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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

61 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 18.08.2020) 

 

 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 17.08.2020) 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про 
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради" (оприлюднено 20.08.2020) 

 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 03.09.2020) 

 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 03.09.2020) 

 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 17.09.2020) 

 

 1.7  Про зменшення величини пайової участі ТОВ БІК "ДАФІ" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 25.08.2020) 

 

 1.8  Про зменшення величини пайової участі ТОВ «АВЕРС-ГРУП» на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 20.08.2020) 

 

 1.9  Про зменшення величини пайової участі ТОВ «ІНТЕРСЕРВІСБУД» на 
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 20.08.2020) 

 



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

 

 1.10  Про продаж ТОВ "Епіцентр К", код ЄДРПОУ 32490244, земельної ділянки по 
шосе Запорізькому, 62 К (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 16.09.2020) 

 

 1.11  Про продаж ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443, земельної ділянки 
по вул. Калиновій, 87 Л (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (будівлі та споруди операторської з пунктом 
обслуговування водіїв та пасажирів) (оприлюднено 15.09.2020) 

 

 1.12  Про продаж ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443 земельної ділянки 
по вул. Панікахи, 31 Г (Шевченківський район), по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 
пасажирів, автомийка) (оприлюднено 15.09.2020) 

 

 1.13  Про продаж ТОВ "ОККОСХІДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37776408, земельної 
ділянки по вул. Набережній Перемоги, 3 М (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівель і споруд автозаправної станції з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів і автомобільного газозаправного пункту 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 1.14  Про продаж ТОВ "ОККОСХІДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37776408, земельної 
ділянки по вул. Любарського, 2 М (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню поліфункціонального комплексу АЗС з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і АГЗП, автомийкою, 
адмінбудинком із закладом громадського харчування 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 1.15  Про продаж гр. Долгополову О. Ю., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 87 (Центральний район) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 16.09.2020) 

 

 1.16  Про продаж ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, земельної 
ділянки по вул. Ламаній, 8 (Соборний район), по фактичному розміщенню 
житлових будинків (оприлюднено 16.09.2020) 

 

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

Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення 
Дніпровської міської ради 
 2.1  Про внесення змін до Програми надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 

2018 – 2021 роки (оприлюднено 03.09.2020) 
 

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

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2019 № 15/49 "Про 
погодження інвестиційних програм ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 
(оприлюднено 25.08.2020) 

 



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

 

 2.3  Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпрі на 
2021 - 2025 роки (оприлюднено 27.08.2020) 

 

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

 

 2.4  Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та 
висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021 - 2025 роки 
(оприлюднено 13.08.2020) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до Програми з енергозбереження, енергоефективності та 
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 
2017 – 2021 роки (оприлюднено 17.08.2020) 

 

 Доповідач: Бондаренко О. Г., начальник управління майном колишнього смт 
Таромське Дніпровської міської ради 

 

 2.6  Про затвердження Програми забезпечення населення колишнього селища 
міського типу Таромське питним водопостачанням на 2021 - 2025 роки 
(оприлюднено 14.08.2020) 

 

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

 

 2.7  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 
2016 – 2020 рр. (оприлюднено 15.09.2020) 

 

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

 

 2.8  Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства 
"Коменергосервіс" Дніпровської міської ради на 2020 рік 
(оприлюднено 27.08.2020) 

 

 2.9  Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства 
"Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради на 2021 - 2022 роки 
(оприлюднено 14.09.2020) 

 

 2.10  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки (оприлюднено 18.09.2020) 

 



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

 

 2.11  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 15.09.2020) 

 

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

 

 2.12  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 14.09.2020) 

 

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

 

 2.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про 
Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 
роки" (оприлюднено 21.09.2020) 

 

    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 надання дозволу департаменту капітального будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації на проведення 
будівельних робіт по об’єктах (оприлюднено 18.08.2020) 

 

 3.2  Про надання дозволу на передачу з балансу КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР на 
баланс КП "Теплоенерго" ділянки зовнішньої мережі теплопостачання по 
вул. Гусенка, 13 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.3  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 № 10" ДМР 
об’єкта (оприлюднено 03.09.2020) 

 

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

 

 3.4  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста мереж зовнішнього освітлення до житлового будинку за 
адресою: вул. Шодуарівська, 9 (оприлюднено 28.07.2020) 

 

 3.5  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх теплових мереж до житлового будинку за адресою: 
вул. Шодуарівська, 9 (оприлюднено 28.07.2020) 

 

 3.6  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 



 3.7  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій (оприлюднено 27.08.2020) 

 

 3.8  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП 
"Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР автомобілів 
(оприлюднено 03.09.2020) 

 

 3.9  Про надання дозволу на списання приладів обліку теплової енергії з балансу 
КП "Теплоенерго" (оприлюднено 03.09.2020) 

 

 3.10  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста дощоприймальних колодязів (оприлюднено 09.09.2020) 

 

 3.11  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 21/50 "Про 
надання дозволу на передачу вузлів комерційного обліку питної води з 
балансу КП "Дніпроводоканал" на баланс департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради" (оприлюднено 04.09.2020) 

 

 3.12  Про надання дозволу на передачу вузлів комерційного обліку питної води з 
балансу КП "Дніпроводоканал" на баланс КП "Жилсервіс-5" 
(оприлюднено 04.09.2020) 

 

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

 

 3.13  Про визначення балансоутримувача споруд, належних до нежитлових 
будівель (оприлюднено 18.08.2020) 

 

 3.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 34/42 "Про 
об’єкти нерухомого майна комунальної власності та визначення їх 
балансоутримувача" (оприлюднено 18.08.2020) 

 

 3.15  Про зміни до Переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.16  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Шодуарівській, 3,
прим. 70 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.17  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по узв. Крутогірному, 9 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.18  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Праці, 5 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.19  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Мануйлівському, 19, 
прим. 46 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.20  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.21  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Героїв, 46, прим. 11 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.22  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Героїв, 31 А 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.23  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Героїв, 37 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.24  Про приватизацію об’єктів нерухомого майна по просп. Героїв, 12, під’їзд 13, 
прим. 1241 та 1242 (оприлюднено 21.08.2020) 

 



