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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

58 чергової сесії міської ради VІІ скликання 
 
 

1. Про фінансово-бюджетні питання 
 

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

 1.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік"
(оприлюднено 18.05.2020) 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 1.4  Про здійснення запозичення до міського бюджету (оприлюднено 01.06.2020)  

 1.5  Про зменшення величини пайової участі ТОВ "ГОЛДЕН ТАУН" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 27.04.2020) 

 

 1.6  Про зменшення величини пайової участі ТОВ "АВРОРА-17" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
 (оприлюднено 27.04.2020) 

 

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради   
 1.7  Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної 

ділянки по вул. Барикадній у районі буд. № 16 (Соборний район) 
(оприлюднено 16.06.2020) 

 

 1.8  Про продаж ПРАТ "ТСФ "ДНІПРООБЛОПТТОРГ", код ЄДРПОУ 01880993, 
земельної ділянки по просп. Праці, 9 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню складських будівель (оприлюднено 18.06.2020) 

 



 1.9  Про продаж ТОВ "АНТАРЕС ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 38299013, земельної 
ділянки по просп. Олександра Поля, 104 А (Центральний район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.10  Про продаж ТОВ "ІІГ ЛОГОС-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 32058512, земельної 
ділянки по вул. Маршала Малиновського, 2 (Амур-Нижньодніпровський 
район) по фактичному розміщенню багатофункціонального центру 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.11  Про продаж ТОВ "ТРЕЙД-МАРКЕТ 2004", код ЄДРПОУ 33115639, земельної 
ділянки по просп. Гагаріна, 8 А (Соборний район) по фактичному 
розміщенню адміністративно-торговельного комплексу (торговельний центр, 
магазини, трансформаторна) (оприлюднено 17.06.2020) 

 

 1.12  Про продаж ТОВ "КОДАК", код ЄДРПОУ 20263807, земельної ділянки по 
просп. Героїв, 3 (Соборний район) по фактичному розміщенню будівель і 
споруд (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.13  Про продаж ПП "ФЕНІКС", код ЄДРПОУ 32466138 земельної ділянки по
вул. Панікахи, 17 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель торговельного комплексу (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.14  Про продаж гр. Константиновському М. Я., ідентифікаційний номер, 
гр. Константиновському Д. Я., ідентифікаційний номер, гр. Кутафіну С. В., 
ідентифікаційний номер, земельної ділянки по вул. Європейській, 3 
(Шевченківській район) по фактичному розміщенню будівлі 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.15  Про продаж ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, земельної ділянки 
по шосе Полтавському, 11 К (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (автозаправний комплекс) 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.16  Про продаж ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, земельної ділянки 
по вул. Каштановій, 4 К (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
АЗК з пунктом обслуговування водіїв та пасажирів 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.17  Про продаж ТОВ "ФІРМА "АРІАНТ", код ЄДРПОУ 41351884, земельної 
ділянки по просп. Героїв, 2 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель і споруд торговельного комплексу (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.18  Про продаж ТОВ "КОДАК", код ЄДРПОУ 20263807, земельної ділянки по 
просп. Героїв, 3 (Соборний район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.19  Про продаж ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, земельної ділянки 
по вул. Робочій, 84 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню АЗС з 
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 



 1.20  Про продаж ТОВ "КВАРТАЛ", код ЄДРПОУ 32887443, земельної ділянки по 
просп. Богдана Хмельницького, 118 Д (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню будівлі торговельно-розважального центру з 
навісом (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.21  Про продаж ТОВ "САЛТОРА ПЛЮС", код ЄДРПОУ 41370525 земельної 
ділянки по вул. Юрія Кондратюка, 8 (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 18.06.2020) 

 

 1.22  Про продаж ТОВ БІК "ДАФІ", код ЄДРПОУ 32228680, земельних ділянок по 
бульв. Зоряному, 1 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
торговельно-виставочного комплексу (оприлюднено 17.06.2020) 

 

 1.23  Про продаж ТОВ ВКП "УМК", код ЄДРПОУ 30710639, земельної ділянки по 
вул. Титова, 36 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівель 
багатофункціонального торгово-комерційного комплексу 
(оприлюднено 18.06.2020) 

 

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

 

 1.24  Про визначення замовника послуг з обов’язкового аудиту АТ 
"Дніпрометробуд" (оприлюднено 23.06.2020) 

 

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

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

 

 2.1  Про Програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки (оприлюднено 13.05.2020) 

 

 2.2  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 2.3  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 27.05.2020) 

 

Доповідач: Буйволюк О. В., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради 

 2.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2017 № 20/26 "Про 
затвердження Програми розвитку історії міста та місцевої ідентичності "З 
Україною в серці" на 2018 - 2020 роки" (оприлюднено 10.06.2019) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44 "Про 
затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків 
міста Дніпра на 2019 – 2023 роки" (оприлюднено 22.05.2020) 

 



 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2016 № 18/5 "Про 
затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства 
м. Дніпра на 2016 – 2020 роки" (оприлюднено 29.05.2020) 

 

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

 

 2.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 22/18 "Про 
внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 31/16 стосовно 
Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 2016 –2020 роки" 
(оприлюднено 25.05.2020) 

 

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

 

 2.8  Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 
2021 - 2025 роки" (оприлюднено 22.05.2020) 

 

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

 

 2.9  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 10.06.2020) 

 

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

 

 2.10  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 09.06.2020) 

 

    3. Про питання комунальної власності  

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

 

 3.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2020 № 17/56 "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 21.05.2020) 

 

 3.2  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра медичного обладнання (оприлюднено 04.06.2020) 

 

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

 

 3.3  Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання (оприлюднено 28.04.2020) 

 

 3.4  Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання (оприлюднено 04.05.2020) 

 



