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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

62 чергової сесії міської ради VІІ скликання 

 

 

 1. Про фінансово-бюджетні питання 

 

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

 
 1.1  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців                     

2020 року (оприлюднено 02.10.2020) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 01.10.2020) 

 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" 
(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 5/58 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 16.10.2020) 

 

 

 

 

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

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

 

 2.1  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки (оприлюднено 16.10.2020) 

 

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

 

 2.2  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 07.10.2020) 

 



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

 

 2.3  Про затвердження договорів для реалізації 3 – 4 етапів Інвестиційної 
програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та 
закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс – контракту" 
(пілотний проект)" на 2013 – 2034 роки (оприлюднено 08.10.2020) 

 

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

 

 

 2.4  Про затвердження Програми "Муніципальне житло м. Дніпра" на 2021 – 2025 
роки (оприлюднено 14.09.2020) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 14/16 "Про 
Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради  у складі 
асоціацій органів місцевого самоврядування на 2017 – 2021 роки" 

(оприлюднено 12.10.2020) 

 

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

 

 2.6  Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра 
на 2021 - 2025 роки (оприлюднено 07.09.2020) 

 

 2.7  Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021 – 2025 рр. 

(оприлюднено 16.10.2020) 

 

 2.8  Про затвердження Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 - 2025 
роки (оприлюднено 16.10.2020) 

 

 

 

 

   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 КНП "Міська клінічна лікарня № 4" ДМР на списання з 
балансу медичного обладнання (оприлюднено 09.09.2020) 

 

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

 

 3.2  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП "Парк 
культури та відпочинку Придніпровський" ДМР малих архітектурних форм 

(оприлюднено 25.09.2020) 

 

 

 3.3  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста малих архітектурних форм (оприлюднено 01.10.2020) 

 



 3.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 90/59 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста малих архітектурних форм" (оприлюднено 05.10.2020) 

 

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

 

 3.5  Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на списання 
з балансу основних засобів (оприлюднено 30.09.2020)  

 

 3.6  Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на списання 
з балансу основних засобів (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.7  Про погодження передачі автомобіля з балансу КП "Дніпровський 
електротранспорт" ДМР (оприлюднено 01.10.2020) 

 

 3.8  Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на списання 
з балансу основних засобів (оприлюднено 01.10.2020) 

 

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

 

 3.9  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Спорт-Дніпро" ДМР на 
баланс КПНЗ "СДЮСШОР № 1" ДМР обладнання спортивного майданчика 
по вул. Маршала Малиновського, 17 (оприлюднено 16.09.2020) 

 

 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 46/58 "Про 
визначення балансоутримувачів меморіальних дощок" 

(оприлюднено 15.10.2020) 

 

 

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

 

 3.11  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт у районі буд. № 53 по вул. Володимира Антоновича 

(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.12  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт у районі буд. № 3 по вул. Челюскіна 

(оприлюднено 15.09.2020) 

 

 3.13  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт у районі буд. № 20 по вул. Троїцькій 

(оприлюднено 29.09.2020) 

 

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

 

 3.14  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" на 
баланс Департаменту патрульної поліції комп’ютерного обладнання 

(оприлюднено 02.10.2020) 

 

 3.15  Про надання дозволу департаменту інформаційних технологій Дніпровської 
міської ради на передачу права користування ліцензіями МІС "Каштан" 
департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради та 
комунальним некомерційним підприємствам міської ради 

(оприлюднено 29.09.2020) 

 



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

 

 3.16  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 23.09.2020) 

 

 3.17  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна на ж/м Покровському, 5 В 

(оприлюднено 23.09.2020) 

 

 3.18  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 38, прим. 199 (оприлюднено 23.09.2020) 

 

 3.19  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля,           
139 А (оприлюднено 23.09.2020) 

 

 3.20  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 148 

(оприлюднено 23.09.2020) 

 

 3.21  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по шосе Запорізькому, 56, бл. 3 

(оприлюднено 25.09.2020) 