 3.25  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Гагаріна, 141 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.26  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Героїв, 4 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.27  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Метробудівській, 1, 
прим. 86 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.28  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Мануйлівському, 19, 
прим. 47 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.29  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Максима Дія, 8, 
прим. 39 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.30  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 77 А,
прим. 72 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.31  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Котляревського, 7 А, 
прим. 153 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.32  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 83, корп. 1, 
прим. 1 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.33  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Юрія Кондратюка, 11, 
прим. 350 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.34  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна на ж/м Сокіл, 9, бл. 1, прим. 581
(оприлюднено 21.08.2020) 

 
 

 3.35  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Суворова, 9, 
прим. XXVII (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.36  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Савкіна, 4, прим. 155 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.37  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Савкіна, 2, прим. ІІ 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.38  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Моніторній, 2, бл. 10, 
прим. 33 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.39  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Моніторній, 7, прим. 115
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.40  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 66, прим. 108
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.41  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Лісозахисній, 4, прим. І 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.42  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Івана Акінфієва, 10 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.43  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Жуковського, 2 Б 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.44  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Богомаза, 200, прим. 102
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.45  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Моніторній, 5, прим. 77 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.46  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Березинській, 3 А 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 



 3.47  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Богомаза, 198, прим. 5 
(оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.48  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 29 
(оприлюднено 28.08.2020) 

 

 3.49  Про впорядкування адреси нежитлового приміщення № 158 по 
бульв. Слави, 4 (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 3.50  Про припинення права господарського відання на нежитлове приміщення 
№ 3 по просп. Дмитра Яворницького, 94 (оприлюднено 03.09.2020) 

 

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

 

 3.51  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
гуртожитку за адресою: вул. Любарського, 90 (оприлюднено 17.12.2019) 

 

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

 

 3.52  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту інформаційних 
технологій Дніпровської міської ради комп’ютерного та мультимедійного 
обладнання (оприлюднено 03.09.2020) 

 

 3.53  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту інформаційних 
технологій Дніпровської міської ради автоматизованих робочих місць 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.54  Про надання дозволу департаменту інформаційних технологій Дніпровської 
міської ради на передачу права користування впровадженими ліцензіями МІС 
"Каштан" комунальним некомерційним підприємствам міської ради 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.55  Про надання дозволу департаменту інформаційних технологій Дніпровської 
міської ради на передачу права користування ліцензіями МІС "Каштан" 
комунальним некомерційним підприємствам міської ради 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

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

 3.56  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 32 (оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.57  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по пл. Соборній, 8 А 
(оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.58  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Столєтова, 19 А 
(оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.59  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 37 (оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.60  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 58 (оприлюднено 18.09.2020) 

 



 3.61  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Володимира 
Мономаха, 8 (оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.62  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по узв. Крутогірному, 21 
(оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.63  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Мостовій, 4 
(оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.64  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Столєтова, 19 А 
(оприлюднено 18.09.2020) 

 

 3.65  Про передачу з балансу на баланс об`єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 11.09.2020) 

 

 3.66  Про визначення балансоутримувача споруд, належних до нежитлових 
будівель (оприлюднено 11.09.2020) 

 

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

 

 3.67  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Міськсвітло" мереж 
зовнішнього освітлення по вулицях Коксовій та Кам’янській 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.68  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Міськсвітло" мереж 
зовнішнього освітлення по просп. Богдана Хмельницького 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.69  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Міськсвітло" мереж 
зовнішнього освітлення по вул. Героїв Крут 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.70  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу мереж зовнішнього освітлення та 
елементів вул. Барикадної на баланс комунальних підприємств 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.71  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу мереж зовнішнього освітлення та 
елементів вул. Байкальської на баланс комунальних підприємств 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

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

 

 3.72  Про погодження списання з балансу Комунального підприємства 
"ЖИЛСЕРВІС-5" Дніпровської міської ради багатоквартирного житлового 
будинку  літ. В-2  по вул. Старокозацькій, 31 (оприлюднено 04.09.2020) 

 



4. Про організаційні і кадрові питання 

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

 4.1  Про віднесення смт Авіаторського до Шевченківського району у місті Дніпрі 
Дніпровського району Дніпропетровської області (оприлюднено 10.09.2020) 

 

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

 

 4.2  Про присвоєння території загального користування (зелена зона) у районі 
просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової найменування -
сквер Олександра Усачова (оприлюднено 09.09.2020) 

 

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

 

 4.3  Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради у новій редакції (оприлюднено 13.08.2020) 

 

 Доповідач: Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних послуг 
та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 

 4.4  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі 
надання адміністративних послуг м. Дніпра (оприлюднено 02.09.2020) 

 

 Доповідач: Мамотенко Ю. О., в. о. директора департаменту забезпечення 
діяльності Дніпровської міської ради 

 

 4.5  Про рішення міської ради, що прийняті у 2017 році 
(оприлюднено 15.06.2020) 

 

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

 

 4.6  Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 21.08.2020) 

 

 4.7  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська клінічна лікарня № 2" Дніпровської міської ради на 
2020 рік (оприлюднено 19.08.2020) 

 

 4.8  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська поліклініка № 4" Дніпровської міської ради на 2020 рік
(оприлюднено 19.08.2020) 

 

 4.9  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська поліклініка № 2" Дніпровської міської ради на 2020 рік
(оприлюднено 19.08.2020) 

 

 4.10  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська поліклініка № 6" Дніпровської міської ради на 2020 рік
(оприлюднено 19.08.2020) 

 



 4.11  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська поліклініка № 1" Дніпровської міської ради на 2020 рік
(оприлюднено 19.08.2020) 

 

 4.12  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міська лікарня № 12" Дніпровської міської ради на 2020 рік
(оприлюднено 19.08.2020) 

 

 4.13  Про затвердження плану розвитку Комунального некомерційного 
підприємства "Міський пологовий будинок № 1" Дніпровської міської ради 
на 2020 рік (оприлюднено 19.08.2020) 

 

 
5. Про питання земельних відносин 

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

5.1 Про передачу земельної ділянки по пров. Білих акацій у районі буд. № 28 
(Чечелівський район) у власність гр. Бондарчуку А. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по пров. Білих акацій, 26 (Чечелівський 
район) у власність гр. Бондарчуку М. М., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.3 Про передачу у власність гр. Оніщук М. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 20 у СТ "РОДНИК" (Амур-Нижньодніпровський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.4 Про передачу у власність гр. Гончаровій О. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 51 в ОК "СТ "ЛІСОВА КАЗКА" (Амур-
Нижньодніпровський район) для садівництва (оприлюднено 16.07.2020) 