 3.5  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового будинку по вул. Василя Жуковського, 21 А 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.6  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зелених насаджень (оприлюднено 29.05.2020) 

 

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

 

 3.7  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. Б-2 по вул. Коцюбинського, 10 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.8  Про надання дозволу на передачу контейнерів пластикових євростандарту для 
збору твердих побутових відходів з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДМР та КП 
"ЖГ Самарського району" ДМР на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-5" 
(оприлюднено 25.05.2020) 

 

 3.9  Про надання дозволу на передачу транспортних засобів з балансу  КП 
«ЖИЛСЕРВІС-2» ДМР та КП «ЖГ Самарського району» ДМР на баланс КП 
«ЖИЛСЕРВІС-5» (оприлюднено 25.05.2020) 

 

Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської 
міської ради 
 3.10  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста огорожі 

з воротами у районі буд. № № 47, 49 по вул. Романа Шухевича 
(оприлюднено 25.05.2020) 

 

 3.11  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі у районі буд. № 110 А по просп. Богдана Хмельницького 
(оприлюднено 25.05.2020) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
 3.12  Про визначення балансоутримувачів меморіальних дощок 

(оприлюднено 10.06.2020) 
 

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

 

 3.13  Про зняття з балансу КП "ЖГ Красногвардійського району" ДМР 
малоквартирного житлового будинку літ. З-1 по вул. Звивистій, 25 
 (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 3.14  Про зміни до Переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році  (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 3.15  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Пастера, 16, прим. 16
(оприлюднено 21.05.2020) 

 



 3.16  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Пастера, 16, прим. 17
(оприлюднено 21.05.2020) 

 

 3.17  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Пастера, 16, прим. 18
(оприлюднено 21.05.2020) 

 

 3.18  Про приватизацію об`єктів нерухомого майна по вул. Короленка, 24 А 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.19  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 113, прим. 100 н (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.20  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Янтарній, 32, 
прим. ХХV-І (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.21  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по бульв. Слави, 21,
прим. 103, 104 (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.22  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Боброва, 5, прим. 1 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.23  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по шосе Донецькому, 5, 
прим. 1 н (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.24  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 
102 А, прим. 43 (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.25  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 
102 А, прим. 44 (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.26  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Титова, 20, прим. VІ-2, 
VІ-3, VІ-3а, VІ-4 (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.27  Про приватизацію об`єктів нерухомого майна по вул. Каштановій, 18 Д 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.28  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Набережній 
Перемоги, 82 (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.29  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Василя Чапленка, 3, 
прим. ІХ (оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.30  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Толстого, 7 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.31  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Воскресенській, 38 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.32  Про приватизацію об"єкта нерухомого майна по вул. Глинки, 15 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.33  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Каруни, 137 
(оприлюднено 22.05.2020) 

 

 3.34  Про приватизацію об"єкта нерухомого майна по вул. Романа Шухевича, 64, 
прим. 12 (оприлюднено 03.06.2020) 

 

 3.35  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Гагаріна, 84, 
прим. 10 н (оприлюднено 03.06.2020) 

 

 3.36  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 22 А, прим. 
ХХ-НП (оприлюднено 03.06.2020) 

 



 3.37  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 89 Б 
(оприлюднено 03.06.2020) 

 

 3.38  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 25.05.2020) 

 

 3.39  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 27.05.2020) 

 

 3.40  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 31/50 "Про 
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна" 
(оприлюднено 27.05.2020) 

 

 3.41  Про зняття з балансу деяких Комунальних підприємств та закладів міської 
ради окремо визначених об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 05.06.2020) 

 

 3.42  Про визначення балансоутримувача споруд, належних до нежитлових 
будівель (оприлюднено 11.06.2020) 

 

 3.43  Про ініціювання та надання згоди на передачу з державної власності у 
комунальну власність територіальної громади міста Дніпра об`єкта соціальної 
інфраструктури за адресою: о. Монастирський, 38 разом з окремим 
індивідуально визначеним майном (оприлюднено 11.06.2020) 

 

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

 3.44  Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних будинкових розподільних мереж (оприлюднено 22.05.2020) 

 

Доповідач: Буйволюк О. В., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради 

 3.45  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 34/43 "Про 
визначення балансоутримувачем території загального користування (зеленої 
зони) в районі вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв-
чорнобильців) КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР" 
(оприлюднено 27.05.2020) 

 

 3.46  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 37/43 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства 
Соборної районної у місті Дніпрі ради на баланс КП "Дирекція територій і
об’єктів рекреації" ДМР території загального користування (зеленої зони) в 
районі просп. Героїв, 46 – 48 (біля озера)" (оприлюднено 27.05.2020) 

 

 3.47  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 38/43 "Про 
визначення балансоутримувачем території загального користування (зеленої 
зони) в районі вул. Космічної (від вул. Космонавта Комарова до буд. № 19) 
КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР" 
(оприлюднено 27.05.2020) 

 



4. Про організаційні і кадрові питання 
 
Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради 

 4.1  Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та 
її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її 
виконавчих органів (оприлюднено 13.05.2020) 

 
 

 4.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 33/6 "Про 
затвердження керівного та персонального складу постійних комісій міської 
ради" (оприлюднено 22.05.2020) 

 

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

 

 4.3  Про Положення про Лівобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 14.05.2020) 

 

 4.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 48/40 "Про 
реорганізацію Комунального закладу "Дніпровський міський соціальний 
центр матері та дитини" Дніпровської міської ради шляхом перетворення у 
Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей 
та сімей "Мамине щастя" Дніпровської міської ради" 
(оприлюднено 21.05.2020) 

 

 4.5  Про перейменування комунального закладу соціального захисту "Центр 
соціальної підтримки дітей "Довіра" Дніпровської міської ради 
(оприлюднено 21.05.2020) 

 

 Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради -
головний архітектор міста 

