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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

56 чергової сесії міської ради VІІ скликання 

 1. Основні питання 
 
Доповідач: Філатов Б. А., міський голова 
 

 

 1.1  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 - 2021 рр. (оприлюднено 20.03.2020) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 № 8/19 “Про 
фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території 
міста” (оприлюднено 21.04.2020) 

 

2. 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   

 2.1  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2020 
року (оприлюднено 03.04.2020) 

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 02.04.2020) 

 

 2.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік"
(оприлюднено 16.03.2020) 

 

 2.4  Про зменшення величини пайової участі КП «АРР «РЕГІОН-ЛІДЕР» ДОР на 
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 11.03.2020) 

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 14.04.2020) 

 

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

 

 2.6  Про надання дозволу КП "Дніпровський метрополітен" на віднесення 
фінансової підтримки на покриття збитків минулих років 
(оприлюднено 18.03.2020) 

 



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

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

 

 3.1  Про внесення змін до Програми "Муніципальне житло м. Дніпра" на 2016 –
2020 роки (оприлюднено 18.03.2020) 

 

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

 

 3.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 17/13 "Про 
Комплексну програму соціального захисту громадян м. Дніпра, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 – 2021 роки" 
(оприлюднено 30.03.2020) 

 

 3.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 "Про 
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки" (оприлюднено 27.03.2020) 

 

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

 

 3.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про 
Програму "Безпечне місто" на 2016 – 2020 роки" (оприлюднено 27.03.2020) 

 

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

 

 3.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 "Про 
Програму у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів 
Дніпровської міської ради на 2016 – 2020 роки" (оприлюднено 10.04.2020) 

 

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

 

 3.6  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 15.04.2020) 

 

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

 

 3.7  Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії 
полинолистої та інших карантинних рослин на території  м.  Дніпра на 2019 –
2023 рр. (оприлюднено 15.04.2020) 

 



    4. Про питання комунальної власності  

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

 

 4.1  Про надання дозволу на передачу з балансу КНП "Міська клінічна лікарня 
№ 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міської ради на баланс 
комунальним підприємствам Дніпровської міської ради обладнання та 
дезінфікуючих засобів (оприлюднено 02.04.2020) 

 

 4.2  Про надання згоди на передачу з комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області автомобілів (оприлюднено 03.04.2020) 

 

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

 

 4.3  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КПК 
"ЦМД парк Лазаря Глоби" підмітально-прибиральної машини  
(оприлюднено 03.04.2020) 

 

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

 4.4  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської  ради на баланс КП "Безпечна та інноваційна 
освіта" обладнання інформаційно-комунікаційної мережі із системами 
контролю доступу та відеоспостереженням (оприлюднено 20.03.2020) 

 

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

 

 4.5  Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра нежитлової будівлі та споруд за 
адресою: вул. Новоселівська, 19, м. Дніпро (оприлюднено 06.04.2020) 

 

 4.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 41/50 "Про 
передачу з балансу на баланс нежитлової будівлі по просп. Дмитра 
Яворницького, 56" (оприлюднено 06.04.2020) 

 

 4.7  Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста (оприлюднено 06.04.2020) 

 

 4.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.02.2013 № 22/32 "Про 
об’єкти права комунальної власності територіальної громади міста 
Дніпропетровська" (оприлюднено 11.03.2020) 

 

 4.9  Про визначення балансоутримувача вбудованих нежитлових приміщень
№ № 297, 298, 299 по бульв. Слави, 18 (оприлюднено 09.04.2020) 

 

 4.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 51/52 "Про 
надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра нежитлових будівель літ. Б-2, літ. Г-1, 
літ. Д-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 20 А" 
(оприлюднено 15.04.2020)

 