5.5 Про передачу у власність гр. Маурер К. С., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 7 у СТ "СТІНОВИК" (Самарський район) для ведення 
садівництва(оприлюднено 31.07.2020)  

5.6 Про передачу у власність гр. Корєшкову Ю. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 43 в ОК "СТ "ЗЕЛЕНИЙ СКЛОН" (Самарський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 30.07.2020) 

5.7 Про передачу у власність гр. Тесленку С. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 63 в ОК "СТ "ЛІСОВА КАЗКА" (Амур-
Нижньодніпровський район) для садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.8 Про передачу у власність гр. Самойленко О. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 2-145 у СТ "Золотий Ренет" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 



5.9 Про передачу у власність гр. Житньому В. Б., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 5-108 у СТ "Золотий Ренет" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.10 Про передачу у власність гр. Чечель О. Г., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 40 у СТ "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" (Чечелівський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.11 Про передачу у власність гр. Смаглюк Є. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 161 у СТ "Лісова поляна" (Амур-Нижньодніпровський 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.12 Про передачу у власність гр. Мороз Н. М., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 186 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.13 Про передачу у власність гр. Кравцовій К. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 75 у СТ "КРАСНА ПОЛЯНА" (Чечелівський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.07.2020) 

5.14 Про передачу у власність гр. Матвійчук Г. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 41 у САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕТРОВКА" 
(Самарський район) для ведення садівництва (оприлюднено 16.07.2020) 

5.15 Про передачу у власність гр. Колеснику О. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 49 в ОК "СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.07.2020) 

5.16 Про передачу у власність гр. Колесник С. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 165 в ОК "СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.07.2020) 

5.17 Про передачу у власність гр. Пічуліну В. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 92 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1" (Самарський район) для 
садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.18 Про передачу у власність гр. Данюкову Ю. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 5-104 у СТ "Золотий Ренет" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.07.2020) 

5.19 Про передачу у власність гр. Степанову А. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 300 в ОК "СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 31.07.2020) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Міщенку С. В., 
ідентифікаційний номер 2533011238, для будівництва та обслуговування 
гаража (оприлюднено 20.05.2019) 

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



5.22 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Каракуці В. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 28.05.2020) 

5.23 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького у районі 
буд. № 142 (Шевченківський район) у власність гр. Кузнєцову А. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.24 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Міщенку А. С., 
ідентифікаційний номер 3473108696, для будівництва та обслуговування 
гаража (оприлюднено 20.05.2019) 

5.25 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка –
вул. Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Астахову С. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 06.11.2019) 

5.26 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького у районі 
буд. № 142 (Шевченківський район) у власність гр. Кузнєцовій К. О.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі 
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Соловей О. Г., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 28.05.2020) 

5.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Героїв Крут у районі буд. № 9 
(Соборний район) в оренду гр. Гамануху В. І., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню гаража № 503 (оприлюднено 24.03.2020) 

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

5.30 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Журналістів (Індустріальний 
район) у власність гр. Шевчуку М. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.05.2020) 

5.31 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького у районі 
буд. № 142 (Шевченківський район) у власність гр. Лаптійчуку Ю. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.05.2020) 

5.32 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького у районі 
буд. № 142 (Шевченківський район) у власність гр. Лаптійчук І. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 08.05.2020) 



5.33 Про передачу земельної ділянки по пров. Фіалковому, 26 (Шевченківський 
район) у власність гр. Деменіній Н. П., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.05.2020) 

5.34 Про передачу земельної ділянки по вул. Оранжевій, 60 (Шевченківський 
район)  у власність гр. Магамедовій А. М., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.35 Про передачу земельної ділянки по пров. Відродження, 89 (Новокодацький 
район) у власність гр. Водопяну В. О., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.36 Про передачу земельної ділянки по вул. Валдайській, 52 (Новокодацький 
район) у власність гр. Пархоменко В. Г., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.05.2020) 

5.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській, 54 А (Новокодацький 
район) у власність гр. Гапєєвій Т. В., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Гірничорудній, 12 (Амур-
Нижньодніпровський район) у спільну  оренду гр. Городецькому В. А., 
ідентифікаційний номер, та гр. Черечечі Д. І., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.05.2020) 

5.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій, 26  (Шевченківський 
район) у власність гр. Кондратюку С. В., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.40 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Москаленку Д. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
16.06.2020) 

5.41 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 
(Індустріальний район) у власність гр. Каракозову О. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 
(оприлюднено 08.04.2019) 

5.42 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Іванову Д. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 16.06.2020) 

5.43 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Запотінському С. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
02.07.2020) 



5.44 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Москвичу Р. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
02.07.2020) 

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Бзовському Я. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
16.06.2020) 

5.46 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Явтушенку О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
16.06.2020) 

5.47 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників у районі буд. № 92 
(Чечелівський район) у власність гр. Коняєву Р. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 16.06.2020) 

5.48 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Різдвяного (Новокодацький 
район) у власність гр. Перваку В. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.49 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Танюку П. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
18.08.2020) 

5.50 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 
район) у власність гр. Постоленку В. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.06.2020) 

5.51 Про передачу земельної ділянки по вул. Опанаса Ковпака у районі буд. № 15 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Цакуну О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (АТО) (оприлюднено 
18.08.2020) 

5.52 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Капаціну О. Ю., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (АТО) (оприлюднено 18.08.2020) 

5.53 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лютікову В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (АТО) (оприлюднено 18.08.2020) 



5.54 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової, ділянка 
№ 642 (Новокодацький район) у власність гр. Максимовій О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 03.08.2020) 

5.55 
 
 

Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Жирову Ю. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.08.2020)  

5.56 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 82 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сириці Є. Р., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 31.07.2020) 

5.57 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Конструкторського
(Чечелівський район) у власність гр. Шуру О. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 25.05.2020) 

5.58 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 82 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Чубченку М. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 31.07.2020) 

5.59 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Москвичу Р. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (АТО) (оприлюднено 18.08.2020) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дерію О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
05.08.2020) 

5.61 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ракетобудівників (Чечелівський 
район) у власність гр. Лебедю Ю. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.62 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 
власність гр. Душку А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.63 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 
район) у власність гр. Мірошниченку О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 26.06.2020) 



5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Джгутовій у районі буд. № 42 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Попову О. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
26.06.2020) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській (Новокодацький район) у 
власність гр. Цуприку М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.66 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Джижевському Є. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
16.06.2020) 