 

 4.6  Про затвердження Переліку найменувань вулиць топонімічної спадщини 
міста Дніпра (оприлюднено 03.06.2020) 

 

 4.7  Про розгляд питань щодо найменування нових або перейменування існуючих 
топонімів міста Дніпра, які пов’язані із вшануванням пам’яті загиблих 
учасників АТО (оприлюднено 03.06.2020) 

 

 4.8  Про присвоєння найменування новому проїзду в Амур-Нижньодніпровському 
районі (оприлюднено 03.06.2020) 

 

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

 

 4.9  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 29.04.2020) 

 

 4.10  Про затвердження Статуту КП "Дніпрометробуд" ДМР у новій редакції у 
зв`язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 4.11  Про затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції у зв`язку з 
доповненням видів діяльності (оприлюднено 21.05.2020) 

 



 4.12  Про затвердження Статуту КП "Дніпроековторресурс" ДМР у новій редакції у 
зв`язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 4.13  Про затвердження Статуту КП "ТПТЕ Теплотранс" у новій редакції у зв`язку 
зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 21.05.2020) 

 

 4.14  Про затвердження Статуту КП "Безпечна та інноваційна освіта" у новій 
редакції (оприлюднено 05.06.2020) 

 

 4.15  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства "Парк 
культури та відпочинку Сагайдак" Дніпровської міської ради шляхом 
ліквідації (оприлюднено 05.06.2020) 

 

 4.16  Про затвердження Статуту КП "ВК "Дніпро" ДМР у новій редакції 
(оприлюднено 11.06.2020) 

 

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

 

 4.17  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 9/19 "Про 
затвердження Положення про департамент екологічної політики Дніпровської 
міської ради" (оприлюднено 11.04.2019) 

 

 
 
5. Про питання земельних відносин 

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

 

5.1 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Крайової – вул. Передової
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Данільчуку С. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(учасник АТО)
(оприлюднено 19.12.2019) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Сормовській, 10 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Спесівову С. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
27.01.2020) 

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дураченку О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 27.11.2019)  

5.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у 
власність гр. Семикіну О. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 30.03.2020) 



5.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Глущенка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Петруніну О. Ю., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 30.03.2020) 

5.6 Про передачу земельної ділянки по пров. Рокитному (Соборний район) у 
власність гр. Мустафаєву Р. Е., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.03.2020) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі будинків 
№ № 16 – 20 (Шевченківський район) у власність гр. Зимі Т. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 27.11.2019) 

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 62 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Батраку Т. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
17.12.2019) 

5.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Партизанської (Чечелівський 
район) у власність гр. Царьову А. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.10 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крайової – вул. Передової
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Гончаренко А. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 02.03.2020) 

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Прокуді М. Ю., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 
АТО) (оприлюднено 27.11.2019) 

5.12 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Міллеру Д. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 17.12.2019) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шпаку І. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 15.04.2020) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів у районі буд. № 13 
(Індустріальний район) у власність гр. Байдачному В. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 13.03.2020) 



5.15 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Прохоренку Є. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 
АТО) (оприлюднено 27.11.2019) 

5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шмигелю Н. Д., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 15.04.2020) 

5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сидорчуку Я. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 19.02.2020) 

5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Анадирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шалунову Д. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
17.02.2020) 

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Щетніковій Н. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.02.2020) 

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шаповалу Д. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.11.2019) 

5.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність  гр. Царенко Т. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Водопровідної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Железняковій Н. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.03.2020) 

5.23 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 129 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Закубанцевій Ю. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.12.2019) 

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Волковій Л. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 



5.25 Про передачу земельної ділянки по пров. Декоративному у районі буд. № 3 
(Новокодацький район) у власність гр. Кайнозі І. О., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.26 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Липському О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
18.12.2019) 

5.27 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Прияружної (Новокодацький 
район) у власність гр. Курбанову Р. К., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.28 Про передачу земельної ділянки по пров. Івана Сохача (Новокодацький 
район) у власність гр. Головку А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.29 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пархомець Т. Л., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.12.2019) 

5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі будинків 
№ № 222, 222 А (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Боровику 
А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 19.12.2019) 

5.31 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі буд. № 7 
(Шевченківський район) у власність гр. Пивовар А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 

5.32 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Каюку Д. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.33 Про передачу земельної ділянки по вул. Бережній у районі буд. № 99 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Омельченко В. Г., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.02.2020) 

5.34 Про передачу земельної ділянки по вул. Тернопільській (Соборний район) у 
власність  гр. Брику І. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 



5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Байкової (Соборний район) у 
власність гр. Родюшкіну Д. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.11.2019) 

5.36 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Міннівалеєвій Т. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
03.02.2020) 

5.37 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сергіївій С. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019) 

5.38 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Опанаса Ковпака (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ушпику С. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лазарева (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Родіоновій Г. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.03.2020) 

5.40 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Томашову В. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Богородицькій, 42 (Самарський 
район) у власність гр. Хлібородовій К. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 

5.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Приазовській у районі буд. № 24 
(Новокодацький район) у власність гр. Вєрємєєвій Г. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській, 20 (Чечелівський 
район) у власність гр. Жилюк Н. Ю., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Зелена балка, 50 А  (Новокодацький 
район)  у власність гр. Іванову Д. М., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019) 



5.45 Про передачу земельної ділянки по вул. Путівцевій, 39 (Чечелівський район) у 
власність гр. Жмурку А. В., ідентифікаційний номер, для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 18.02.2020) 

5.46 Про передачу земельної ділянки по пров. Лощинному, 16 (Новокодацький 
район) у спільну сумісну власність гр. Кривенко  Л. М., ідентифікаційний 
номер, гр. Кривенку С. В., ідентифікаційний номер, для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 24.03.2020) 

