (оприлюднено 30.09.2021) 

 Доповідач: Іван БУЛИК, директор департаменту капітального будівництва 
Дніпровської міської ради 

 3.26  Про надання згоди на укладання договорів суперфіція  
(оприлюднено 23.09.2021) (конфлікт інтересів) 

 Доповідач: Ігор МАКОВЦЕВ, директор департаменту транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 

 3.27  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради основних засобів та 
малоцінних необоротних матеріальних активів (оприлюднено 27.09.2021) 

 Доповідач: Руслан МОРОЗ, начальник інспекції з питань благоустрою 
Дніпровської міської ради 

 3.28  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі з воротами та хвірткою в районі будинків № № 1, 3 по 
вул. Володимира Моссаковського (оприлюднено 16.09.2021) 

 3.29  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі з воротами в районі буд. № 13 по просп. Олександра Поля
(оприлюднено 16.09.2021) 

 Доповідач: Володимир ФЕДОРЕНКО, голова адміністрації Соборного району 
Дніпровської міської ради 

 3.30  Про надання дозволу на передачу з балансу адміністрації Соборного району 
Дніпровської  міської ради на баланс Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ матеріальних цінностей  
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.31  Про надання дозволу на передачу з балансу адміністрації Соборного району 
Дніпровської міської ради на баланс 8 державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Дніпропетровській області матеріальних цінностей
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.32  Про надання дозволу на передачу з балансу адміністрації Соборного району 
Дніпровської  міської ради на баланс Соборного районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки матеріальних цінностей
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.33  Про надання дозволу на передачу з балансу адміністрації Соборного району 
Дніпровської міської ради на баланс Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара матеріальних цінностей  
(оприлюднено 01.10.2021) 
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 Доповідач: Альона ТУРЧАК, заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 3.34  Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-5" малоквартирного житлового 
будинку літ. А-1 по вул. Софіївській, 6 (оприлюднено 23.09.2021) 

 3.35  Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
згоди на списання з балансу будівлі майстерні літ. О КЗО "НВК № 42" ДМР 
по вул. Ростовській, 88 (оприлюднено 30.09.2021)

 3.36  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 30.09.2021) 

 3.37  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 49/59 "Про 
надання згоди на передачу з державної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра цілісного майнового комплексу 
Державного закладу "Центральна державна науково-технічна бібліотека 
гірничо-металургійного комплексу України" (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.38  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.09.2021 № 84/10 "Про 
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна"  
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.39  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна  
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.40  Про виключення об’єктів нерухомого майна з Переліку об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2021 році, та 
визнання рішення міської ради таким, що втратило чинність 
(оприлюднено 26.08.2021) 

 3.41  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, 
що підлягають приватизації в 2021 році (оприлюднено 29.07.2021) 

 3.42  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 1, прим. І
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.43  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим. 181
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.44  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим. 180
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.45  Про  приватизацію  об’єкта  нерухомого  майна  по  просп. Слобожанському, 
106 (оприлюднено 03.09.2021) 

 3.46  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Ульянова, 26, прим. 7
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.47  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Ульянова, 26, прим. 2
(оприлюднено 01.10.2021) 

 3.48  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гомельській, 59,  
прим. ХХ (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.49  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. 20-річчя Перемоги, 6, 
прим. 73 (оприлюднено 01.10.2021) 

 3.50  Про передачу з  балансу на баланс об’єкта нерухомого майна – житлового 
будинку по вул. Павла Нірінберга, 6 (оприлюднено 27.09.2021) 
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 4. Про організаційні і кадрові питання 

 Доповідач: Олександр САНЖАРА, секретар Дніпровської міської ради 

 4.1  Про встановлення у місті ковзанки (оприлюднено 29.09.2021) 

 Доповідач: Анастасія КУЧЕРЕНКО, керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності 
виконавчих органів Дніпровської міської ради 

 4.2  Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Дніпра"  
(оприлюднено 13.09.2021) 

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

 4.3  Про припинення права оперативного управління КНП "МКЛ № 11" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "МКЛ № 6" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 01.10.2021) 

 4.4  Про припинення права оперативного управління КНП "ДЦПМСД № 2" ДМР
(оприлюднено 01.10.2021) 

Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 4.5  Про створення Комунальної установи "Центр обслуговування закладів" 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 09.09.2021) 

 Доповідач: Владислав ГРИЦАЙ, директор департаменту житлового 
господарства Дніпровської міської ради 

 4.6  Про надання дозволу на укладання договору на постачання природного газу 
між КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР та ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" 
(оприлюднено 10.09.2021) 

Доповідач: Ігор МАКОВЦЕВ, директор департаменту транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 