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Конику Ю. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 25.08.2020) 

5.68 Про передачу земельних ділянок у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (17 осіб) 
(оприлюднено 31.07.2020) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників, 58 (Чечелівський 
район) у власність гр. Потаповій З. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність  гр. Федишину І. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 

5.71 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Якименко Н. Д., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кальмус О. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.07.2020) 

5.73 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стародубцева (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність   гр. Лукашенко М. К., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 



5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової та
вул. Кінноспортивної (Амур-Нижньодніпровський район) у власність
гр. Греку В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 31.07.2020) 

5.75 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Верховинської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кожушному О. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.02.2020) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пашкову О. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.77 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської
(вул. Кіровоградської) (Амур-Нижньодніпровський район) у власність
гр. Вожжову Ю. Д., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.06.2016) 

5.78 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лемешко В. Ф., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.06.2020) 

5.79 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Комнацькому А. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова у районі буд. № 18 А 
(Центральний район) у власність гр. Педаю Ю. А., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій у районі  буд. № 325 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Олійник К. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Куліченку С. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
30.03.2020) 



5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі буд. № 400 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Колбуну О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
22.06.2020) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Єфименко І. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2020) 

5.85 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дяченку Д. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019) 

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова, 68 (Соборний район) у 
власність гр. Рясній О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.07.2020) 

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 165 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Барановій І. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.12.2019) 

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ковіці О. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2020) 

5.89 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Казахстанської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Алексеєвій Г. Ф., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.90 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової та вул. 
Кінноспортивної (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Бабенку 
С. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 04.08.2020) 

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пені Н. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2020) 

5.92 Про передачу земельної ділянки у районі вулиць Шпакової та 
Кінноспортивної (Амур-Нижньодніпровський район) у власність
гр. Євтушенку Є. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 



5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій, 518 А (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Оніщенку О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Роменському В. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.95 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової та 
вул. Кінноспортивної (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. 
Штефанесі В. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.96 Про передачу земельної ділянки по пров. Протипохилому 1-му у районі 
буд. № 55 (Центральний район) у власність гр. Коцелку М. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
31.07.2020) 

5.97 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бондарю О. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.98 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській (Новокодацький район) у 
власність гр. Макарець О. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чернозіпунніковій Н. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.08.2020) 

5.100 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вовченко Л. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.101 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Капелюшній О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 



5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій у районі буд. № 323 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Олійник Г. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.02.2020) 

5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Моторній у районі буд. № 120 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. П’ятниці Т. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.104 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Обиденникову М. С.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
04.08.2020) 

5.105 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій у районі буд. № 96 
(Чечелівський район) у власність гр. Ткаченко Г. О., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.07.2020) 

5.106 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 99 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Недвизі Л. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Загірській у районі буд. № 32 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. П’ятниці В. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.108 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Нізельському А. Б., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
30.03.2020) 

5.109 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Касьянівського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лепеті М. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.110 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Галича
(Самарський район) у власність гр. Блащуку Б. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоставковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Олексієнку В. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.07.2020) 



5.112 
 

Про передачу земельної ділянки  у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Безуглій Л. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

5.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лагоді П. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.114 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Титаренку А. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.05.2020) 

5.115 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чехова (Соборний район) у 
власність гр. Печьонці Д. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2020) 

5.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській у районі буд. № 179 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кирпі В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.07.2020) 

5.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій (Шевченківський район) 
у власність   гр. Литвиненку Ю. Д., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019) 

5.118 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Шефського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кириченку О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 

5.119 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Конюхова (Чечелівський 
район) у власність гр. Кібі О. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр.  Маслову Є. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Крутому яру, 5 (Чечелівський район) 
у власність гр. Біцаєвій А. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.07.2020) 



5.122 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Чернігівського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Іщенко Л. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.123 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Комнацькій О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.124 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Прудкій О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.125 Про передачу земельної ділянки по вул. Дубовика (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Цаберябому О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.126 Про передачу земельної ділянки по вул. Старому шляху (Новокодацький 
район) у власність гр. Семипядній Ф. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.127 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мінусинської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вишнівецькій І. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.05.2020) 

5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 37 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Дубовику О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
09.07.2020) 

5.129 Про передачу земельної ділянки по вул. Східній у районі буд. № 27 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пінчуку Л. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.130 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Манежного (Новокодацький 
район) у власність гр. Вишницькій І. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Колесніковій В. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 



5.132 Про передачу земельної ділянки по пров. Дагестанському (Новокодацький 
район) у власність гр. Бабаєвій В. Д., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі буд. № 344 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Іщенку О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.05.2020) 

5.134 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Стародубцева у районі буд. № 36 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Маліновському С. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.06.2020) 

5.135 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Резервній (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пустовому Р. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.02.2020) 

5.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Грінченка у районі буд. № 371 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бойко О. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020) 

5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Лізи Чайкіної, 25 (Соборний район) у 
власність гр. Кознову Д. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2020) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність  гр. Волошко А. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 

5.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Новгород-Сіверській у районі
буд. № 118 (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сесь І. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 

5.140 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лубію С. К., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

5.141 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Виговського у районі буд. № 46 
(Самарський район) у власність гр. Сидоренко О. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 



5.142 Про передачу земельної ділянки по вул. Алуштинській у районі буд. № 1 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Мудраку В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.05.2020) 

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

5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Базарній у районі буд. № 4 
(Новокодацький район) у власність гр. Коняєвій Ю. Р., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Гуртовій у районі буд. № 26 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Горяному С. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
26.02.2020) 

5.146 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій (Чечелівський район) у 
власність гр. Борисенку А. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.147 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Чернігівського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Іщенку Д. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2019) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по вул. Тернопільській у районі буд. № 2 Б 
(Соборний район) у власність гр. Чернезі З. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.149 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність  гр. Брандис Є. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

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

5.151 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 
власність гр. Шахун Ю. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 



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

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Дежньова, 2 (Самарський район) у 
власність гр. Дорошевському А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.154 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Онезької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гусакову Р. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Стародубцева у районі буд. № 22 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Соколянській М. Ю.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
04.08.2020) 

5.156 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Скляровій Т. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.07.2020) 