5.47 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Водопровідної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Нікітіній Н. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

5.48 
 

Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ставінозі М. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019) 

5.49 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка –
вул. Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Вербицькому О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 14.02.2020) 

5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Єрмаковій Н. М., 
ідентифікаційний номер 2927302606, для будівництва та обслуговування 
гаража (оприлюднено 14.03.2019) 

5.51 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 1 (Індустріальний район) у власність гр. Шерстюк Г. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування 
гаража(оприлюднено 14.02.2020) 

5.52 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка –
вул. Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Вербицькій О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 14.02.2020) 

5.53 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Щербакову М. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 
АТО) (оприлюднено 19.02.2020) 

5.54 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 101 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Шерстюк Н. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
01.04.2020) 



5.55 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Антіповій В. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.12.2019) 

5.56 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 
власність гр. Ананьєву Д. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.57 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мукачівської (Новокодацький 
район) у власність гр. Дячуку М. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.58 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сухоруковій Г. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.11.2019) 

5.59 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 47 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Джоболді Л. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 
власність гр. Сорокіну О. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.02.2020) 

5.61 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Порфіленко І. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.03.2020) 

5.62 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яблуневої (Новокодацький 
район) у власність гр. Вороній О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2020) 

5.63 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 
власність гр. Грицюку Р. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській, 87 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ніколенко Л. Т., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.04.2020)  



5.65 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Тайгової  (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лютому М. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Тайгової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лютій Н. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чехова (Соборний район) у 
власність гр. Шмельову Є. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Дивізіонній у районі буд. № 1 В 
(Чечелівський район) у власність гр. Кубенко С. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.69 Про передачу у власність гр. Прошенко С. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 396 у СТ "МЕТАЛУРГ" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 28.05.2020) 

5.70 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській у районі буд. № 95 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Крутю С. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
28.05.2020) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській у районі буд. № 95 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сизковій Т. П., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
28.05.2020) 

5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій у районі буд. № 162 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Солдатовій О. Г., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.06.2020) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Тунельній у районі буд. № 77 
(Соборний район) у власність гр. Чопенко О. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.05.2020) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кравчук Т. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.05.2020) 



5.75 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Алексєєнко О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.05.2020) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лепському Р. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.06.2020) 

5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 319 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кропінову А. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.05.2020) 

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській у районі буд. № 95 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кобельчаку О. Б., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.05.2020) 

5.79 Про передачу земельної ділянки по вул. 230-ї стрілецької дивізії у районі буд. 
№ 22 (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Бугаєвій С. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.06.2020) 

5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Шовковичній (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Деркач О. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Барвінківській, 11 А (Центральний 
район) у власність гр. Кондратьєвій Я. М., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 21.05.2020) 

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі пл. Вокзальної, 10 (Центральний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕ-ЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-164 
(оприлюднено 14.05.2020) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Романовського, 73 Т (Самарський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 77 
(оприлюднено 14.05.2020)

5.84 Про передачу земельної ділянки по вул. Павлова, 3 (Чечелівський район) у 
постійне користування КП  "МІСЬКЗЕЛЕНБУД", код ЄДРПОУ 33338361,  по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 27.03.2020) 



5.85 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 29 М 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "БП "УКРБУДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 
42891393, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
05.05.2020) 

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Троїцькій, 1 (Шевченківський район) 
у постійне користування НВК № 33, код ЄДРПОУ 24430716, по фактичному 
розміщенню будівлі закладу (оприлюднено 08.05.2020) 

5.87 Про передачу КНП "ДЦПМСД № 6" ДМР, код ЄДРПОУ 37899736, у постійне 
користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 по вул. Караваєва, 68 
(Новокодацький район) (оприлюднено 28.05.2020) 

5.88 Про передачу КНП "МКЛ № 9" ДМР, код ЄДРПОУ 01984613, у постійне 
користування земельної ділянки по фактичному розміщенню амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини № № 6, 7 по просп. Мануйлівському, 
29 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 25.05.2020) 

5.89 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 193+875 – км 194+165 
(Чечелівський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 
08.05.2020) 

5.90 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), транспортна розв’язка км 217+692 
(Індустріальний район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 
08.05.2020) 

5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій, 800 А (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО "СЗШ № 117" ДМР
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.92 Про передачу земельної ділянки по пров. Крушельницької, 10 (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна НВК № 131 
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Світанковій, 1 (Самарський район) у 
постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню об’єктів 
нерухомого майна КЗО "НВК № 27" ДМР (оприлюднено 08.05.2020) 



5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 15 
(Індустріальний район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна Комунального закладу освіти 
"Середня загальноосвітня школа № 118 з поглибленим вивченням англійської 
та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 08.05.2020) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 22 (Соборний район) у 
постійне користування КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР, код ЄДРПОУ 37899673, 
по фактичному розміщенню будівлі амбулаторій № № 7, 8, гаражів 
(оприлюднено 08.05.2020)

5.96 Про передачу земельної ділянки по вул. Привокзальній, 9 А (Центральний 
район) в оренду ТОВ "СІТІ РІТЕЙЛ ГРУПП", код ЄДРПОУ 40440863, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 30.10.2019) 

5.97 Про передачу земельної ділянки по вул. Автотранспортній, 23 (Чечелівський 
район) в оренду ТОВ "КОМПЛЕКС", код ЄДРПОУ 32608939, по фактичному 
розміщенню комплексу (оприлюднено 25.05.2020) 

5.98 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 29.05.2020) 

5.99 Про передачу земельної ділянки по вул. Гвардійській, 28 Д (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "ВП "АГРОФУДЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 42411635, 
по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва 
(оприлюднено 31.01.2020) 

5.100 Про надання гр. Гончарук О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Янтарній, 73 Б (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу (оприлюднено 20.09.2019)  