 4.7  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
18.12.2013 № 4/44 "Про надання згоди МКП "Дніпропетровський 
електротранспорт" на відкриття кредитної лінії" (оприлюднено 01.10.2021) 

Доповідач: Дмитро ВОЛИК, начальник головного архітектурно-планувального 
управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

 4.8  Про деякі питання адресації об’єктів у м. Дніпрі (оприлюднено 13.09.2021) 

 4.9  Про затвердження проєкту внесення змін до плану зонування території
м. Дніпра (оприлюднено 11.02.2021) 
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 Доповідач: Артем ПАВЛОВ, директор департаменту правового забезпечення 
Дніпровської міської ради 

 4.10  Про внесення змін до Положення про департамент правового забезпечення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 01.10.2021) 

 Доповідач: Андрій ПОНОМАРЬОВ, директор департаменту адміністративних 
послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 4.11  Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних 
послуг м. Дніпра (оприлюднено 14.09.2021) 

Доповідач: Олег СЕМЕНКО, директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 44/43 "Про 
затвердження Правил  благоустрою території міста Дніпра"  
(оприлюднено 30.09.2021) 

 Доповідач: Альона ТУРЧАК, заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 4.13  Про затвердження Статуту КП "Дніпроводоканал" у новій редакції у зв’язку 
з доповненням видів діяльності (оприлюднено 20.09.2021) 

 4.14  Про припинення процедури ліквідації Комунального підприємства 
"Земград" Дніпровської міської ради, зміну його найменування та 
затвердження Статуту у новій редакції (оприлюднено 23.09.2021) 

 4.15  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 01.10.2021) 

 4.16  Про реорганізацію  комунальних підприємств шляхом приєднання
(оприлюднено 01.10.2021) 

 
 
5. Про питання земельних відносин 

Доповідач: Дмитро МОВШИН, директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради 

5.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чернявського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тищенко Г. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.09.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Нестаренку Т. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
22.09.2021) 



9 

 

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кольбі О. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.09.2021)  

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській, 69 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Кукіній Т. А., ідентифікаційний 
номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 
споруд (оприлюднено 14.09.2021) 

5.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лисенку В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.09.2021) 

5.6 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лисенко В. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.09.2021) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Барвінківській у районі буд. № 7 
(Центральний район) у власність гр. Андрійченко В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.09.2021) 

5.8 Про передачу у власність гр. Бражку С. О., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 168 у СТ "ТОПОЛЬ" (Амур-Нижньодніпровський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.09.2021) 

5.9 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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) (21 особа) (оприлюднено 21.09.2021) 

5.10 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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) (14 осіб) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.11 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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) (19 осіб) (оприлюднено 14.09.2021) 
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5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Маячки, 15 А (Самарський район) у 
власність гр. Гурко М. Й., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 
власність гр. Мінченко М. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.14 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської
(Новокодацький район) у власність гр. Большакову Д. Р., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мукачівської (Новокодацький 
район) у власність гр. Дерявці Д. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.16 Про передачу земельної ділянки по пров. Ягідному (Самарський район) у 
власність гр. Шеховцевій Л. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Глущенка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сухач Т. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Анадирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Литвиненку Д. Г., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.04.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Станційній (Новокодацький район) у 
власність гр. Калішевській І. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.07.2021) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Прокоф"єву А. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.07.2021) 
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5.21 Про передачу земельної ділянки по вул. Полинній (Чечелівський район) у 
власність гр. Бурлакову О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вишиваної (Новокодацький 
район) у власність гр. Александровій В. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.23 Про передачу земельної ділянки у районі пров. В"ячеслава Тютіна
(Шевченківський район) у власність гр. Хворостинці М. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фартушного (Новокодацький
район) у власність гр. Ковбасі І. С., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.25 Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бринзову Ю. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.26 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Хамулі С. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі буд. № 242 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кожем"яці Т. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.05.2021) 

5.28 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сухачівської (Новокодацький 
район) у власність гр. Рукас В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  (оприлюднено 14.05.2021) 

5.29 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у 
власність гр. Редькіній Т. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 
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5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Водопровідній у районі буд. № 28 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Жовнір-Табалі О. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.05.2021) 

5.31 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Погорілій М. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.32 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гіляровського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Клименко Н. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.33 Про передачу земельної ділянки по вул. Станційній (Новокодацький район) у 
власність гр. Кайнозі Л. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.07.2021) 

5.34 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пєтухову Д. О., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.04.2021) 

5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Арістову І. Є., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.36 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балакірева (Чечелівський 
район) у власність гр. Антонову А. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.37 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лавандової, 54 (Новокодацький 
район) у власність гр. Ванжі Р. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.38 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коліснику В. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Черешневої (Шевченківський 
район) у власність гр. Масляку С. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.05.2021) 
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5.40 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Рєзнік Т. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.05.2021) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 268 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Дудник О. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.07.2021) 