5.157 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність  гр. Вовченко В. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.158 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Дружинників у районі буд. № 3 
(Соборний район) у власність гр. Джурі М. Р., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.159 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Шпакового (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ляшко Ю. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.160 
 
 
 

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

5.161 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Шпакового (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Огли Р. Р., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2020) 



5.162 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дружинників (Соборний район) 
у власність гр. Трубіну С. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

5.163 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській (Чечелівський 
район) у власність гр. Низькому С. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Стартовій, 20 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ІДЕАЛ-А", код ЄДРПОУ 36640282, по фактичному розміщенню 
виробничої бази – складських приміщень (оприлюднено 15.06.2020) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по просп. Мануйлівському, 21 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Мілясевич А. С., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 
05.11.2019) 

5.166 Про передачу земельної ділянки по вул. Артільній, 10 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ БВН", код 
ЄДРПОУ 36294474, по фактичному розміщенню будівлі складу (оприлюднено 
04.08.2020) 

5.167 Про передачу земельних ділянок по вул. Курсантській, 24 (Самарський район) 
в оренду ПрАТ "МОНТАЖСЕРВІС", код ЄДРПОУ 02132444, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 20.08.2020) 

5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 17 
(Шевченківський район) в оренду БО "БФ "ЄВРЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ", код 
ЄДРПОУ 43639697, по фактичному розміщенню напівзруйнованого 
житлового будинку (оприлюднено 18.08.2020) 

5.169 Про передачу земельної ділянки по вул. Воскресенській, 5 (Шевченківський 
район) у постійне користування Театру ім. Т. Г. Шевченка, код ЄДРПОУ 
02224459, по фактичному розміщенню будівель та споруд театру
(оприлюднено 27.01.2020) 

5.170 
 
 

Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 44 (Соборний район) у 
спільну оренду КП КАФЕ "ФАНТАЗІЯ", код ЄДРПОУ 20191309, гр. 
Подольському С. С., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 25.08.2020) 

5.171 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 31.08.2020) 

5.172 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 18.08.2020) 

5.173 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 18.08.2020) 

5.174 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 31.08.2020) 

5.175 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 31.08.2020) 



5.176 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 18.08.2020) 

5.177 Про надання гр. Бойчуку Р. І., ідентифікаційний номер, гр. Юрасову О. Ю., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по шосе Донецькому, 121 М (Індустріальний 
район) по фактичному розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 
17.06.2020) 

5.178 Про надання гр. Сушкіну Е. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Івана Акінфієва, 3 (гараж № 1-А) 
(Соборний район) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.179 Про надання гр. Черновській Л. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Сергія Єфремова, 3, гараж Л’
(Соборний район) (оприлюднено 15.07.2020) 

5.180 Про надання ТОВ "ДЕВЕЛЛІН-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36241134, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Сергія Єфремова, 17 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 17.06.2020) 

5.181 
 

Про надання КП "Теплоенерго", код ЄДРПОУ 32688148, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі по вул. Курчатова, 4 (Центральний район)
(оприлюднено 06.08.2020) 

5.182 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "СЗШ № 58" по вул. Василя Чапленка, 1 (Центральний район)
(оприлюднено 05.08.2020) 

5.183 Про надання ТОВ "ТД "СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ", код ЄДРПОУ 42326456, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по 
просп. Слобожанському, 6 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 27.07.2020) 

5.184 Про надання гр. Бєлкіну С. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Василя Жуковського, 2 Б (Соборний 
район) (оприлюднено 05.08.2020) 

5.185 Про надання ПП "АВТОРУБІЖ", код ЄДРПОУ 33339501, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Шинній, 22 Б (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд і для будівництва багатофункціонального житлового 
комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення
(оприлюднено 20.08.2020) 



5.186 
 
 
 
 

Про надання ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", код ЄДРПОУ 
25007606, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Панікахи, 5 (Соборний район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 25.08.2020) 

5.187 Про надання гр. Титаренку О. Ю., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню торгового комплексу по вул. Метробудівській, 
12/6 А (Новокодацький район) (оприлюднено 17.06.2020) 

5.188 Про надання ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Шевченка, 
10 Г (Соборний район) по фактичному розміщенню гаража боксового типу і 
для будівництва багатофункціонального комплексу житлового та 
громадського призначення (оприлюднено 18.08.2020) 

5.189 Про надання гр. Припутню Д. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Молодогвардійській, 32 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівлі складу (оприлюднено 18.08.2020) 

5.190 Про передачу земельної ділянки по вул. Одинківській, 56 (Самарський район) 
в оренду гр. Графській І. Г., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.07.2020) 

5.191 Про передачу земельної ділянки по вул. Арсенальній, 46 (Амур-
Нижньодніпровський район)  в  оренду   гр.   Купріян  З. П., ідентифікаційний 
номер 2434815922, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 08.04.2019) 

5.192 Про передачу земельної ділянки по вул. Відпочинку, 2 (Самарський район) в 
оренду гр. Піскуну О. Д., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.07.2020) 

5.193 Про передачу земельної ділянки по пров. Пермському, 18 (Соборний район) в 
оренду гр. Федулову Д. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.03.2020) 

5.194 
 
 

Про поновлення договору оренди землі від 22.12.2017 (державна реєстрація 
від 22.12.2017, номер запису про інше речове право 24124225) по 
вул. Новокримській, 1 Д (Чечелівський район) ТОВ ІІ "НЗ-ІНВЕСТ", код 
ЄДРПОУ 34560674, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
(оприлюднено 10.07.2020) 

5.195 Про поновлення договору оренди землі від 13.09.2005 (державна реєстрація 
від 31.10.2005 № 040510401113) по бульв. Рубіновому, 5 Б (Новокодацький 
район) гр. Зубко Р. Є., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу продовольчих товарів (оприлюднено 01.04.2020) 



5.196 Про поновлення договору оренди землі від 07.03.2005 (державна реєстрація 
від 05.07.2005 № 040510400528) по вул. Андрія Фабра, 10 (Центральний 
район) ТОВ НВП "ІНВЕЛЬТА", код ЄДРПОУ 13427444, по фактичному 
розміщенню адміністративних будівель (оприлюднено 04.08.2020) 

5.197 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мандриківської (Соборний 
район) у власність гр. Шелудько А. Д., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.198 Про передачу земельної ділянки по вул. Криничній у районі буд. № 39 
(Індустріальний район) у власність гр. Щетіловій Р. М., ідентифікацій-ний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.08.2020) 