5.101 Про надання гр. Таран В. Т., ідентифікаційний номер 1910800286, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Тверській, 1 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню частини 
овочесховища, будівель та споруд (оприлюднено 12.02.2019) 

5.102 Про надання ТОВ "ДНЕПР КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36642004, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
просп. Героїв, 3 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлового 
приміщення (оприлюднено 05.05.2020) 

5.103 Про надання ТОВ "ДНЕПР КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 36642004, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 46 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення, ґанку (оприлюднено 29.04.2020) 

5.104 Про надання ТОВ "КІРОВСЬКИЙ", код ЄДРПОУ 30012099, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Володимира Антоновича, 16 Г (Центральний район) по фактичному 
розміщенню гаража (оприлюднено 07.05.2020) 



5.105 Про надання гр. Голодюку А. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Береговій, 153 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 25.05.2020) 

5.106 Про надання гр. Пітьку М. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі майстерні, по 
вул. Мандриківській, 54 (Соборний район) (оприлюднено 22.05.2020) 

5.107 Про надання ТОВ "ОРБІКС", код ЄДРПОУ 43573631, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по вул. Журналістів, 9 (Індустріальний район)
(оприлюднено 18.05.2020)  

5.108 Про надання гр. Солонській Л. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню комплексу гаражів по вул. Панікахи, 31 А 
(Шевченківський район) (оприлюднено 30.04.2020) 

5.109 Про надання ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по пл. Успенській, 17 (Соборний 
район) (оприлюднено 14.05.2020)  

5.110 Про надання ТОВ “ДМЗ КОМІНМЕТ”, код ЄДРПОУ 39008850, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Яхненківській, 1 П, 11 Д (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню будівлі стрілочного поста, нежитлової будівлі 100 т 
вагів, під’їзних колій (оприлюднено 20.09.2018) 

5.111 Про надання ПП "МЕДІКОМ", код ЄДРПОУ 32561131, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Парусному, 16 Д (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі аптечного закладу (оприлюднено 16.04.2020) 

5.112 
 

Про надання гр. Мірошніченку М. В., ідентифікаційний номер, 
гр. Мірошніченку В. М., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Володимира 
Івасюка, 48 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 19.05.2020) 

5.113 Про надання ТОВ "ОРТО-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 43513478, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, магазину, по вул. Макарова, 23 
А (Чечелівський район) (оприлюднено 05.05.2020) 



5.114 Про надання гр. Дубинському В. М., ідентифікаційний номер 2376900599, 
гр. Дубінському Л. М., ідентифікаційний номер 2165826937, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню комплексу нежитлових будівель по вул. Калиновій, 91 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.115 Про надання гр. Дубинському В. М., ідентифікаційний номер, 
гр. Дубінському Л. М.,  ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Автотранспортній, 2 
(Чечелівський район) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.116 Про надання гр. Дубинському В. М., ідентифікаційний номер 2376900599, 
гр. Дубінському Л. М., ідентифікаційний номер 2165826937, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню комплексу нежитлових будівель по вул. Калиновій, 91 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 11.07.2019) 

5.117 Про надання ТОВ "ЛІСК ЛТД", код ЄДРПОУ 43007884, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
(оприлюднено 25.05.2020) 

5.118 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Карагандинській, 4  (Самарський 
район) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.119 
 

Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Столярова, 3 К  (Центральний район)
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.120 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення № 1 по вул. Столярова, 3 Н 
(Центральний район) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.121 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі та котельні по вул. Великій Діївській, 179 
(Новокодацький район) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.122 Про надання КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ М. ДНІПРО, 
код ЄДРПОУ 08004581, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Надії Алексєєнко, 42 (Чечелівський 
район) по фактичному розміщенню будівель та споруд (військове містечко
№ 2) (оприлюднено 08.05.2020) 



5.123 Про надання гр. Тарасову С. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Володимира Мономаха, 31 (гараж 
312) (Шевченківський район) (оприлюднено 16.04.2020) 

5.124 Про надання  ТОВ "КООПТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 42681030, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по просп. Дмитра Яворницького, 
76 А (Центральний район) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.125 Про надання ТОВ "ЕТС", код ЄДРПОУ 37732554, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 03.05.2019) 

5.126 Про надання Об’єднанню “ДОАПБ”, код ЄДРПОУ 03088225, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 37 (Соборний район) по фактичному розміщенню об’єктів 
нерухомого майна (оприлюднено 10.12.2019) 

5.127 Про надання ПФ “ВАДИМ”, код ЄДРПОУ 20295629, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Крушельницької, 6 Л (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню торгово-побутового комплексу (оприлюднено 
28.02.2019) 

5.128 Про надання ТОВ "МАКРОПЛАЗА", код ЄДРПОУ 38937117, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі офісу по 
вул. Половицькій, 5 А (Центральний район) (оприлюднено 06.08.2019) 

5.129 Про надання ТОВ "ТИХА ВУЛИЦЯ", код ЄДРПОУ 36366166, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню частини адміністративної будівлі по 
вул. Мечникова, 12 (Шевченківський район) (оприлюднено 02.05.2019)  

5.130 
 
 

Про надання ТОВ “МВ ІСТЕЙТ”, код ЄДРПОУ 38434185, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Трудових резервів, 7 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
складських приміщень з гаражними боксами та адміністративним будинком 
(оприлюднено 12.02.2019) 

5.131 Про надання ТОВ “АВ інвест груп”, код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Олександра Оцупа (вул. Комісара Крилова), 21 Л (Індустріальний район) 
по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 02.04.2018) 

5.132 Про надання ТОВ ВКФ “А.Т. ЛТД”, код ЄДРПОУ 19099403, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Дмитра Яворницького, 1 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівлі, топкової, СТО та складу (оприлюднено 30.05.2018) 