5.42 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 
власність гр. Крученок Ю. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Любимівській, 52 (Самарський район) 
у власність гр. Зозулі М. Р., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.44 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Естафетної (Самарський район) 
у власність гр. Кармазіну С. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.05.2021) 

5.45 Про передачу земельної ділянки по вул. Яснополянській у районі буд. № 113 
А (Соборний район) у власність гр. Євдокименко У. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.46 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Підківці В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.47 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 20 
(Новокодацький район) у власність гр. Ткаченку С. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.48 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Відродження (Новокодацький 
район) у власність гр. Тараненко В. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.49 Про передачу земельної ділянки по пров. Ягідному (Самарський район) у 
власність гр. Карлюк О. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 
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5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській у районі буд. № 50 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Войтенко Т. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.04.2021) 

5.51 
 
 

Про передачу земельної ділянки по пров. Орільському (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кругляку О. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.52 Про передачу земельної ділянки по пров. Орільському (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кругляку О. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.53 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській  у районі буд. № 71 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Опенкіній О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.07.2021) 

5.54 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Черемхової (Самарський район) 
у власність гр. Сай А. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Верхоянській – вул. Корсакова
(Соборний район) у власність гр. Шерстюку О. О., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.56 Про передачу земельної ділянки по туп. Відважних (Чечелівський район) у 
власність гр. Шамаховій В. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.57 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дарвіна та вул. Бузкової,
ділянка № 471 (Новокодацький район) у власність гр. Ткачук О. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.07.2021) 

5.58 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Тарасову С. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 
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5.59 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 121 
(Новокодацький район) у власність гр. Царуку В. П., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новопартизанської 
(Чечелівський район) у власність гр. Сіренко А. Г., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.61 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коржову О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.05.2021) 

5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій, 514 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Зубковій Н. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Резервній у районі буд. № 9 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Савицькому М. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
26.07.2021) 

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Невській у районі буд. № 38 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кириченко Н. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.05.2021) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 202 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Олефір-Панасюк А. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.05.2021) 

5.66 Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бринзовій Т. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
11.05.2021) 

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Ярославни, 33 А (Самарський район) 
у власність гр. Кириченку А. М., ідентифікаційний номер, для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 13.05.2021) 
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5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Костромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Носаль Н. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 20 
(Новокодацький район) у власність гр. Поляруш Л. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кесь І. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гургенідзе Т. З., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.72 Про передачу земельної ділянки по пров. Івана Сохача (Новокодацький район) 
у власність гр. Рязанцевій М. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.07.2021) 

5.73 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Партизанської (Чечелівський 
район) у власність гр. Абрамовій Г. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Черняку В. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Марченку М. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2021) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Луценку І. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Віддаленій (Чечелівський район) у 
власність гр. Назаренку О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2021) 
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5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Любимівській у районі буд. № 52 
(Самарський район) у власність гр. Зозулі О. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Шаталюк Н. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.80 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Жуйкову А. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.81 Про передачу земельної ділянки по пров. Конструкторському, 15 
(Чечелівський район) у власність гр. Мєрнік Т. Д., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балакірева (Чечелівський 
район) у власність гр. Чубар Г. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.05.2021) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Гімалайській, 6 А (Чечелівський 
район) у власність гр. Мостовому А. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.07.2021) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Блакитного (Шевченківський 
район) у власність гр. Овчинніковій М. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.85 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської
(Новокодацький район) у власність гр. Сіхарулідзе Н. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова у районі буд. № 8 
(Соборний район) у власність гр. Дон Н. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.87 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Тихій В. П., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (оприлюднено 20.05.2019) 
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5.88 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. 
№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Корнєву А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 12.07.2019) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Крупію І. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 16.10.2019) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. 
№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Жуковському С. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 13.05.2021) 

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мішину Д. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.92 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чернявській К. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 28.09.2020) 

5.93 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іларіонівської (Самарський 
район) у власність гр. Зелексон Л. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 01.04.2021) 

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Литовської (Чечелівський 
район) у власність гр. Мисову С. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 14.04.2021) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд.
№ 1 (Індустріальний район) у власність гр. Слободенюк В. Д., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.04.2019) 

5.96 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сініциній С. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.97 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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) (5 осіб) (оприлюднено 11.08.2021) 

5.98 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність гр. Дзіргуну С. І., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 05.05.2021) 
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5.99 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Василашку Є. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
03.08.2021) 

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Станичній у районі буд. № 100 А 
(Соборний район) у власність гр. Харитонову Д. С., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 10.08.2021) 