5.199 Про передачу у власність земельних ділянок по вул. Набережній Заводській у 
районі буд. № 3 Д (Чечелівський район) для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.200 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Селіщєву В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.201 Про передачу земельної ділянки по вул. Трансформаторній у районі буд. № 88 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Семеновій Л. П., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
16.09.2020) 

5.202 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Галицької, 73 (Новокодацький 
район) у власність гр. Потикевич Т. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.203 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Михайліченку П. А, ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.204 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Ратушному В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.205 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Обложенку Д. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 



5.206 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Валову В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.207 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Фрідкіс О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.208 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Лобаченку П. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.209 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Кравченко Л. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.210 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Ярмоленку О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.211 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Любімову О. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.212 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Кальчику М. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.213 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Цузь А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.214 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Кареву Є. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.215 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Ситарю О. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 



5.216 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мироненку Р. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
16.09.2020) 

5.217 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Перетятьку І. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.218 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській у районі буд. № 15 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Давіденку О. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
15.09.2020) 

5.219 Про передачу земельної ділянки по вул. Рилєєва, 100 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Цопі О. О., ідентифікаційний 
номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.220 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Івченку В. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.221 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Маслову М. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.222 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна 
(Шевченківський район) у власність гр. Івченку І. Є., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.223 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Любарського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Зеєву В. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.224 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Сандалову О. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.225 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Перліку С. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 



5.226 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Печенковій С. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.227 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Манжосу Д. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.228 Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській у районі буд. № 15 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Давіденко Г. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.229 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Кравченко Н. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.230 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 
у власність гр. Євменкову К. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.231 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Яловій Г. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.232 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Манжосу П. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.233 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Солдатенкову П. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.234 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Синичкіну М. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.235 Про передачу земельної ділянки по вул. Джамбульській у районі буд. № 37 
(Самарський район) у власність гр. Загоруйку В. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.236 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кравцю С. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 



5.237 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Манжос Т. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.238 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Абгарян А. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.239 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Тертулу П. Ф., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.240 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Браславець А. Г., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.241 
 

Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бондаренко Е. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
15.09.2020) 

5.242 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Бєляєву Є. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.243 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Кравченку О. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.244 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Войцехову А. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.245 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тертицькій Н. П., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
16.09.2020) 

5.246 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Лихачу Т. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 



5.247 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 
район) у власність гр. Осадчому С. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.09.2020) 

5.248 Про передачу земельної ділянки по вул. Дежньова, 2 (Самарський район) у 
власність гр. Дорошевській І. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.249 Про передачу земельної ділянки по вул. Оранжевій, 34 (Шевченківський 
район) у власність гр. Дьяковій Т. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.250 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Козіну М. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.251 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 
район) у власність гр. Бєляєвій А. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.252 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мирошник Н. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
15.09.2020) 

5.253 Про передачу у власність гр. Куропятнику Р. Д., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Гаванської 
(Самарський район) (оприлюднено 09.09.2020) 

5.254 Про передачу у власність гр. Волокітіну Ю. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Гаванської 
(Самарський район) (оприлюднено 09.09.2020) 

5.255 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Мірошнічеву Е. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
15.09.2020) 

5.256 Про передачу земельної ділянки у постійне користування департаменту 
благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 
40506232, для будівництва крематорію в районі кладовища по шосе 
Запорізькому, 55 А зі сторони вул. Аеропортівської (Шевченківський район)
(оприлюднено 17.09.2020) 

5.257 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 32 Ж 
(Новокодацький район) в оренду гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер, гр. 
Юрасовій Л. Є., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
торговельного павільйону (оприлюднено 01.09.2020) 



5.258 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 15 Д (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівлі автомийки (оприлюднено 
18.08.2020) 

5.259 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 90 Д 
(Шевченківський район) в оренду ОСББ "ДРУЖНИЙ", код ЄДРПОУ 
33184461, по фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку
(оприлюднено 09.07.2020)  

5.260 Про передачу земельної ділянки по вул. Канівській, 21 Г (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ 
КООПЕРАТИВУ "КАНЕВСКИЙ", код ЄДРПОУ 25021303, по фактичному 
розміщенню гаражів (оприлюднено 10.09.2020) 

5.261 Про передачу земельних ділянок по вул. Собінова, 1 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ПрАТ "МЕТАЛУРГМАШ", код 
ЄДРПОУ 05410719, по фактичному розміщенню будівель та споруд
(оприлюднено 16.09.2020) 

5.262 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Байкальської, 9 Г 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "АЯКС ДНІПРО", код ЄДРПОУ 
39527846, для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури
(оприлюднено 18.08.2020) 

5.263 Про передачу земельних ділянок по вул. Миколи Міхновського, 25 А 
(Індустріальний район) в оренду гр. Зубченко І. А., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню торговельного павільйону (оприлюднено 
20.02.2020) 

5.264 Про передачу земельної ділянки по вул. Щогловій, 78 (Самарський район) у 
власність гр. Пушкіну В. Є., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.08.2020) 

5.265 Про передачу земельної ділянки по вул. Іларіонівській, 95 (Самарський район) 
у власність гр. Стратьєвій Ю. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.09.2020) 

5.266 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (4 особи)
(оприлюднено 16.09.2020)  

5.267 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новоселівської (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії 
електропередачі напругою 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-1855 (оприлюднено 
17.09.2020) 

5.268 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лазаряна, 2 (Соборний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-698 до торговельного 
комплексу по вул. Лазаряна, 2 (оприлюднено 17.09.2020) 



5.269 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сергія Єфремова, 3 Б (гараж № 
81) (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
РП 0,4 кВ ТП-253 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.270 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Запорізького, 55 
(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
РП 0,4 кВ ТП-853 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.271 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської (станція 
метро "Покровська") (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
кабельної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ від ТП-360 (оприлюднено 
17.09.2020) 

5.272 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Сержанта Андрющенка (СТ 
"Машинобудівник") (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
мережі від РП 0,4 кВ ТП-976 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.273 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Олександра Поля та вул. 
Леоніда Стромцова, будинки № № 115, 115 А, 4 Г (Центральний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для будівництва мереж ТП-649 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.274 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Маршала Малиновського, 103 Б 
(Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 6 кВ від РП 6 кВ КТП-1336
(оприлюднено 17.09.2020) 

5.275 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Саранської, 4 Ж (гараж) (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії 
електропередачі напругою 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-1432 (оприлюднено 
17.09.2020) 