5.133 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення по просп. Олександра Поля, 1/9 
(Центральний район) (оприлюднено 15.05.2018) 

5.134 
 

Про надання ТОВ ВКЦ "КРОК", код ЄДРПОУ 30487376, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню спортзалу по вул. Академіка Янгеля, 35 
(Чечелівський район) (оприлюднено 03.05.2019) 

5.135 
 

Про надання АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Набережній Перемоги, 50 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 30.10.2019) 

5.136 Про надання АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 51 (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 28.02.2019) 

5.137 Про надання АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
узв. Крутогірному, 1 (Соборний район) по фактичному розміщенню об’єктів 
нерухомого майна(оприлюднено 11.07.2019) 

5.138 Про надання АТ "УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Шинній, 21 
(Шевченківський район) (оприлюднено 03.05.2019) 

5.139 Про надання АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення лазні та споруд по 
вул. Киргизькій, 10 (Шевченківський район) (оприлюднено 06.06.2019) 

5.140 Про надання ТОВ “АСТА”, код ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень по вул. Шевченка, 30 (Соборний район)
(оприлюднено 08.06.2018) 

5.141 Про надання ТОВ “АСТА”, код ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення по вул. Паторжинського, 30 (Соборний 
район) (оприлюднено 08.06.2018) 

5.142 Про надання ЗАТ “IMAGE INTERNATIONAL GROUP FOUNDATION 
(IIGFOUNDATION)”, ПП “INDUSTRIAL HOLDING FOUNDATION” дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
просп. Дмитра Яворницького, 54 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 18.04.2019) 



5.143 Про надання ТОВ “АВ інвест груп”, код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Олександра Оцупа, 14 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню складів будматеріалів (оприлюднено 04.10.2019) 

5.144 Про надання КП-ЦЕНТРУ “ЖОВТНЕВИЙ”, код ЄДРПОУ 19087481, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Олеся Гончара, 15 Б (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель (оприлюднено 04.10.2019) 

5.145 Про надання ТОВ “ВЕРТІКС-МОЛЛ”, код ЄДРПОУ 40369943, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Червоногірській, 2 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 11.02.2019) 

5.146 Про надання ТОВ “КОСМЕТІК-СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 24228624, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Великій Діївській, 46 А (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню будівлі кафе (оприлюднено 28.02.2019) 

5.147 Про надання ТОВ “АВРОРА СКТ”, код ЄДРПОУ 41368595, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Автотранспортній, 2 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 13.03.2018) 

5.148 Про надання ТОВ "САНТЕКО-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 40963921, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по просп. Богдана 
Хмельницького, 106 А (Чечелівський район) (оприлюднено 06.06.2019) 

5.149 Про надання  ТОВ  “АВ інвест груп”, код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі контори по вул. Лісопарковій, 14 
(Самарський район) (оприлюднено 19.04.2019)  

5.150 Про надання ТОВ “САБ-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 37733013, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Лешко-Попеля, буд. № 13 
(Соборний район) (оприлюднено 17.08.2018) 

5.151 Про надання АТ "АКБ "КОНКОРД", код ЄДРПОУ 34514392, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі банку, по пл. Троїцькій, 
2 (Шевченківський район) (оприлюднено 19.11.2019) 

5.152 Про надання гр. Червіну Є. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. Гулі Корольової, 12 Г 
(Індустріальний район) (оприлюднено 25.05.2020) 



5.153 Про надання ТОВ "МАРКЕТ СТАЙЛ", код ЄДРПОУ 43142386, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Калиновій, 12 К (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу (оприлюднено 18.05.2020) 

5.154 Про надання ПРАТ “МЕРЕЖА-СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 24605831, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Дніпросталівській, 26 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню будинку та споруд (оприлюднено 19.03.2020) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Попудренка, 134 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Куліш Л. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.12.2019) 

5.156 
 

Про поновлення договору оренди землі від 14.08.2004 (державна реєстрація 
від 18.10.2004 № 5702) по вул. Святослава Хороброго, 12 (Шевченківський 
район) ТОВ "ДОЛЬНІК І К", код ЄДРПОУ 19315054, по фактичному 
розміщенню приміщень в офісному комплексі (оприлюднено 12.02.2020) 

5.157 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по 
вул. Всеволода Нестайка, 5 (Індустріальний район) (оприлюднено 28.05.2020)

5.158 
 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по 
вул. Талаліхіна, 6 А (Новокодацький район) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.159 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шинній у районі буд. № 2 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 22.05.2020) 

5.160 
 
 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2005 № 315/31 "Про 
надання земельної ділянки по вул. Гавриленка, 1 у постійне користування 
Комунальному закладу "Обласний клінічний онкологічний диспансер", код 
ЄДРПОУ 02007265, по фактичному розміщенню будівель диспансеру" у 
зв’язку з реорганізацією комунального закладу (оприлюднено 27.03.2020) 

5.161 
 
 
 
 

Про поновлення договору оренди землі від 20.06.2005 (державна реєстрація 
від 05.09.2005 № 040510400789) по вул. Новоселівській, 23 (Амур-
Нижньодніпровський район) ПрАТ "МЕТАЛУРГМАШ", код ЄДРПОУ 
05410719, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
14.05.2020) 

5.162 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд. № 2 Л  (Соборний район) 
(оприлюднено 09.06.2020) 

5.163 
 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Барвінківській, 9 А 
(оприлюднено 19.05.2020) 

5.164 Про зміну цільового призначення земельних ділянок по вул. Мандриківській, 
322, 324 (Соборний район) (оприлюднено 28.05.2020) 



5.165 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2006 № 249/5 "Про 
передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "АРК", код ЄДРПОУ 
32434132, земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги у районі будівлі
№ 10 (Жовтневий район) в оренду для проектування та будівництва будівлі 
автоцентру" (оприлюднено 03.06.2020) 