5.101 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Титова (Чечелівський район) у 
власність гр. Дерявці А. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 01.10.2021) 

5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Усенко А. С., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 06.10.2021) 

5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Усенку Є. А., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 06.10.2021) 

5.104 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Південмашівської 
(Чечелівський район) у власність гр. Жилюку В. І., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.105 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Південмашівської
(Чечелівський район) у власність гр. Федоровій І. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.106 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Крутої балки (Соборний 
район) у власність гр. Стасюк Ю. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.107 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чудаковій В. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.108 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стародубцева (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Касян Д. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Корнієвській В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 07.10.2021) 
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5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Діївській (Новокодацький район) у 
власність гр. Швачко Н. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2021) 

5.111 
 

Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Володимира Корецького
(Новокодацький район) у власність гр. Мовчану В. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2021) 

5.112 Про передачу земельної ділянки по вул. Кемеровській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дем’яненку І. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.10.2021) 

5.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Уральській у районі буд. № 39 
(Чечелівський район) у власність гр. Жадану І. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2021) 

5.114 Про передачу земельної ділянки по пров. Донецькому у районі буд. № 22 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сидоренко Н. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.10.2021) 

5.115 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Заливної (Новокодацький 
район) у власність гр. Либі М. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.116 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Жеглінському І. М.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.10.2021) 

5.117 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільямса (Новокодацький 
район) у власність гр. Гавриловій К. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2021) 

5.118 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сизонтенку Є. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.10.2021) 
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5.119 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Григоренка
(Самарський район) у власність гр. Терехову А. А., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Макуха у районі буд. № 64 
(Індустріальний район) у власність гр. Росточилу П. Я., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Уткіна (Чечелівський район) у 
власність гр. Некрасову О. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.122 Про передачу земельної ділянки по вул. Кемеровській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мудрак О. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.123 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Горяної (Соборний район) у 
власність гр. Дороніній Н. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Терещенківській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дмитренко О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування 
гаража(оприлюднено 08.10.2021) 

5.125 Про передачу земельної ділянки по вул. Терещенківській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дмитренку О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.10.2021) 

5.126 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Крутої балки (Собор-ний 
район) у власність гр. Стасюку В. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2021) 

5.127 Про передачу земельної ділянки по вул. Сухачівській (Новокодацький район) 
у власність гр. Сергієнку М. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2021) 

5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Сухачівській (Новокодацький район) 
у власність гр. Марченко Н. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2021) 
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5.129 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Антоненко Л. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
22.09.2021) 

5.130 Про передачу земельної ділянки по вул. Жокейній (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ковалевській І. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.10.2021) 

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Піменову А. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.09.2021) 

5.132 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Піменовій Н. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.09.2021) 

5.133 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 
район) у власність гр. Нажметдіновій З. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.134 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 35 Г (Соборний район) 
в оренду ТОВ "МОБІЛАЙН ПЛАЗА", код ЄДРПОУ 24994596, по фактичному 
розміщенню будівлі гаражів з надбудовою допоміжних приміщень 
(оприлюднено 26.08.2021) 

5.135 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 62, 62 А 
(Індустріальний район) в оренду громадянам Леоновій А. А., 
ідентифікаційний номер, Пісчанському В. І., ідентифікаційний номер, 
Моренець Н. А., ідентифікаційний номер, Пісчанській А. Л., ідентифікаційний 
номер, Котику С. Б., ідентифікаційний номер, Коваленку І. А., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню комплексу будівель та 
споруд (оприлюднено 14.09.2021) 

5.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 П (Соборний 
район) в оренду гр. Волошиній В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд – апартаментів з подальшою їх 
реконструкцією та новим будівництвом багатоквартирного житлового 
будинку з нежитловими приміщеннями комерційного призначення 
(оприлюднено 18.05.2021) 
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5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Байкальській, 6 (Індустріальний 
район) в оренду гр. Домбровській А. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 11.06.2021) 

5.138 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 25.08.2021)  

5.139 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (15 осіб) 
(оприлюднено 26.07.2021) 

5.140 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (14 осіб)
(оприлюднено 25.08.2021) 

5.141 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (14 осіб)
(оприлюднено 30.07.2021) 

5.142 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (12 осіб)
(оприлюднено 25.08.2021) 

5.143 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (12 осіб)
(оприлюднено 25.08.2021) 

5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Марченку О. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню адміністративно-виробничих будівель та споруд (оприлюднено 
14.07.2021) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Червоногірській, 14 А (Самарський 
район) в оренду гр. Мартинову С. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, магазину-кафе (оприлюднено 01.09.2021) 

5.146 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб)
(оприлюднено 01.10.2021) 