 

 3.22  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 25, прим. 67 н 

(оприлюднено 25.09.2020) 

 

 3.23  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Ульянова, 26 

(оприлюднено 29.09.2020) 

 

 3.24  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Василя Жуковського,                  
2 Е, прим. 50 (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.25  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Авіаційній, 8, прим. 19 

(оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.26  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Гомельській, 59,                    
прим. IV (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.27  Про визначення балансоутримувача споруд, належних до нежитлових 
будівель (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.28  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.29  Про надання згоди на передачу з державної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра об`єкта соціальної інфраструктури 
разом з окремим індивідуально визначеним майном за адресою:                                  
о. Монастирський, 38, м. Дніпро (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.30  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 

(оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.31  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 55/47 "Про 
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна" 

 (оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.32  Про зняття з балансу КВЖРЕП Індустріального району 43/100 частки 
малоквартирного житлового будинку літ. А-1 по вул. Поштовій, 76 

(оприлюднено 02.10.2020) 

 

 3.33  Про приватизацію об`єктів нерухомого майна по вул. Шмідта, 22, прим. 13,                 
6 А (оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.34  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Старому шляху, 5 А 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 



 3.35  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 89 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.36  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Троїцькій, 3 Б, літ. Ж-1 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.37  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 10 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.38  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 10, прим. 37 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.39  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 10, прим. 38 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.40  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 22 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.41  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 22, 
прим. ХХ (оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.42  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 29 (оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.43  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Набережній Перемоги, 
128, літ. А-3 (оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.44  Про приватизацію об`єктів нерухомого майна по пл. Шевченка, 7 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.45  Про приватизацію об`єктів нерухомого майна по вул. Шолохова, 29,                       
прим. 570, 570 А, 571 (оприлюднено 13.10.2020) 

 

 3.46  Про визначення балансоутримувача споруди – бесідки "Ротонда" 

(оприлюднено 30.09.2020) 

 

 3.47  Про зняття з балансу КП "БЮРО" окремо визначених об’єктів нерухомого 
майна (оприлюднено 02.10.2020) 

 

 3.48  Про припинення права господарського відання на нежитлове приміщення                 
№ 558 по просп. Миру, 18 (оприлюднено 12.10.2020) 

 

 3.49  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 40/44 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 12.10.2020) 

 

 3.50  Про надання згоди на списання з балансу КВЖРЕП Жовтневого району 
сараю по вул. Олеся Гончара, 40 та сараїв по вул. Олеся Гончара, 42 

(оприлюднено 19.10.2020) 

 

 3.51  Про приватизацію об’єктів нерухомого майна по вул. Яружній, 13 

(оприлюднено 19.10.2020) 

 

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

 

 3.52  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" багатоквартирного 
житлового будинку літ. А-2 по вул. В’ячеслава Липинського, 5 

(оприлюднено 06.10.2020) 

 



 3.53  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" багатоквартирного 
житлового будинку  літ. А-2  по просп. Івана Мазепи, 10 

(оприлюднено 06.10.2020) 

 

 3.54  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 30/55 "Про 
погодження списання з балансу КП " Жилсервіс-15" ДМР багатоквартирних 
житлових будинків" (оприлюднено 29.09.2020) 

 

 3.55  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2020 № 59/57 "Про 
передачу з балансу комунальних підприємств житлових будинків та 
житлових приміщень на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-5" 

(оприлюднено 29.09.2020) 

 

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

 

 3.56  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 25/21 "Про 
визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра зупиночних комплексів" (оприлюднено 19.10.2020) 

 

4. Про організаційні і кадрові питання 

 

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

 4.1  Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та 
її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її 
виконавчих органів (оприлюднено 22.06.2020) 

 

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

 

 4.2  Про внесення змін до Регламенту Дніпровської міської ради VII скликання 

(оприлюднено 01.10.2020) 

 

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

 

 4.3  Про затвердження Статуту Комунального закладу "Музей спротиву 
Голодомору" Дніпровської міської ради у новій редакції 