 4.11  Про виключення об’єктів нерухомого майна з Переліку об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2020 році та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень міської ради 
(оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.12  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.13  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Космонавтів, 4 
(оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.14  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Гагаріна, 74 Д 
(оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.15  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 129 (оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.16  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна, загальною площею 39,5 кв. м, 
по вул. Полєтаєва, 2 (оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.17  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна, загальною площею 232,9 кв. м, 
по вул. Полєтаєва, 2 (оприлюднено 25.03.2020) 

 

 4.18  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 25, 
прим. 130 (оприлюднено 06.04.2020) 

 

 4.19  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Леоніда Стромцова, 7 
(оприлюднено 06.04.2020) 

 

 4.20  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Юліуша Словаць-
кого, 1 А (оприлюднено 06.04.2020) 

 

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

 

 4.21  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра медичного обладнання (оприлюднено 15.04.2020) 

 

 4.22  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс КНП "ДЦПМСД № 7" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 15.04.2020) 

 

 4.23  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс комунальних некомерційних 
підприємств об’єктів (оприлюднено 17.04.2020) 

 

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

 

 4.24  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 
(оприлюднено 07.02.2020) 

 



 4.25  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" та КП 
"Гідроспоруди" на баланс закладів охорони здоров`я медичних засобів та 
засобів гігієни (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 5. Про організаційні і кадрові питання  

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

 5.1  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 23.03.2020) 

 

 5.2  Про затвердження Статуту територіальної громади міста Дніпра
(оприлюднено 31.10.2016) 

 

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

 

 5.3  Про затвердження Положення про Правобережне управління соціального 
захисту населення Дніпровської міської ради (оприлюднено 25.03.2020) 

 

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

 

 5.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 65/39 "Про 
затвердження Положення про міський конкурс соціальної реклами "Крик" 
 (оприлюднено 03.03.2020) 

 

 5.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 56/18 "Про 
іменні стипендії міського голови активній молоді міста Дніпра"
(оприлюднено 09.04.2020) 

 

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

 

 5.6  Про затвердження Положення про департамент громадського порядку і 
цивільного захисту Дніпровської міської ради (оприлюднено 20.03.2020) 

 

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

 

 5.7  Про затвердження Статуту КП "Дніпровський метрополітен" у новій редакції 
у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 24.02.2020) 

 

 5.8  Про затвердження Статуту КП "Міськавтопарк" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 23.03.2020) 

 

 5.9  Про затвердження Статуту  КП "Дніпро-Інвест" у новій редакції у зв’язку зі 
зменшенням статутного капіталу (оприлюднено 27.03.2020) 

 

 5.10  Про зміну найменування Комунального підприємства культури "Центральний 
міський дитячий парк Лазаря Глоби" та затвердження Статуту у новій 
редакції (оприлюднено 27.03.2020) 

 



 5.11  Про затвердження Статуту КП "СК З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ" у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 01.04.2020) 

 

 5.12  Про припинення процедури ліквідації Комунального підприємства 
"Дніпроавтоміст" Дніпровської міської ради, зміну його найменування та 
затвердження Статуту у новій редакції (оприлюднено 17.04.2020) 

 

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

 

 5.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2012 № 26/25 "Про 
затвердження Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у 
належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів 
благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання" 
(оприлюднено 06.04.2020) 

 

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

 

 5.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2017 № 51/22 "Про 
затвердження Порядку проведення обліку безхазяйного нерухомого майна та 
відумерлої спадщини у місті" (оприлюднено 01.04.2020) 

 

 5.15  Про внесення змін до Положення про департамент правового забезпечення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 17.04.2020) 

 

 Доповідач: Лиштва Н. Ю., начальник управління з питань охорони культурної 
спадщини Дніпровської міської ради 

 

 5.16  Про внесення змін до Положення про управління з питань охорони 
культурної спадщини Дніпровської міської ради (оприлюднено 10.04.2020) 

 

 Доповідач: Панченко В. Г., депутат Дніпровської міської ради  

 5.17  Про проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії 
Індустріального парку "INNOVATION FORPOST" (оприлюднено 15.02.2019)

 

 
6. Про питання земельних відносин 

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

 