5.166 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 178/53 стосовно 
земельної ділянки по шосе Донецькому, 137 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 29.05.2020) 

5.167 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 182/53 стосовно 
земельної ділянки по шосе Запорізькому, 20 Д (Шевченківський район) 
(оприлюднено 29.05.2020) 

5.168 Про продовження гр. Груздєву В. О., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі (оприлюднено 08.05.2020) 

5.169 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 
район) у власність гр. Фелоненко Н. Г., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2020) 

5.170 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (Амур-
Нижньодніпровський  район) у власність гр. Дейнеко М. В., ідентифікаційний 
номер 3518313988, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.11.2018) 

5.171 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гук А. М., ідентифікаційний 
номер 3550907582, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.11.2018) 

5.172 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богомаза (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Середюку Р. П., ідентифікаційний 
номер 2885529973, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.11.2018) 

5.173 Про передачу земельної ділянки по вул. Богуна (Новокодацький район) у 
власність гр. Ковальчук М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(АТО) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Мінусинській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Баранцю В. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.175 Про передачу земельної ділянки по вул. Орловській у районі буд. № 7 
(Чечелівський район) у власність гр. Мирошниченко А. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.06.2020) 



5.176 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новоселівської (Новокодацький 
район) у власність гр. Німенко А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.177 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крутої балки (Соборний район) 
у власність гр. Єдліній Л. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.178 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Свободи (Новокодацький 
район) у власність гр. Черечечі Д. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.179 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крутої балки (Соборний район) 
у власність гр. Дубовій Ю. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.180 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Алексеєнко В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
17.06.2020) 

5.181 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Пастера, 2 Б (Центральний район) в 
оренду гр. Орловій О. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню кафе "Мрія" (оприлюднено 15.06.2020) 

5.182 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 27 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, 
по фактичному розміщенню виробничих будівель та споруд (оприлюднено 
11.06.2020) 

5.183 Про передачу земельної ділянки по вул. Барикадній, 4 (Соборний район) в 
оренду гр. Вєтвицькій Л. Ю., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню гаража (оприлюднено 18.06.2020) 

5.184 Про передачу земельної ділянки по вул. Новаторській, 16 (Самарський район) 
у власність гр. Мирченку А. Ю., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.06.2020) 

5.185 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (4 особи)
(оприлюднено 18.06.2020)   

5.186 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 48 Т 
(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту
№ 22 (оприлюднено 11.06.2020) 



5.187 Про передачу земельної ділянки по вул. Гастелло, 94 (Новокодацький район) 
в оренду ТОВ "ВАСБЕР", код ЄДРПОУ 42911421, по фактичному 
розміщенню будівлі виробничої дільниці зі збирання меблів та нежитлової 
будівлі (оприлюднено 08.01.2020) 

5.188 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб)
(оприлюднено 11.06.2020) 

5.189 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 18.06.2020) 

5.190 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 17.06.2020) 

5.191 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 26 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, 
гр. Сидоренко С. А., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
об’єктів нерухомого майна з подальшою реконструкцією житлового будинку 
під будівлю громадського призначення з улаштуванням надземного переходу
(оприлюднено 13.02.2020) 

5.192 Про передачу земельної ділянки по вул. Коксовій, 12 (Новокодацький район) 
гр. Допрінді І. Б., ідентифікаційний номер, гр. Допрінді Н. О., 
ідентифікаційний номер, гр. Допрінді О. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 17.06.2020) 

5.193 Про передачу земельної ділянки по вул. Делегатській, 79 Т (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
розподільчого пункту № 42 (оприлюднено 17.06.2020) 

5.194 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд. № 22 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ХОЛДИНГ", код 
ЄДРПОУ 32931116, по фактичному розміщенню незавершеного будівництва
(оприлюднено 05.05.2020) 

5.195 Про передачу земельної ділянки по вул. Мечникова, 16 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "БУДЕСТЕЙТ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 43650684, по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 
18.06.2020) 

5.196 Про передачу земельної ділянки по вул. Мечникова, 11 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ЕДЕМ РЕАЛ ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 43631682, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 18.06.2020) 

5.197 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 75 Д (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ІНТЕР ДНІПРО", код ЄДРПОУ 40903731, по 
фактичному розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 27.02.2020)

5.198 Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 Г (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі водокачки № 3 (оприлюднено 17.06.2020) 



5.199 Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 Ж (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі підстанції № 36 подвір’я виложниць
(оприлюднено 17.06.2020) 

5.200 Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 М (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі підстанції великого мартена електроцеху
(оприлюднено 17.06.2020) 

5.201 Про передачу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 28 К (Соборний 
район) у власність гр. Бебешку Ю. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.06.2020) 

5.202 Про надання гр. Чмоні В. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Березинській, 70 
(Індустріальний район) (оприлюднено 29.04.2020) 

5.203 Про надання ТОВ "БІМ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 39559197, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Гагаріна, 76 Д (Шевченківський район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу по фактичному розміщенню нежитлової будівлі
(оприлюднено 22.05.2020)  

5.204 
 
 
 
 

Про надання ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38298800, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Січеславській Набережній, 33 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню частини будівлі готелю "Дніпропетровськ" (оприлюднено 
25.05.2020) 

5.205 Про надання ТОВ "ЖИТЛОБУДТРЕСТ", код ЄДРПОУ 42909211, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомості та для нового будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Херсонській, 2, 
просп. Пушкіна, 1 (Центральний район) (оприлюднено 25.05.2020) 

5.206 Про надання гр. Васильєву Ю. В., ідентифікаційний номер, гр. Макарову В. 
Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гайовій, 53 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель і споруд, будівлі храму та келійного корпусу
(оприлюднено 25.05.2020) 

5.207 
 
 
 