(оприлюднено 02.10.2020) 

 

 4.4  Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Дніпра" 

(оприлюднено 19.10.2020) 

 

 Доповідач: Духневич О. С., в. о. директора департаменту правового 
забезпечення Дніпровської міської ради 

 

 4.5  Про внесення змін до Положення про департамент правового забезпечення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 08.10.2020) 

 



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

 

 4.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про 
іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна" 

(оприлюднено 29.09.2020) 

 

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

 

 4.7  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДМР у новій редакції у 
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 25.09.2020) 

 

 4.8  Про затвердження Статуту КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
у новій редакції у зв’язку з доповненням видів діяльності 

(оприлюднено 25.09.2020) 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

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

 5.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 

район) у власність гр. Марченко Н. О., ідентифікаційний номер 3177112562, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.06.2018) 

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Агатової (Шевченківський 

район) у власність гр. Ангеловському В. В., ідентифікаційний номер 

2479208853, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

29.11.2018) 

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Камській у районі  буд. № 16 

(Соборний район) у власність гр. Дем’яновій О. В., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

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

власність гр. Себіну П. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 03.05.2016) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Камській у районі буд. № 16 

(Соборний район) у власність гр. Квашенку Ю. М., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.07.2020) 

5.6 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чернігівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Токаревій Є. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.07.2020) 



5.7 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Єсеніна (Індустріальний район) 

у власність  гр. Нелюбі В. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій, 78  (Амур-

Нижньодніпровський район)  у власність гр. Абеленцевій Є. О., 

ідентифікаційний номер, для обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.02.2020) 

5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Юності, 84 (Чечелівський район) у 

власність гр. Гулаку О. В., ідентифікаційний номер, для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 14.02.2020) 

5.10 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Баранову Ю. О., 

ідентифікаційний номер 2451900472, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 24.05.2018)  

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Новомосковській, 1 Г (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Гринько О. В., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню будівлі складу ПВВ і готової продукції 

(оприлюднено 30.03.2020) 

5.12 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 65 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ КОМПАНІЇ "МДП", код ЄДРПОУ 

30004376, по фактичному розміщенню частини будівлі інституту 

(оприлюднено 09.06.2020) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Радистів, 18 Б (Амур-

Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 

код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної 

станції № 7 (оприлюднено 09.09.2020) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Дзеркальній, 1 Т (Чечелівський 

район) у постійне користування ДМКЗК ЦСПБ, код ЄДРПОУ 02215383, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі-бібліотеки (філіал № 8) 

(оприлюднено 08.09.2020) 

5.15 Про передачу КНП "МКЛ № 9" ДМР, код ЄДРПОУ 01984613, у постійне 

користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 

споруд лікарні по просп. Мануйлівському, 29 (Амур-Нижньодніпровський 

район) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.16 Про надання гр. Левітіній Л. К., ідентифікаційний номер 2547919261, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлового приміщення по просп. Дмитра 

Яворницького, 34 (Соборний район) (оприлюднено 03.04.2018) 



5.17 Про надання гр. Охременко В. В., ідентифікаційний номер 2514800408, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

фактичному розміщенню магазину непродовольчих товарів – приміщення                   

№ 240 по просп. Миру, 18 (Індустріальний район) (оприлюднено 09.02.2018) 

5.18 Про надання гр. Бондар А. Б., ідентифікаційний номер 2013100822, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі інструментального цеху по вул. 

Новомосковській, буд. № 1 Г (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 20.09.2018) 

5.19 Про надання гр. Хорошуну В. М., ідентифікаційний номер 2650800258, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дніпросталівській, 11 Д (Індустріальний район) по 

фактичному розміщенню нежитлового приміщення, будівель та споруд 

(оприлюднено 10.10.2018) 

5.20 Про надання гр. Гречухіну О. О., ідентифікаційний номер 3136109491, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

фактичному розміщенню нежитлового приміщення по вул. Мандриківській, 

47 (Соборний район) (оприлюднено 30.08.2019) 

5.21 Про надання гр. Максименку А. А., ідентифікаційний номер 2635210811, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Новобудівельній, 3 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 21.11.2018) 

5.22 Про надання гр. Шляхті О. В., ідентифікаційний номер 2795000641, гр. 