6.1 Про передачу у власність гр. Янголенко М. Г., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 50 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 01.04.2020) 

6.2 Про передачу у власність гр. Костенко Н. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 38 у СТ "КОНСТРУКТОР" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 24.03.2020) 



6.3 Про передачу у власність гр. Гаврилову О. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 27 у СТ "ШАФРАН-1" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 01.04.2020) 

6.4 Про передачу у власність гр. Каштановій Л. Л., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 48 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 01.04.2020) 

6.5 Про передачу у власність гр. Степанищевій М. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 132 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ МІЧУРИНЕЦЬ" 
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 24.03.2020) 

6.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Олексенку С. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража
(оприлюднено 29.10.2019) 

6.7 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 
(Індустріальний район) у власність гр. Головасі О. В., ідентифікаційний номер 
2981422880, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 
11.06.2018) 

6.8 Про передачу земельної ділянки по пров. Дагестанському у районі буд. № 2 
(Новокодацький район) у власність гр. Чорному В. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
27.11.2019) 

6.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Біленко Т. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.10 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Смирнова (Чечелівський 
район) у власність гр. Порубльовій О. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

6.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новопартизанської
(Чечелівський район) у власність гр. Порубльовій Г. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

6.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 87 
(Новокодацький район) у власність гр. Захаренко Є. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі  буд. № 99 
(Новокодацький район) у власність гр. Поліщук Ю. В., ідентифікаційний 
номер 3077106441, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.03.2019) 



6.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі  буд. № 93 
(Новокодацький район) у власність гр. Александрову С. Г., ідентифікаційний 
номер 3089307118, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.04.2019) 

6.15 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 91 
(Новокодацький район) у власність гр. Качаловій І. В., ідентифікаційний 
номер 2843712507, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.03.2019) 

6.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі   буд. № 89 
(Новокодацький район) у власність гр. Скаженіку М. О., ідентифікаційний 
номер 3084605015, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.04.2019) 

6.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі  буд. № 85 
(Новокодацький район) у власність гр. Банєєву Д. О., ідентифікаційний номер 
3534206056, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.04.2019) 

6.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій у районі буд. № 109 
(Чечелівський район) у власність гр. Герасименко О. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

6.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Наливайка у районі буд. № 54 
(Новокодацький район) у власність гр. Ванжі О. П., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019)  

6.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чернігівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чабан А. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.11.2019) 

6.21 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Блакитного (Шевченківський 
район) у власність гр. Шустерману О. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.12.2019) 

6.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Миру, 3 (Соборний район) у 
власність гр. Токаревій А. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 27.01.2020) 

6.23 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 19.02.2020) 

6.24 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 14.02.2020)  



6.25 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 05.03.2020) 

6.26 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 13.03.2020) 

6.27 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб)
(оприлюднено 03.04.2019) 

6.28 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 13.03.2020) 

6.29 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 30.03.2020) 

6.30 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 30.03.2020) 

6.31 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 23.03.2020) 

6.32 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 23.03.2020) 

6.33 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 13.02.2020) 

6.34 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 18.03.2020) 

6.35 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 30.03.2020) 

6.36 Про передачу земельної ділянки по вул. Чиркова, 23 (Чечелівський район) у 
власність гр. Валюшевій Н. Г., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.04.2020) 

6.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Семафорній, 36 Д (Самарський 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна КЗО "НВК № 70" ДМР(оприлюднено 
27.03.2020) 

6.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Батумській, 64 (Індустріальний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна  КЗО "СЗШ № 29" 
ДМР(оприлюднено 30.03.2020) 

6.39 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 105 
(Центральний район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 5" 
ДМР(оприлюднено 27.03.2020) 

6.40 Про передачу земельної ділянки по вул. Спогадів, 14 А (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗО НВК № 110 ДМР (оприлюднено 27.03.2020) 



6.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Прапорній, 23 (Амур-
Нижньодніпровський район)  у постійне користування департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд СЗШ № 8 (оприлюднено 
27.03.2020) 