Про надання ТОВ "АЛАН СПОРТ", код ЄДРПОУ 37899322, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
шосе Запорізькому, 53 Б (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель комерційного призначення (оприлюднено 11.03.2019) 

5.208 Про надання гр. Личманюку В. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Володі Дубініна, 107 А (Соборний район) по фактичному розміщенню 
допоміжних будівель автостоянки (оприлюднено 25.05.2020) 



5.209 Про надання гр. Білому Є. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Тополиній, 18 Г (Шевченківський район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 25.05.2020) 

5.210 Про надання гр. Кузьмінову В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Великій Діївській, 213 Г (Новокодацький район) та проведення її 
експертної грошової оцінки для продажу (оприлюднено 25.05.2020) 

5.211 Про надання гр. Білому Є. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Штабному, 2 Г (Соборний район) та проведення її експертної грошової 
оцінки для продажу (оприлюднено 25.05.2020) 

5.212 Про надання гр. Білому Є. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Титова, 18 Д (Чечелівський район) та проведення її експертної грошової 
оцінки для продажу по фактичному розміщенню автостоянки (оприлюднено 
25.05.2020) 

5.213 Про поділ земельної ділянки по вул. Космічній, 53 (Соборний район)
(оприлюднено 04.06.2020) 

5.214 Про поновлення договорів оренди землі від 24.09.2015 (державна реєстрація 
від 24.09.2015 № № 11315191, 11315722, 11316341, 11314673) по 
вул. Володимира Мономаха у районі буд. № 5 (Шевченківський район) 
гр. Шаліт А. І., ідентифікаційний номер, для обслуговування торговельно-
офісного центру та проєктування і будівництва паркінгу, обслуговування 
торговельно-офісного центру з благоустроєм прилеглої території
(оприлюднено 14.05.2020) 

5.215 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договору оренди землі (кадастровий 
номер 1210100000:01:050:0003) (оприлюднено 15.06.2020) 

5.216 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договору оренди землі (кадастровий 
номер 1210100000:02:388:0081) (оприлюднено 15.06.2020) 

5.217 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договору оренди землі (кадастровий 
номер 1210100000:08:792:0055) (оприлюднено 15.06.2020) 

5.218 
 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 95/54 стосовно 
земельної ділянки по вул. Юрія Савченка, 64 Т (Центральний район)
(оприлюднено 15.06.2020) 

5.219 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 241/43 стосовно 
земельної ділянки по пров. Феодосія Макаревського, 3 (Соборний район)
(оприлюднено 15.06.2020) 

5.220 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2020 № 182/56 стосовно 
земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 3 (Індустріальний район)
(оприлюднено 18.06.2020) 



5.221 Про відмову гр. Семеновій М. В., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража по шосе Запорізькому
у районі буд. № 80 (Шевченківський район) (оприлюднено 12.05.2020) 

5.222 Про припинення ПП “СФЕРА”, код ЄДРПОУ 30346060, права користування 
земельними ділянками по пров. Вільному, 2 А (Індустріальний район)
(оприлюднено 19.03.2020) 

5.223 Про поновлення договорів оренди землі від 08.06.2010 (державна реєстрація 
від 22.06.2010 № № 041010400393, 041010400394, 041010400399) по 
пров. Вільному, 2 А (Індустріальний район) ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 
30346060, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
11.06.2020) 

5.224 Про поновлення договору оренди землі від 11.05.2010 (державна реєстрація 
від 13.07.2010 № 041010400460) по вул. Березинській, 28 А (Індустріальний 
район) ПРИВАТНОМУ МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛЮБАВА", код 
ЄДРПОУ 13440769, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(торговельний комплекс) (оприлюднено 14.05.2020) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 21.05.2020) 

6.2 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 21.05.2020) 

6.3 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 
15.04.2020) 

6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 17.02.2020) 

6.5 Про надання гр. Дерявці А. В., ідентифікаційний номер 2463100822, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва у районі вул. Березанівської (оприлюднено 06.08.2019) 

6.6 Про надання гр. Хачатрян В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 75 у 
СТ "КОМУНАЛЬНИК" (Новокодацький район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 27.03.2020) 



6.7 
 
 
 

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у районі
вул. Столярної у Самарському районі м. Дніпра (13 осіб) (оприлюднено 
22.05.2020) 

6.8 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у районі вул. 
Халхінгольської у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 
14.05.2020) 

6.9 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у районі 
вул. Халхінгольської у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 
22.05.2020) 

6.10 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Сєніку Є. С., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі
вул. Онезької (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.11 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Простовій В. М., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі
вул. Новошкільної (Чечелівський район) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.12 Про надання гр. Дерявці А. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража у районі вул. Титова
(Чечелівський район) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 22.05.2020) 

6.14 Про надання ТОВ "АЯКС ДНІПРО", код ЄДРПОУ 39527846, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
районі вул. Байкальської, 9 Г (Індустріальний район) для будівництва об’єктів 
енергетичної інфраструктури (оприлюднено 22.05.2020) 

6.15 
 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 13.04.2020) 

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(10 осіб) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.17 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(10 осіб) (оприлюднено 25.05.2020) 



6.18 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 25.05.2020) 

6.19 Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(2 особи) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.20 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(13 осіб) (оприлюднено 25.05.2020)

6.21 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(15 осіб) (оприлюднено 25.05.2020)

6.22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(12 осіб) (оприлюднено 25.05.2020) 

6.23 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 
(21 особа) (оприлюднено 25.05.2020) 

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 
управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

6.24 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого вулицями: Столярова, Князя Ярослава Мудрого, Половицькою та 
просп. Дмитра Яворницького (Центральний район) (оприлюднено 13.05.2020)
 

 
7. Різне 

 
Доповідач: Філатов Б. А., міський голова 

Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII скликання до Президента 
України (оприлюднено 19.06.2020) 

 