5.276 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської, 111 М 
(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РП 0,4 кВ ТП-360 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.277 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Повітряної, 5 (Самарський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії електропередачі 
напругою 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-1310 (оприлюднено 17.09.2020) 

5.278 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Володі Дубініна, 105 (Гаражний 
кооператив "Експрес", гараж № К-29) (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
кабельної лінії електропередачі напругою 0,4 кВ від опори № 9253 А ТП-324 
А-20 (оприлюднено 17.09.2020) 



5.279 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Парусного, 7 Н 
(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії 
електропередачі напругою 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-4 (оприлюднено 
17.09.2020) 

5.280 Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 4 Б (Індустріальний
район) у спільну оренду ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0403", код ЄДРПОУ 00450832, гр. Віхорь 
Т. М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежитлових 
будівель та споруд, групи нежитлових приміщень (оприлюднено 17.09.2020) 

5.281 
 
 

Про передачу земельної ділянки по пров. Вільному, 2 Г (Індустріальний 
район) в оренду ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, по фактичному 
розміщенню торговельного павільйону (оприлюднено 14.09.2020) 

5.282 Про передачу земельної ділянки по просп. Миру, 14 А (Індустріальний район) 
в оренду ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, по фактичному розміщенню 
будівлі склопункту (оприлюднено 14.09.2020) 

5.283 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка, 77 (Центральний 
район) в оренду ТОВ "ТЕХНОПАРК-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 38299778, по 
фактичному розміщенню комплексу будівель і споруд (оприлюднено 
14.09.2020) 

5.284 Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 164 Б (Чечелівський район) в 
оренду ТОВ "ЛОКІС", код ЄДРПОУ 30316895, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд комерційно-ділового центру (оприлюднено 29.05.2020) 

5.285 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 25 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "БМТ 25", код ЄДРПОУ 43246733, по фактичному 
розміщенню частини оранжерейного комплексу № 2 та для проєктування, 
будівництва і обслуговування багатосекційного житлового будинку з 
вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями (оприлюднено 
15.09.2020) 

5.286 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Центральній, 16 (Шевченківський 
район) в оренду ПП "СЛАВІА", код ЄДРПОУ 31793339, по фактичному 
розміщенню нежитлового будинку (оприлюднено 08.09.2020) 

5.287 Про передачу земельних ділянок по просп. Богдана Хмельницького, 8 А 
(Центральний район) в оренду ТОВ "ОРБІТААЙС", код ЄДРПОУ 43232741, 
по фактичному розміщенню будівлі офісу з виставочною залою (оприлюднено 
17.09.2020) 

5.288 Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Чапленка, 14 (Центральний 
район) в оренду ТОВ "БУДИНОЧОК НА ФРУНЗЕ", код ЄДРПОУ 35112980, 
по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 16.09.2020) 



5.289 Про передачу земельної ділянки по вул. Будівельників, 34 (Чечелівський 
район) в оренду ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ", код ЄДРПОУ 37145080, 
по фактичному розміщенню виробничо-складського корпусу № 51-А
(оприлюднено 27.08.2020) 

5.290 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 Л (Соборний 
район) в оренду гр. Клюці Е. Е., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд водної станції (оприлюднено 11.09.2020) 

5.291 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 124 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ВІНТЕР ШТОРМ", код ЄДРПОУ 
42605981, для завершення будівництва ринку (оприлюднено 16.09.2020) 

5.292 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 124 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ВІНТЕР ШТОРМ", код ЄДРПОУ 
42605981, для проєктування та улаштування торговельного майданчика з 
продажу будівельних матеріалів (оприлюднено 16.09.2020) 

5.293 Про надання ГК "АГК ВЛАСНИКІВ "ІВА", код ЄДРПОУ 24997937, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Усенка, 19 
(Індустріальний район) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.294 
 
 
 
 

Про надання ОК "МЖБК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 36365665, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню багатоповерхового житлового будинку та для завершення
будівництва житлових будинків по вул. Шолохова в районі буд. № 39 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 11.04.2018) 

5.295 Про надання ТОВ "ВІНТЕР ШТОРМ", код ЄДРПОУ 42605981, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Березинській, 23 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 08.09.2020) 

5.296 Про надання ТОВ "ФАРМХАУС", код ЄДРПОУ 43625705, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Набережній Перемоги, 27 К (Соборний район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 15.09.2020) 

5.297 Про надання гр. Бондар О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража № 6 по вул. Шмідта, 13 Г (Центральний 
район) (оприлюднено 21.08.2020) 

5.298 Про надання гр. Ковальчук Т. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Береговій, 244 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 25.08.2020) 

5.299 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 18.08.2020) 



5.300 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва КЛ 0,4 кВ від ТП-255 по вул. Івана 
Акінфієва у районі буд. № 9 (Соборний район) (оприлюднено 20.08.2020) 

5.301 Про надання ТОВ "САРАНСЬКИЙ АРСЕНАЛ", код ЄДРПОУ 43720651, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Саранській, 95 (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню виробничого будинку, будівель та споруд
(оприлюднено 25.08.2020) 

5.302 Про надання громадянам Лапченко Ж. В., ідентифікаційний номер, Лапченко 
О. Ю., ідентифікаційний номер, Лапченку Ю. В., ідентифікаційний номер, 
Демидовій Н. Д., ідентифікаційний номер, Демидову В. І., ідентифікаційний 
номер, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Обручева, 3 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлових 
приміщень (оприлюднено 25.08.2020) 

5.303 Про надання гр. Шамровській Ю. Д., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Миколи 
Хвильового, 6 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель 
та споруд (оприлюднено 25.08.2020) 

5.304 Про надання ГК "КАШТАН", код ЄДРПОУ 20302499, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Каштановій, 10 
(Індустріальний район) (оприлюднено 18.08.2020) 

5.305 
 
 

Про надання ТОВ "ДНІПРО ХОЛДІНГ ГРУПП", код ЄДРПОУ 42815223, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню нежитлових приміщень по вул. Пастера, 12 Н 
(Центральний район) (оприлюднено 31.07.2020) 

5.306 Про надання гр. Паливоді С. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Лоцманській, 
22 А (Новокодацький район) (оприлюднено 27.03.2020) 

5.307 Про надання гр. Білоус В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Тиловій, 50 
(Чечелівський район) (оприлюднено 20.08.2020) 