6.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Архітектора Дольніка, 9 (Соборний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО "ДНЗ № 326" ДМР(оприлюднено 
27.03.2020) 

6.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Юліуша Словацького, 4 
(Шевченківський район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО СЗШ № 81 ДМР (оприлюднено 
27.03.2020) 

6.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Одоєвського, 30 (Шевченківський 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО "ДНЗ № 209" ДМР(оприлюднено 
27.03.2020) 

6.45 Про передачу земельної ділянки по вул. Амбулаторній, 2 (Чечелівський 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО НВК № 65 (оприлюднено 01.04.2020) 

6.46 Про передачу земельної ділянки по вул. Ветеринарній, 12 А (Індустріальний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівлі та споруд КЗО НВО № 113 ДМР (оприлюднено 
27.03.2020) 

6.47 Про передачу земельної ділянки  по вул. Лобачевського, 17 А (Індустріальний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО НВО № 113 ДМР (оприлюднено 
27.03.2020) 

6.48 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Радієвського, 1 (Самарський 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна КЗО "НВК № 70" ДМР (оприлюднено 
27.03.2020) 

6.49 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному територіальному управлінню юстиції у Дніпропетровській області, 
код ЄДРПОУ 34984907, по фактичному розміщенню будівлі гаражного боксу 
№ 1 по просп. Дмитра Яворницького, 21–21 А (Соборний район) та передачу 
її у державну власність (оприлюднено 25.03.2020) 



6.50 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 23.03.2020)  

6.51 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 17.03.2020) 

6.52 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 161 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "Техномаш", код ЄДРПОУ 
32640621, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна
(оприлюднено 17.10.2019) 

6.53 
 
 

Про передачу земельних ділянок по вул. Європейській, 5 (Шевченківський 
район) у спільну оренду ПП “Ротор”, код ЄДРПОУ 13430357, по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 07.06.2019) 

6.54 
 
 
 

Про надання гр. Марченку О. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) 
по фактичному розміщенню адміністративно-виробничих будівель та споруд
(оприлюднено 06.02.2020) 

6.55 
 
 

Про надання ТОВ "ЮС - ЛТД", код ЄДРПОУ 33183468, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по вул. Олександра Оцупа (вул. Комісара 
Крилова), 23 А (Індустріальний район) (оприлюднено 17.08.2017) 

6.56 
 
 

Про надання ПП "ПРОСПЕКТ", код ЄДРПОУ 32816414, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежилого приміщення, кафе по просп. Гагаріна, 24 (Соборний 
(Жовтневий) район) (оприлюднено 03.08.2017) 

6.57 
 
 
 
 

Про надання ТОВ "АВ інвест груп", код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  по вул. 
Лісопарковій, 14 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель і 
споруд (оприлюднено 10.10.2017) 

6.58 
 
 
 
 

Про надання ТОВ "ТЕХІМПЕКС УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 37213328, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Волзькій, 24 Б (Новокодацький (Ленінський) район) по фактичному 
розміщенню будівлі цеху з виробництва металовиробів (оприлюднено 
09.10.2017) 

6.59 Про надання гр. Фоменко Г. І., ідентифікаційний номер 1909900323, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, кафе-бару, по 
вул. Космонавта Волкова, 19 (Самарський район) (оприлюднено 15.07.2019) 

6.60 Про надання ТОВ "ГД ПРОМ", код ЄДРПОУ 39498119, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель, будівель та споруд по вул. Каспійській, 2 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.08.2017) 



6.61 Про надання ТОВ "ЗВ’ЯЗОКПРОМ", код ЄДРПОУ 23073007, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню частини виробничої будівлі по пров. Добровольців, 17 
(Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 20.03.2017) 

6.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Гіляровського, 18 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Гусєвій А. І., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
03.01.2020) 