5.147 Про передачу земельної ділянки по вул. Ближній, 31 Г (Новокодацький район) 
в оренду гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 14.09.2021) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по вул. Ближній, 31 Г (Новокодацький район) 
в оренду гр. Трегубовій Т. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 14.09.2021) 

5.149 Про передачу земельної ділянки по вул. Молодогвардійській, 32 (Самарський 
район) в оренду гр. Припутню Д. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівлі складу (оприлюднено 08.10.2021) 

5.150 Про передачу земельної ділянки по вул. Автопарковій, 1 (Самарський район) в 
оренду ТОВ "ІКС-ТЕХ", код ЄДРПОУ 33184539, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 08.10.2021) 

5.151 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 97 А 
(Новокодацький район) в оренду ПП "АРЗУ", код ЄДРПОУ 20231144, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 08.10.2021) 
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5.152 Про передачу у постійне користування КНП "МДКЛ № 5" ДМР, код ЄДРПОУ 
01985475, земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
лікарні по вул. Івана Акінфієва, 5 (Соборний район) (оприлюднено 28.07.2021)

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка, 36 А 
(Самарський район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу" Дніпровської 
міської ради(оприлюднено 29.07.2021)  

5.154 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 27 
(Індустріальний район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд ДНЗ № 68 (оприлюднено 29.07.2021) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 78 А 
(Центральний район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 192 комбінованого типу" Дніпровської 
міської ради (оприлюднено 29.07.2021) 

5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Надії Алексєєнко, 167 (Центральний 
район) у постійне користування КЗ "Дніпропетровський ДБІ" ДОР", код 
ЄДРПОУ 03188272, по фактичному розміщенню будинку-інтернату для дітей 
з інвалідністю (оприлюднено 03.08.2021) 

5.157 Про передачу земельної ділянки по вул. Кольській, 1 (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 145" Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.07.2021) 

5.158 Про передачу земельної ділянки по вул. Семафорній, 15 (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 43 комбінованого типу" Дніпровської міської ради (оприлюднено 
29.07.2021) 

5.159 Про передачу земельної ділянки по вул. Херсонській, 50 (Центральний район) 
у постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд ДНЗ № 292 (оприлюднено 07.07.2021) 
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5.160 Про передачу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, у постійне користування земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд КЗ СЗШ № 105 ДМР по вул. 
Золотоосінній, 26 (Новокодацький район) (оприлюднено 29.07.2021) 

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 33 А 
(Індустріальний район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 261" Дніпровської міської ради 
(оприлюднено 29.07.2021) 

5.162 Про передачу земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка, 42 
(Самарський район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний 
навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 392" Дніпровської міської ради 
(оприлюднено 29.07.2021) 

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Рудниченка, 75 (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 351" Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.07.2021) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Радищева, 68 (Ідустріальний район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд Комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 98" Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.07.2021) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Роторній, 21 Б (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗО ДНЗ № 214 ДМР (оприлюднено 29.07.2021) 

5.166 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 70 
(Чечелівський район) у постійне користування КЗВО "ДАНО" ДОР", код 
ЄДРПОУ 41682253, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та 
споруд (оприлюднено 29.07.2021) 

5.167 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
САД у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства – автомобільна дорога М-04 Знам"янка – Луганськ – Ізварине (на 
м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) км 196+145 – км 196+815 
(Чечелівський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 
06.09.2021) 
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5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Вознесенській у районі буд. № 44 
(Центральний район) громадянам Арановському В. А., ідентифікаційний 
номер, Арановській І. М., ідентифікаційний номер, Арановській В. В., 
ідентифікаційний номер, Арановській А. В., ідентифікаційний номер, у 
спільну оренду для обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) та благоустрою території (оприлюднено 
11.05.2021) 

5.169 Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського, 124 
(Самарський район) в оренду ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ХВИЛІ ГРУП", код 
ЄДРПОУ 42806182, по фактичному розміщенню виробничо-торговельного 
комплексу (оприлюднено 08.10.2021) 

5.170 Про передачу земельних ділянок по вул. Набережній Перемоги, 9 Б (Соборний 
район) в оренду ТОВ ФІРМІ "ЛОГОС", код ЄДРПОУ 23363633, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 08.10.2021) 

5.171 Про передачу земельної ділянки по вул. Барвінківській, 7 Б (Центральний 
район) у власність гр. Андрійченку Д. О., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.172 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи)
(оприлюднено 08.10.2021) 

5.173 Про передачу земельної ділянки по вул. В"ячеслава Липинського, 16 
(Шевченківський район) в оренду гр. Мерідіан А. Є., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 08.10.2021) 