Ковальчуку О. Г., ідентифікаційний номер 2536913291, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлових приміщень по вул. Ударників, 27 

(оприлюднено 17.07.2018) 

5.23 Про надання гр. Танковій А. О.,  ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню адміністративно-господарської будівлі по просп. 

Дмитра Яворницького, 104 А (Центральний район) (оприлюднено 30.10.2019) 

5.24 Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для обслуговування металевих гаражів по їх фактичному 

розміщенню громадянам у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 01.04.2020) 

5.25 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі по просп. Мануйлівському, 15 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.09.2020) 



5.26 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі та споруд по вул. Яружній, 13 (Соборний 

район) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.27 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 № 25 ДМР по вул. Бориса Кротова, 19 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 07.09.2020) 

5.28 Про надання КПЗО "ДОС ДЮСШ" ДОР", код ЄДРПОУ 24429883, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню будівель та споруд закладу по вул. Холодноярській, 28 

(Чечелівський район) (оприлюднено 07.09.2020) 

5.29 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ (Я/С) № 165" ДМР по просп. Гагаріна, 147 (Соборний район) 

(оприлюднено 07.09.2020) 

5.30 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ № 314" ДМР на ж/м Тополя-1, 9 А (Шевченківський район) 

(оприлюднено 07.09.2020) 

5.31 Про надання ТОВ "ДР-СКЛАД", код ЄДРПОУ 40843861, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 

Автопарковій, 7 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 20.07.2017) 

5.32 Про передачу земельної ділянки по вул. Гіляровського, 103 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Ткачук О. М., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

16.07.2020) 

5.33 Про передачу земельної ділянки по пров. Вербицького, 14 А (Шевченківський 

район) в оренду гр. Чумак Н. І., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

5.34 Про надання гр. Заєць Т. 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 пров. Моховому, 19 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 26.02.2020) 



5.35 Про продовження строку укладання додаткових угод до договорів оренди 

земельних ділянок по вул. Шолохова, 7 (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 05.08.2020) 

5.36 Про продовження строку укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки по вул. Херсонській, 26 (Центральний район) 

(оприлюднено 05.08.2020) 

5.37 Про поновлення договору оренди землі від 07.08.2015 (державна реєстрація 

від 07.08.2015 № 10713484) по вул. Княгині Ольги, 17 (Центральний район) 

ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 30691543, по фактичному розміщенню 

торгового центру (оприлюднено 15.07.2020) 

5.38 Про внесення змін до рішення міської ради від 11.10.2017 № 167/25 "Про 

надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Сергія Нігояна, 53 і по 

вул. Щербаня, 1 (Новокодацький (Ленінський) район), яка перебуває в 

постійному користуванні Комунального закладу міської клінічної лікарні № 2, 

код ЄДРПОУ 01984607, відповідно до Державного акта на право постійного 

користування земельною ділянкою від 01.09.2010 № 031010400018, по 

фактичному розміщенню будівель лікарні та поліклініки" (оприлюднено 

09.09.2020) 

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Оруджову Р. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.40 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Касьянівського (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (АТО) (оприлюднено 17.09.2020) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській, 98 А (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гаркуші Н. О., ідентифікаційний 

номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.09.2020) 

5.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській у районі буд. 