6.63 Про продовження ТОВ “ПОЛІФАРБ”, код ЄДРПОУ 24227085, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по вул. 
Данила Галицького, 10 (Новокодацький район) (оприлюднено 27.01.2020) 

6.64 Про продовження ПП “ВИСОТПРОМСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 31216868, 
строку укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по 
вул. Академіка Белелюбського, 14 (Чечелівський район) (оприлюднено 
27.01.2020) 

6.65 Про продовження строку укладання договору оренди землі та додаткової 
угоди до договору оренди землі та внесення змін до рішень (оприлюднено 
05.08.2019) 

6.66 Про продовження ГО "Волга-1", код ЄДРПОУ 25927324, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки (оприлюднено 
27.01.2020) 

6.67 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 467/31 "Про 
надання КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР, код ЄДРПОУ 39754779, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню скверу "Амурський парк" у районі вул. 
Вітчизняної, вул. Грудневої та вул. Крилова (Амур-Нижньодніпровський 
район)" (оприлюднено 07.02.2020) 

6.68 Про поділ земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 29 
(Центральний район) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.69 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Чорногірській, 84 
(Новокодацький район), яка перебуває  в постійному користуванні 
гр. Ребрика І. В., ідентифікаційний номер 2532400230 (оприлюднено 
07.06.2019) 

6.70 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 198 
(Шевченківський район) в оренду гр. Павелко О. Л., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню складу матеріальних цінностей (оприлюднено 
23.03.2020) 

6.71 
 

Про надання ТОВ “МІРОПЛАСТ”, код ЄДРПОУ 34230288, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Прапорній, 1 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 13.03.2020) 



6.72 Про надання гр. Гільдіну О. І., ідентифікаційний номер, гр. Гільдіній О. Г., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Праці, 8 (Соборний район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд  (оприлюднено 17.03.2020) 

6.73 Про надання ТОВ "СІЛДІ", код ЄДРПОУ 38618772, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд по просп. Богдана Хмельницького, 198 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 02.03.2020) 

6.74 Про надання ПП “СФЕРА”, код ЄДРПОУ 30346060, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному, 2 
Г (Індустріальний район) по фактичному розміщенню торговельного 
павільйону (оприлюднено 19.03.2020) 

6.75 Про надання ПП “СФЕРА”, код ЄДРПОУ 30346060, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Миру, 14 
А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівлі склопункту
(оприлюднено 18.03.2020) 

6.76 Про надання ТОВ "КЛМ ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 38836017, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу по вул. Миколи Міхновського (вул. 
Щербини), 5 А  (Індустріальний район) (оприлюднено 27.12.2016) 

6.77 Про надання ТОВ "ЛЕНГЛІ", код ЄДРПОУ 43113931, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Набережній Заводській, 84 
(Новокодацький район) та проведення її експертної грошової оцінки для 
продажу по фактичному розміщенню комплексу нежитлових будівель та 
споруд (оприлюднено 13.04.2020) 

6.78 Про надання ТОВ "ДНЕПР КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36642004, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню об`єктів нерухомого майна по вул. Верстовій, 36 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.08.2017) 

6.79 Про надання ПрАТ “МОНТАЖСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 02132444, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Курсантській, 24 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 20.03.2020) 

6.80 Про надання ПрАТ “МЕТАЛУРГМАШ”, код ЄДРПОУ 05410719, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Собінова, 1 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 23.03.2020) 

6.81 Про надання ТОВ “СТК РЕАЛ ЕСТЕЙТ”, код ЄДРПОУ 36161363, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Богдана Хмельницького, 247 Б (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.03.2020) 



6.82 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 187/43 "Про 
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Шодуарівській (пров. Людмили Сталь) у районі 
будинків № № 1, 3, 7 (Новокодацький район)"  (оприлюднено 21.01.2020) 

6.83 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Набережній Перемоги, 3 М для продажу по фактичному розміщенню будівель 
і споруд автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 
пасажирів і автомобільного газозаправного пункту, що належать на праві 
власності ТОВ "ОККОСХІДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37776408 (оприлюднено 
23.03.2020) 