5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Марії Кюрі, 5, 5 Б (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ХАРЧЕПРОМ", код ЄДРПОУ 30838195, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд і для реконструкції цеху з виробництва 
шоколадної маси (оприлюднено 01.10.2021) 
 

5.175 Про передачу земельної ділянки по пров. Добровольців у районі будинків 
№ № 17 – 23 (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва двох КЛ 10 кВ 
від РП 16 до проєктованої ТП  (оприлюднено 08.10.2021) 

5.176 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію (оприлюднено 08.10.2021) 

5.177 Про надання гр. Рожепі Т. Ю., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
шосе Донецькому, 124 М (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню господарських будівель та споруд (оприлюднено 27.09.2021) 
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5.178 Про надання гр. Титаренку В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Дніпросталівській, 16 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 22.09.2021) 

5.179 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 27.09.2021) 

5.180 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок  (оприлюднено 27.09.2021) 

5.181 Про надання ТОВ "МОКША-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 23075511, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Богдана Хмельницького, 159 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 30.09.2021)  

5.182 Про надання гр. Рябоштан В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Фосфорній, 8 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню станції 
технічного обслуговування (оприлюднено 01.10.2021) 

5.183 Про надання ТОВ "КЛАСІК-ФОРМ", код ЄДРПОУ 41848263, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Генерала Пушкіна, 42 Л (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
автозаправного комплексу (оприлюднено 01.10.2021) 

5.184 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва КЛ 0,4 кВ від ТП-141 у районі вул.
Кронштадської (Чечелівський район) (оприлюднено 01.10.2021) 

5.185 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (19346) (оприлюднено 01.10.2021) 

5.186 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 01.10.2021) 

5.187 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по вул. 
Дементьєва, 4 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 07.07.2021) 
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5.188 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "НВК № 122 "ЗНЗ-ДНЗ" ДМР по вул. Кожедуба, 49 (Самарський район) 
(оприлюднено 25.08.2021) 

5.189 Про надання гр. Сироватці С. О., ідентифікаційний номер, гр. Сироватці А. І., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га, по вул. Глинки, 
17 А (Шевченківський район) та проведення її експертної грошової оцінки для 
продажу (оприлюднено 02.08.2021) 

5.190 Про надання гр. Сироватці С. О., ідентифікаційний номер, гр. Сироватці А. І., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0300 га, по вул. Глинки, 
17 А (Шевченківський район) та проведення її експертної грошової оцінки для 
продажу (оприлюднено 02.08.2021) 

5.191 Про надання ПП "ПРАЙД МК", код ЄДРПОУ 21921069, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 
зміною її цільового призначення) по просп. Слобожанському, 39 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню нежитлових 
будівель і споруд та для нового будівництва багатофункціонального 
житлового комплексу (оприлюднено 01.10.2021) 

5.192 Про надання ТОВ "БУД ТРЕЙД ГРУП", код ЄДРПОУ 44465792, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Гагаріна, 175 М (Соборний район) по фактичному розміщенню 
споруди підприємства торгівлі (оприлюднено 01.10.2021) 

5.193 Про надання гр. Решотці С. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Березинській, 68 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (оприлюднено 
17.06.2021) 

5.194 Про надання ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Михайла Коцюбинського, 10 (Соборний район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 01.10.2021) 

5.195 Про надання КНП "МКЛ № 16" ДМР, код ЄДРПОУ 01984624, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню центральної бактеріологічної лабораторії по просп. Богдана 
Хмельницького, 43 А (Шевченківський район) (оприлюднено 28.07.2021) 
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5.196 Про надання КЗПО "ДМЦ "ЛІДЕР" ДМР, код ЄДРПОУ 37538678, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі Клубу школярів по вул. Гулі Корольової, 9 Б 
(Індустріальний район) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.197 Про надання КЗПО "ДМЦ "ЛІДЕР" ДМР, код ЄДРПОУ 37538678, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення по просп. Петра 
Калнишевського, 70 А (Індустріальний район) (оприлюднено 28.07.2021) 

5.198 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗДО № 366 ДМР по вул. Калиновій, 92 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

5.199 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "НВК № 103" ДМР по вул. Доблесній, 164 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

5.200 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ДНЗ № 231 по вул. Робочій, 85 А (Чечелівський район) (оприлюднено 
23.07.2021) 

5.201 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "НВК № 120" ДМР по вул. Академіка Янгеля, 2 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 23.07.2021) 

5.202 Про надання КП "МІД" ДМР, код ЄДРПОУ 37807980, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Воскресенській, 14 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 02.08.2021) 