№ 3 Д (Чечелівський район) у власність гр. Британу І. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.43 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 

у власність гр. Колпащиковій І. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Камській (Соборний район) у 

власність гр. Пархоменку А. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 



5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 

у власність гр. Кравченко К. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.46 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Булах Л. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.47 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 

у власність гр. Маліченку М. Д., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.48 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Патєю Д. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 

власність гр. Небогатовій Ю. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.50 Про передачу у власність гр. Ільченку В. Г., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Гаванської 

(Самарський район) )(оприлюднено 07.10.2020) 

5.51 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Будника (Чечелівський район) 

у власність гр. Рищенку К. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.52 

 

 

Про передачу земельної ділянки по пров. Рожевому (Шевченківський район) у 

власність гр. Єрьоменко Е. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.53 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 

у власність гр. Сандаловій М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.10.2020) 

5.54 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 

5.55 

 

 

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

власність гр. Сморчкову В. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 



5.56 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ракетобудівників (Чечелівський 

район) у власність гр. Рищенку А. Ю., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.57 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Порошиній О. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2020) 

5.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

власність гр. Табунідзе О. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 

5.59 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чече-лівський район) 

у власність гр. Кловській Т. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Далекої (Соборний район) у 

власність гр. Біжко В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 

5.61 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Далекої (Соборний район) у 

власність гр. Козловій К. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 

5.62 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Береговенко С. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2020) 

5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Березанівській у районі буд. № 59 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Коротєєвій К. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

28.09.2020) 

5.64 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 

власність гр. Кловському В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) )(оприлюднено 07.10.2020) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоміській у районі  буд. № 60 

(Самарський район) у власність гр. Литвину П. Г., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 



5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Білоножку М. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

06.10.2020) 

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Прибережної (Самарський 

район) у власність гр. Піщанській В. Є., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.10.2020) 

5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої (Чечелівський район) у 

власність гр. Рищенку Ю. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.69 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 

район) у власність гр. Паську Д. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 

район) у власність гр. Фамцовій Р. І., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.71 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Лагодзінській Н. Ф., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Андрієнко А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Чашину Д. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Полосіній З. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.75 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шапличенко Я. С., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 



5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Андрієнку О. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.77 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Карпик А. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Кінноспортивній у районі буд. № 32 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Чернеті С. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гайсюку В. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.80 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Тихоновій М. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вишиваної, 37 (Новокодацький 

район) у власність гр. Ільченку О. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.82 Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Толкачову О. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.10.2020) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Баштанній у районі буд. № 22 

(Самарський район) у власність гр. Максименко Ю. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Андрієнку А. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Далекій (Соборний район) у власність 

гр. Іваніні В. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 15.10.2020) 



5.86 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Шатурського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Вахрамєєву Є. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

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

Нижньодніпровський район) у власність гр. Яворській Н. П., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Яструбенко О. Л., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.89 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Старині А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.10.2020) 

5.90 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 

район) у власність гр. Чорному С. П., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Загребельного (Соборний 

район) у власність гр. Лобанову Я. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.92 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чехова (Соборний район) у 

власність гр. Мурліну А. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.93 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 

район) у власність гр. Мельнику С. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільхової (Амур-

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

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.95 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 



5.96 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Табунідзе Р. Г., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.97 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шапличенко О. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.98 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мінусинської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Волошиній О. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Калініченку О. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 111 А 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кирпі С. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.10.2020) 

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 161 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Копиленку П. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.10.2020) 

5.102 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Старині Д. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.10.2020) 

5.103 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

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

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Толкачовій М. Ю., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

13.10.2020) 



5.105 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській, 47 (Соборний район) 

в оренду ТОВ "ХІМТРЕЙД ДНІПРО", код ЄДРПОУ 41891738, по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі) (оприлюднено 11.06.2020) 

5.106 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 3 

(Індустріальний район) в оренду ТОВ "АТБ-ТОРГСТРОЙ", код ЄДРПОУ 

32010549, по фактичному розміщенню будівлі магазину продовольчих товарів 

(оприлюднено 27.08.2020)  

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Макарова у районі буд. № 27 А 

(Чечелівський район) у постійне користування КП "Міська інфраструктура" 

ДМР, код ЄДРПОУ 39754779, для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення (по фактичному розміщенню Парку "Зелений 

Гай") (оприлюднено 06.10.2020) 

5.108 Про передачу земельної ділянки по вул. Софії Ковалевської, 51 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ОСББ "СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ 51", 

код ЄДРПОУ 40609552, для обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по його фактичному розміщенню (оприлюднено 09.07.2020) 

5.109 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДП "ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова", код ЄДРПОУ 14308368, по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі, їдальні по вул. Макарова, 27 М 

(Чечелівський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 

28.09.2020) 

5.110 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

САД у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, по вул. 