6.84 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по просп.
Праці, 9 для продажу по фактичному розміщенню складських будівель, що 
належать на праві власності ПРАТ "ТСФ "ДНІПРООБЛОПТТОРГ", код 
ЄДРПОУ 01880993 (оприлюднено 23.03.2020) 

6.85 Про надання ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Панікахи, 31 Г (Шевченківський район) та проведення її експертної грошової 
оцінки для продажу по фактичному розміщенню будівель та споруд (АЗК з 
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, автомийка)
(оприлюднено 09.03.2020) 

6.86 Про надання ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Калиновій, 87 Л (Амур-Нижньодніпровський район) та проведення її 
експертної грошової оцінки для продажу по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (будівлі та споруди операторської з пунктом 
обслуговування водіїв та пасажирів) (оприлюднено 09.03.2020) 

6.87 Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу 
по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 
23.03.2020) 

6.88 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 254/18 "Про 
добір земельних ділянок до Переліку земельних ділянок, які (або права на які) 
підлягають продажу на земельних торгах" (оприлюднено 09.04.2020) 

6.89 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Половицькій, 9, 9 Д 
(Центральний район) (оприлюднено 05.02.2020) 

6.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Сірка у районі буд. № 16 (Соборний 
район) у власність гр. Ситник Н. С., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2020) 

6.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Бовші С. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 



6.92 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Донецького, 20 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Подварченко Н. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
15.04.2020) 

6.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Змагання, 61 (Індустріальний район) 
у власність гр. Поповій О. Ю., ідентифікаційний номер, для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)(оприлюднено 14.02.2020) 

6.94 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Прибережного (Самарський 
район) у власність гр. Масічу П. Х., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО)(оприлюднено 18.03.2020) 

6.95 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Загребельного (Соборний 
район) у власність гр. Фелоненку О. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 18.03.2020) 

6.96 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Подольній О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 18.12.2019) 

6.97 
 

Про передачу у власність гр. Бурлаці О. Ю., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 196 у СТ "НАДЕЖДА" (Амур-Нижньодніпровський 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 27.01.2020) 

6.98 Про передачу у власність гр. Феоктістову В. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 025 у СТ "ШАФРАН-1" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 10.12.2019) 

6.99 
 

Про передачу у власність гр. Дядіну О. О., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 38 в ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ САДІВНИЦЬКОМУ 
ТОВАРИСТВІ "МІЧУРІНЕЦЬ-2" (Самарський район) для ведення 
садівництва (оприлюднено 10.12.2019) 

6.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій, 22 (Шевченківський 
район) у власність гр. Діденко Я. І., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(оприлюднено 14.02.2020 

6.101 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Гальчанській І. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 30.03.2020) 

6.102 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Гальчанському Є. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 



6.103 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Березанському Б. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.104 Про передачу земельної ділянки по пров. Орільському, 68 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Зуєву К. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 15.04.2020) 

6.105 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Чістяковій О. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 30.03.2020) 

6.106 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича 
(Самарський район) у власність гр. Лябозі С. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 30.03.2020) 

6.107 Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення у районі буд. № 36 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Малому І. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 
30.03.2020) 

6.108 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Макоді В. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 13.04.2020) 

6.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бабенку О. А. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(09.04.2020) 

6.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 87 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сіваку Б. Т., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 
09.04.2020) 

6.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 91 Б 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Веретеннікову В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(оприлюднено 
09.04.2020) 

6.112 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Волобуєва (Новокодацький 
район) у власність гр. Гандзію Р. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(оприлюднено 15.04.2020) 



6.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Волобуєва (Новокодацький 
район) у власність гр. Гандзій С. С., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) )(оприлюднено 15.04.2020) 

6.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Академіка Образцова, 1 К 
(Індустріальний район) в оренду гр. Татарникову Ю. Є., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
15.04.2020) 