5.203 Про надання КЗПО "ДМЦ "ЛІДЕР" ДМР, код ЄДРПОУ 37538678, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлових приміщень по вул. Василя 
Жуковського, 2 Б (Соборний район) (оприлюднено 28.07.2021) 
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5.204 Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ХЕРСОНСЬКИЙ-15", 
код ЄДРПОУ 44212066, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 15 (Центральний район) по 
фактичному розміщенню житлового будинку, будівель і споруд з подальшим 
будівництвом багатоквартирного житлового будинку з нежитловими 
приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом (оприлюднено 
01.10.2021) 

5.205 Про надання гр. Андрійченко Д. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
Аеропортівській, 43 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
незавершених будівництвом будівлі автоцентру та трансформаторної 
підстанції (оприлюднено 01.09.2021) 

5.206 Про передачу земельної ділянки по пров. Азіатському, 3 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Гусарову А. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.04.2021) 

5.207 Про передачу земельної ділянки по вул. Відважних, 32 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Бубірю М. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.03.2021) 

5.208 Про передачу земельної ділянки по вул. Лермонтова, 29 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Гречаній О. В., ідентифікаційний
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
11.06.2021) 

5.209 Про передачу земельної ділянки по вул. Тюльпановій, 35 (Самарський район) 
в оренду гр. Кравчуку В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.210 Про передачу земельної ділянки по вул. Вугільній, 23 Б (Чечелівський район) 
в оренду гр. Гарану Я. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2020) 

5.211 Про надання гр. Шевченку В. А., 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. Дмитренка, 69 
А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.09.2021) 
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5.212 Про надання гр. Гончаровій Л. Т., ідентифікаційний номер, гр. Дерев"ященко 
С. 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. Арбатській, 8 (Чечелівський район) (оприлюднено 29.07.2021)

5.213 Про надання гр. Савурі О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Уткіна, 16 
(Шевченківський район) (оприлюднено 01.10.2021) 

5.214 Про надання гр. Тертишному В. 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 пров. 
Смарагдовому, 26 (Шевченківський район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.215 Про надання гр. Нору О. М., 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 пров. Арктичному, 7 А (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 07.06.2021) 

5.216 Про надання гр. Приходському О. Л., 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 пров. Орільському
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.04.2021) 

5.217 Про надання гр. Тарану А. М., 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.
Олександрійській, 24 (Самарський район) (оприлюднено 01.10.2021) 

5.218 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договорів оренди землі по вул. 
Ударників, 42 (Новокодацький, Чечелівський райони) (оприлюднено 
30.08.2021) 

5.219 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договору оренди землі у районі 
перехрестя вул. Купріна та вул. Квітки-Основ"яненка, 5 (Новокодацький 
район) (оприлюднено 09.08.2021) 
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5.220 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 236/39 "Про 
надання КП "АРД" ДМР, код ЄДРПОУ 40886122, 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. Столєтова, 21 Д (Індустріальний район)" 
(оприлюднено 07.09.2021) 

5.221 Про відмову в наданні 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 16.06.2021) 

5.222 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ульянова у районі буд. № 18 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 27.09.2021) 

5.223 Про продовження ПрАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ", код ЄДРПОУ 00218615, 
ТОВ "ОЛЛКОМП", код ЄДРПОУ 41304190, строку укладання договорів 
оренди землі по просп. Богдана Хмельницького, 147 (Шевченківський район) 
(оприлюднено 26.08.2021) 

5.224 Про поновлення договорів оренди землі від 06.11.2006 (державна реєстрація 
від 21.12.2006 № № 040610401171, 040610401172) по бульв. 
Катеринославському, 2 (Шевченківський район) ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 
32281016, по фактичному розміщенню будівлі торговельно-ділового центру 
(оприлюднено 03.09.2021) 

5.225 Про продовження гр. Нуделю О. Г., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Робочій, 18 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

5.226 Про поновлення договору оренди землі від 20.12.2005 (державна реєстрація 
від 13.03.2006 № 040610400247) по вул. Костомарівській, 6 А (Центральний 
район) УІ ТОВ ТА ІІ "ЕЙС-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 31384882, по 
фактичному розміщенню будівель і споруд спортивного комплексу 
(оприлюднено 06.10.2021) 

5.227 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 20 
(Соборний район) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.228 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 20 
(Соборний район) (оприлюднено 06.10.2021) 

5.229 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 20 
(Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.230 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Паторжинського, 
7 (Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.231 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Паторжинського, 
7 А (Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 
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5.232 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 18 
(Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.233 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 22 
(Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.234 Про поновлення договору оренди землі від 21.11.2005 (державна реєстрація 
від 03.02.2006 № 040610400135) по вул. Північнодонецькій, 2 (Самарський 
район) гр. Мартинову С. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд магазину (оприлюднено 08.10.2021) 