Аеропортівській (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

автомобільної дороги Н-08 під’їзду до аеропорту "Дніпро" км 0+000 – км 

1+400 та передачу її у державну власність (оприлюднено 29.09.2020) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпросталівській, 22 К, 22 Л 

(Індустріальний район) в оренду ДП "МЕССЕР УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 

35253290, по фактичному розміщенню кисневого блока 

електросталеплавильного комплексу з виробництва безперервнолитої 

заготовки, оранжереї (оприлюднено 31.08.2020) 

5.112 

 

Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 29 М 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ 2020", код ЄДРПОУ 

43593113, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

16.09.2020) 

5.113 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (4 особи) 

(оприлюднено 17.09.2020) 

5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Північнодонецькій, 1 А (Самарський 

район) в оренду ТОВ "ІГРЕНСЬКИЙ РИНОК", код ЄДРПОУ 39791957, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 01.10.2020) 

5.115 Про передачу земельної ділянки по вул. Кільченській, 1 (Індустріальний 

район) в оренду ТОВ "ЕКОПРОДУКТИ", код ЄДРПОУ 33972534, по 

фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 12.10.2020) 



5.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Академіка Белелюбського, 14 

(Чечелівський район) в оренду ТОВ "ЕЛАСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 43645255, 

по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 01.10.2020) 

5.117 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 60 А 

(Чечелівський район) в оренду гр. Гапоненку М. І., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 01.10.2020) 

5.118 Про передачу земельної ділянки по вул. Січеславській Набережній, 33 

(Соборний район) в оренду ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 

38298800, по фактичному розміщенню частини будівлі готелю 

"Дніпропетровськ" (оприлюднено 12.10.2020) 

5.119 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Андрія Фабра, 21 (Шевченківський 

район) у власність гр. Криваку І. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню гаража (літ. "Г-1") (оприлюднено 24.09.2020) 

5.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 17 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ВІАРОН", код ЄДРПОУ 41863171, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 06.10.2020) 

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

(оприлюднено 29.09.2020) 

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

(оприлюднено 16.09.2020) 

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

(оприлюднено 15.10.2020) 

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

(оприлюднено 08.10.2020) 

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

(оприлюднено 16.09.2020) 

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

(оприлюднено 21.09.2020) 

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

(оприлюднено 25.09.2020) 

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

(оприлюднено 07.10.2020) 

5.129 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) 

(оприлюднено 16.09.2020) 

5.130 

 

 

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

(оприлюднено 15.10.2020) 

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

(оприлюднено 06.10.2020) 

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

(оприлюднено 29.09.2020) 



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

(оприлюднено 15.10.2020) 

5.134 

 

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

(оприлюднено 15.10.2020) 

5.135 

 

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

(оприлюднено 15.10.2020) 

5.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Верховинській, 1 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Касімовій В. А., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

08.10.2020) 

5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Проскурівській, 39 (Амур-

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

номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.10.2020) 

5.138 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 348 

(Новокодацький район) у власність гр. Соколянській В. В., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 15 Б 

(Соборний район) в оренду гр. Орловій Г. О., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню котеджу "Будинок рибака" з господарськими 

будівлями та спорудами (оприлюднено 12.10.2020) 

5.140 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

САД у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства – автомобільна дорога М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на 

м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) км 195+035 – км 195+355 

(Чечелівський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 

06.10.2020) 

5.141 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 53 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, по 

фактичному розміщенню житлового будинку та гаражів (оприлюднено 

06.10.2020) 