6.115 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв – вул. Космічній (Соборний 
район) в оренду ТОВ ФІРМІ "САВАНА", код ЄДРПОУ 23070055, по 
фактичному розміщенню незавершеного будівництва, будівлі 
багатофункціонального призначення та для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури (оприлюднено 15.04.2020) 

6.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Мукачівській, 139 (Новокодацький 
район) в оренду гр. Улютіну Ю. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2020) 

6.117 Про передачу КНП "МКЛ № 16" ДМР, код ЄДРПОУ 01984624, у постійне 
користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 
споруд лікарні по вул. Перемоги, 113 (Шевченківський район) (оприлюднено 
06.04.2020) 

6.118 Про передачу земельних ділянок по вул. Данила Галицького, 23 А 
(Новокодацький район) в оренду гр. Мілясевичу В. І., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 
18.03.2020) 

6.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 37 Б 
(Соборний район) в оренду гр. Бродській О. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі підприємства громадського 
харчування (оприлюднено 30.03.2020) 

6.120 Про надання гр. Горб К. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню побутово-складських приміщень по вул. Юрія Кондратюка, 257 
(Новокодацький район)(оприлюднено 23.03.2020) 

6.121 Про надання ТОВ “Ф.С.К.-88”, код ЄДРПОУ 36160417, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, торговельного центру, по вул. 
Пастера, 8 А (Центральний район)(оприлюднено 04.03.2020) 

6.122 
 

Про надання гр. Татарникову К. Ю., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі магазину-кафе та для її реконструкцією під 
багатофункціональний комплекс по вул. Данили Нечая, 11 А 
(Шевченківський район)(оприлюднено 23.03.2020) 



6.123 Про надання АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 13.03.2020) 

6.124 Про надання гр. Бродському О. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі прохідної по вул. Саксаганського, 60 
(Шевченківський район)(оприлюднено 18.03.2020) 

6.125 Про надання ТОВ "АТБ-ТОРГСТРОЙ", код ЄДРПОУ 32010549, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Миколи Міхновського, 3 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
будівлі магазину продовольчих товарів (оприлюднено 23.03.2020) 

6.126 
 

Про надання ТОВ "АКІТА ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37068368, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Осінній, 1 
(Індустріальний район) (оприлюднено 11.07.2017) 

6.127 Про надання ТОВ "ОРГПРОМБУД", код ЄДРПОУ 24985259, 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. Автотранспортній, 4 (Чечелівський 
(Красногвардійський) район) (оприлюднено 22.03.2017) 

6.128 Про надання ТОВ "ПІВНІЧНЕ-007", код ЄДРПОУ 40928232, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Семафорній, 32 Б (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі багатофункціонального призначення (оприлюднено 
21.02.2017) 

6.129 
 

Про надання ТОВ "АРТ-БІЗНЕС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 33717223, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кості 
Гордієнка (вул. Матлахова), 12 (Новокодацький (Ленінський) район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 17.02.2017) 

6.130 Про надання ТОВ "НВП "ТЕХПРОМЕКОЛОГІЯ", код ЄДРПОУ 21856892, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Березинській, 24 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню виробничої будівлі (оприлюднено 11.05.2017) 

6.131 Про надання ПРАТ "ДМС", код ЄДРПОУ 01881051, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Богдана 
Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 122 (Шевченківський 
(Бабушкінський) район) по фактичному розміщенню нежилого приміщення, 
будівель та споруд (оприлюднено 24.11.2017) 



6.132 Про надання ТОВ "47 АТМОСФЕР", код ЄДРПОУ 38114053, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 
Чернишевського, 47 (Соборний (Жовтневий) район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 17.02.2017) 

6.133 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва КЛ-6 кВ від РП-6 кВ ТП-28 до РУ-6 кВ 
проєктованої ТП-6/0,4 кВ у районі просп. Сергія Нігояна, 32 (Чечелівський 
район) (оприлюднено 21.10.2019) 