5.308 Про надання гр. Шевченко В. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Дарвіна, 30 
(Новокодацький район) (оприлюднено 20.08.2020) 



5.309 
 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 281/34 стосовно 
земельних ділянок по вул. Світанковій, 13 (Самарський район) (оприлюднено 
30.06.2020) 

5.310 
 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 83 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.311 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 121 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.312 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 105 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 16.09.2020) 

5.313 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки, площею 0,0080 га, по вул. Комбрига Петрова у районі буд. 
№ 12 (Шевченківський район) (оприлюднено 16.09.2020)  

5.314 Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки по вул. 
Курсантській, 30 (Самарський район), яка перебуває в постійному 
користуванні ПрАТ "Іста-Центр", код ЄДРПОУ 23073489 (оприлюднено 
21.08.2020) 

5.315 Про поновлення договору оренди землі від 18.08.2005 (державна реєстрація 
від 16.09.2005 № 040510400856) по вул. Криворізькій, 72 (Новокодацький 
район) гр. Мехеді Ю. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівлі (оприлюднено 08.09.2020) 

5.316 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Автопарковій у районі буд. № 6 (Самарський район)
(оприлюднено 15.09.2020) 

5.317 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 90 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 15.09.2020) 

5.318 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки у районі вул. Чернишевського (Соборний район)
(оприлюднено 15.09.2020) 

5.319 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 33 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 20.08.2020) 

5.320 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ульянова у районі буд. № 11 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 25.08.2020) 

5.321 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 236/58 "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 15.09.2020) 



5.322 Про поновлення договорів оренди землі від 09.08.2005 (державна реєстрація 
від 22.09.2005 № № 040510400888, 040510400887) по вул. Павла Нірінберга, 1 
А (Соборний район) гр. Краснопольському С. В., ідентифікаційний номер, гр. 
Білаковському І. О., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 17.09.2020) 

5.323 
 
 
 
 

Про поновлення договору оренди землі від 13.10.2009 (державна реєстрація 
від 10.11.2009 № 040910400825) по вул. Янтарній у районі буд. № 75 
(Індустріальний район) ПП "БУДІВЕЛЬНА ІНІЦІАТИВА", код ЄДРПОУ 
34409747, для проєктування і будівництва житлового комплексу з вбудовано-
прибудованими приміщеннями торгівлі та дитячої музичної школи
(оприлюднено 09.09.2020) 

5.324 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Героїв, 1 А 
(Соборний район), яка перебуває в оренді ТОВ "ВІКТРІКС", код ЄДРПОУ 
37070686 (оприлюднено 18.08.2020) 

5.325 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 
152 (Соборний район), яка перебуває в оренді ТОВ "ПЕЙОТ", код ЄДРПОУ 
36367154, відповідно до договору оренди землі від 09.08.2017 (державна 
реєстрація від 09.08.2017, номер запису про інше речове право 21822969)
(оприлюднено 20.08.2020) 

5.326 Про поновлення договору оренди землі від 14.08.2004 (державна реєстрація 
від 22.09.2004 № 5648) по пров. Юннатів, 14 (Амур-Нижньодніпровський 
район) ТОВ "ДНІПРОТЕХКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 30502425, по 
фактичному розміщенню промислової будівлі цеху металоконструкцій
(оприлюднено 08.01.2020) 

5.327 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Князя 
Володимира Великого, 28 (Центральний район) (оприлюднено 16.09.2020)  

5.328 Про передачу земельної ділянки по вул. Костомарівській, 6 (Центральний
район) в оренду ТОВ ІІ "НЗ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34560674, по 
фактичному розміщенню будівлі тиру (оприлюднено 17.09.2020) 

5.329 Про поновлення договору оренди землі від 06.10.2017 (державна реєстрація 
від 06.10.2017, номер запису про інше речове право 22707936) по вул. Довгій 
балці, 1 Б (Соборний район) ТОВ "ПОЛОВИЦЯ", код ЄДРПОУ 41138933, по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та для проєктування, 
реконструкції існуючих будівель і нового будівництва багатоквартирного 
житлового будинку з комерційними приміщеннями та паркінгом
(оприлюднено 16.09.2020) 

5.330 Про поновлення договору оренди землі від 06.10.2017 (державна реєстрація 
від 06.10.2017, номер запису про інше речове право 22707708) по вул. Довгій 
балці, 1 (Соборний район) ТОВ "ПОЛОВИЦЯ", код ЄДРПОУ 41138933, по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та для проєктування, 
реконструкції існуючих будівель і нового будівництва багатоквартирного 
житлового будинку з комерційними приміщеннями та паркінгом
(оприлюднено 16.09.2020) 

 Конфлікт інтересів 



5.331 Про передачу земельної ділянки по просп. Гагаріна, 105 Б (Соборний район) в 
оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 18.08.2020) 

5.332 Про надання гр. Кутузовій Ю. Б., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню складу-ангара по вул. Автотранспортній, 2 
(Чечелівський район) (оприлюднено 05.05.2020) 
 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання КП "Міськавтопарк", код ЄДРПОУ 23357437, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
облаштування спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих 
транспортних засобів по вул. Любарського у районі буд. № 93 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 09.07.2020) 

6.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 15.07.2020) 

6.3 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(11 осіб) (оприлюднено 03.08.2020) 

6.4 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 01.04.2020) 

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для ведення садівництва громадянам-учасникам 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 27.04.2020) 

6.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (18 осіб) (оприлюднено 15.06.2020) 

6.7 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 
10.06.2020) 



6.8 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової (Новокодацький 
район) для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції (5 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) для 
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної 
операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (49 
осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

6.10 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 
(6 осіб) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.11 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 09.06.2020) 

6.12 Про надання гр. Іваніні В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Далекій (Соборний район) 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.08.2020) 

6.13 
 
 
 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 25.08.2020) 

6.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 25.08.2020) 

6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(15 осіб) (оприлюднено 25.08.2020) 

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 
(12 осіб) (оприлюднено 25.08.2020) 



6.17 Про надання гр. Огір І. М., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража у районі вул. Космонавта Комарова 
(Соборний район) (оприлюднено 25.08.2020) 

6.18 Про надання гр. Ломинозі О. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1", ділянка № 59 (оприлюднено 
25.08.2020) 

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

6.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" (зі 
змінами) (оприлюднено 03.08.2020) 
 

 
7. Різне 