5.235 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Слобожанському у районі буд. № 118 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 01.10.2021) 

5.236 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бориса 
Кротова, 19 Д для продажу по фактичному розміщенню будівель та споруд 
виробничої бази (оприлюднено 01.10.2021) 

5.237 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 № 235/9 "Про 
передачу земельної ділянки по просп. Мануйлівському, 29 А (Амур-
Нижньодніпровський район) у спільне постійне користування КНП 
"ДЦПМСД № 8" ДМР, код ЄДРПОУ 37899778, по фактичному розміщенню 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8, 9" (оприлюднено 
01.10.2021) 

5.238 Про припинення КНП "МП № 1" ДМР права постійного користування 
земельними ділянками (оприлюднено 06.09.2021) 

5.239 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по 
просп. Сергія Нігояна, 53 і по вул. Щербаня, 1 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 06.09.2021) 

5.240 Про припинення права спільного постійного користування земельними 
ділянками по бульв. Слави, 46 (Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.241 Про припинення права постійного користування земельними ділянками по 
вул. Електричній, 15 (Самарський район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.242 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по вул. 
Столярова, 12 (Центральний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.243 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Бехтерева, 12 
(Самарський район) (оприлюднено 02.08.2021) 

5.244 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Сержанта 
Литвищенка, 60 (Самарський район) (оприлюднено 03.08.2021) 

5.245 
 

Про зміну цільового призначення земельної ділянки у районі вул. 
Чернишевського (Соборний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.246 
 

Про продовження ТОВ "ПІВНІЧНЕ-007", код ЄДРПОУ 40928232, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Семафорній, 32 Б (Самарський 
район) (оприлюднено 08.10.2021) 



34 

 

5.247 Про продовження ТОВ "ЛІМАНЧЕЛО", код ЄДРПОУ 37211776, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Каруни, 131 Л 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.248 
 

Про продовження ПРАТ "МЕРЕЖА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 24605831, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Дніпросталівській, 26 
(Індустріальний район) (оприлюднено 08.10.2021) 

5.249 Про поновлення договору оренди землі від 30.08.2011 (державна реєстрація 
від 06.02.2012 № 121010004000371) по вул. Володимира Антоновича, 33 
(Центральний район) ТОВ "ТВІЙ-ДІМ", код ЄДРПОУ 35042400, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 05.10.2021) 

5.250 
 
 
 

Про поділ земельної ділянки по вул. Бориса Кротова, 21 А (Шевченківський 
район) (оприлюднено 06.10.2021) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання КП "АРД" ДМР, код ЄДРПОУ 40886122, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 
зміною їх цільового призначення для будівництва та експлуатації 
багатофункціонального багатобудинкового житлового комплексу з об"єктами 
торгово-розважальної, спортивної, рекреаційної, адміністративної і 
транспортної інфраструктури та вбудовано-прибудованим паркінгом по вул. 
Столєтова, 21 (Індустріальний район) (оприлюднено 07.09.2021) 

6.2 Про надання дозволу гр. Авраменку М. І., ідентифікаційний номер, на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування гаража у районі вул. Краснопільської (Чечелівський район) 
(оприлюднено 05.07.2021) 

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), гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 
11.08.2021) 

6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у районі пров. Східного (Амур-Нижньодніпровський 
район) для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 
антитерористичної операції (8 осіб) (оприлюднено 11.08.2021) 
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6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у районі вул. Обласної (Амур-Нижньодніпровський район) 
для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної 
операції (6 осіб) (оприлюднено 11.08.2021) 

6.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 25.08.2021) 

6.7 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 30.09.2021) 

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 
(8 осіб) (оприлюднено 29.09.2021) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(2 особи) (оприлюднено 01.10.2021) 

6.10 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Мясоїду С. В., 
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. 
Житомирській (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 01.10.2021)

6.11 
 

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

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 
(11 осіб) (оприлюднено 01.10.2021) 

6.13 
 
 

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

Доповідач: Дмитро ВОЛИК, начальник головного архітектурно-
планувального управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської 
міської ради   

6.14 Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка 
обмежена Амурським мостом, просп. Мануйлівським, Центральним мостом, 
урізом р. Дніпро (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний райони) 
(оприлюднено 23.09.2021) 
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6.15 Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 270/7 "Про 
надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого вул. Космічною, просп. Героїв, вул. Яснополянською, просп. 
Праці (Соборний район)" (оприлюднено 07.09.2021) 

7. Різне 
 

Доповідач: Сергій ЩЕРБИНА, керівник Центральної окружної прокуратури 
міста Дніпра 

7.1 Звіт про результати роботи Центральної окружної прокуратури міста Дніпра 
за І півріччя 2021 року 

 