6.134 Про надання ТОВ "АСТРІУС", код ЄДРПОУ 42487107, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бориса 
Кротова, 21 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу № 1 (оприлюднено 13.03.2020) 

6.135 Про надання гр. Воротній Н. Є., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража № 4 по вул. Шмідта, 13 (Центральний район) 
(оприлюднено 04.03.2020) 

6.136 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 147/55 стосовно 
земельної ділянки по вул. Кільченській, 5 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 15.04.2020) 

6.137 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 188/54 стосовно 
земельної ділянки по пл. Соборній, 12 (Соборний район)(оприлюднено 
15.04.2020) 

6.138 Про надання згоди ТОВ “ЦУМ”, код ЄДРПОУ 41807358, на поділ земельної 
ділянки (кадастровий номер 1210100000:02:410:0004) (оприлюднено 
19.03.2020) 

6.139 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Короленка, 2 К 
(Шевченківський район), яка перебуває в оренді ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ 
АТЛАНТ”, код ЄДРПОУ 34774497 (оприлюднено 20.03.2020) 

6.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 101 А 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ УКРАЇНА", код 
ЄДРПОУ 35043320, по фактичному розміщенню будівлі та споруд 
(автостоянка) (оприлюднено 15.04.2020) 

6.141 Про припинення ПП “СЛАВІА”, код ЄДРПОУ 31793339, права користування 
земельними ділянками по вул. Івана Акінфієва, 12 Б (Соборний район) 
(оприлюднено 04.10.2019) 

6.142 Про припинення права постійного користування земельними ділянками по 
просп. Мануйлівському, 29 А (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 30.03.2020) 



6.143 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 82/15 "Про 
надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Ближній, 31 
(Новокодацький (Ленінський) район), яка перебуває в постійному 
користуванні міської багатопрофільної клінічної лікарні № 4, код ЄДРПОУ 
01280527, відповідно до Державного акта на право постійного користування 
земельною ділянкою від 06.03.2006 № 030610400003, по фактичному 
розміщенню будівель лікарні" (оприлюднено 06.04.2020) 

6.144 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Великій 
Діївській, 111 (Новокодацький район) (оприлюднено 25.03.2020) 

6.145 Про поділ земельної ділянки по вул. Караваєва, 68 (Новокадацький район) 
(оприлюднено 15.04.2020) 

6.146 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 
просп. Гагаріна у районі буд. № 120 для продажу по фактичному розміщенню 
об’єкта незавершеного будівництва, об’єкта громадського харчування, що 
належить на праві власності ТОВ "ФУДКОРТ СЕРВІС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 
42311227(оприлюднено 20.02.2020) 

 Конфлікт інтересів 

6.147 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 12 
(Індустріальний район) в оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, 
гр. Кожушному В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень та для їх подальшої реконструкції під торгово-офісні 
приміщення (оприлюднено 13.01.2020) 

6.148 Про надання гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Січових стрільців, 8 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежилого приміщення (оприлюднено 23.03.2020) 

6.149 Про надання гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі по просп. Гагаріна, 105 Б (Соборний район) 
(оприлюднено 20.03.2020) 

7.  Про питання архітектури та містобудування 

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

7.1 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 27.02.2020) 

7.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові"
(оприлюднено 24.03.2020) 



7.3 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого вулицями: Воскресенською, Короленка, Челюскіна  та 
проспектом Дмитра Яворницького (Шевченківський  район) 
(оприлюднено 07.04.2020) 

7.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб)(оприлюднено 19.03.2020) 

7.5 
 

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 
(4 особи) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.6 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 
(13 осіб) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.7 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 
(14 осіб) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.8 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 
(5 осіб) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.9 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 
(16 осіб) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(16 осіб) (оприлюднено 23.03.2020) 

7.11 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Мірошнічеву Е. М., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаража у 
районі вул. Березинської (Індустріальний район) (оприлюднено 12.12.2019) 

 
8. Різне 