5.142 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Ламаної (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, для будівництва та розміщення КЛ 6 кВ від РП-63 (оприлюднено 

12.10.2020) 

5.143 Про передачу земельної ділянки по пл. Успенській, 17 (Соборний район) в 

оренду ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.10.2020)  



5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 23 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ВІНТЕР ШТОРМ", код ЄДРПОУ 

42605981, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

15.10.2020) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по пров. Вільному, 2 А (Індустріальний 

район) в оренду ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.10.2020) 

5.146 Про передачу земельної ділянки по пров. Вільному, 2 А (Індустріальний 

район) в оренду ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 15.10.2020) 

5.147 Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 71 (Центральний 

район) у постійне користування ОСББ "Старокозацька 71 Дніпро", код 

ЄДРПОУ 42974813, по фактичному розміщенню житлового будинку 

(оприлюднено 13.10.2020) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 135 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 

30487219, ТОВ "УСТРОЙ", код ЄДРПОУ 43378353, по фактичному 

розміщенню магазину продовольчої та непродовольчої групи товарів 

(оприлюднено 15.10.2020) 

5.149 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 100 Г (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ППФ "ГОРІНЬ", код ЄДРПОУ 

21865796, по фактичному розміщенню будівлі станції технічного 

обслуговування автомобілів з прибудовами (оприлюднено 13.10.2020) 

5.150 Про передачу земельної ділянки по пров. Парусному, 16 Д (Новокодацький 

район) в оренду ПП "МЕДІКОМ", код ЄДРПОУ 32561131, по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі аптечного закладу (оприлюднено 13.10.2020) 

5.151 Про передачу земельної ділянки по вул. Комбрига Петрова, 5 Б 

(Шевченківський район) в оренду гр. Рзаєву Е. Ш., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню будівлі (оприлюднено 10.09.2020) (оприлюднено 

13.10.2020) 

5.152 Про передачу земельної ділянки по просп. Пилипа Орлика у районі вул. 

Барвінківської (Центральний район) в оренду ТОВ "КОМФОРТ СІТІ 

БІЗНЕС", код ЄДРПОУ 39300422, по фактичному розміщенню об’єкта 

незавершеного будівництва та для будівництва багатофункціонального 

центру(оприлюднено 01.10.2020) 

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Гулі Корольової, 12 Г 

(Індустріальний район) в оренду гр. Червіну Є. М., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 15.10.2020) 

5.154 Про передачу земельної ділянки по вул. Паршина, 14 (Шевченківський район) 

в оренду гр. Соріній В. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі та для її подальшої реконструкції й 

будівництва будівлі торговельного призначення (оприлюднено 15.10.2020) 



5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Янтарній, 88 А (Індустріальний 

район) в оренду ТОВ "АКС-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37732821, по фактичному 

розміщенню торгового комплексу (оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.156 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Володі Дубініна, 6 (Соборний район) 

в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, для будівництва КЛ 6 кВ від проєктованої ТП 6/0,4 кВ 

(оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.157 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Січових стрільців, 89 Б 

(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ 

від опори № 1573 КЛ 0,4 кВ ТП-637 А-6 (оприлюднено 06.10.2020) 

 
5.158 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 10 (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 25 

(оприлюднено 07.10.2020) 

 
5.159 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Пожежної, 37 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РП 0,4 кВ ТП-1501(оприлюднено 12.10.2020) 

  
5.160 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 10 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 57 (оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.161 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 4 Б 

(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 43 (оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.162 Про передачу земельної ділянки по вул. Ламаній, 17 Т (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 13 

(оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.163 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів, 7 (Індустріальний 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 

53(оприлюднено 06.10.2020) 

 
5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 545 

(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 84 (оприлюднено 07.10.2020) 

 
5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 78 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 55 (оприлюднено 07.10.2020) 

 



5.166 Про передачу земельної ділянки по вул. Саранській, 61 Т (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 44 (оприлюднено 07.10.2020) 

 
5.167 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 6 (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

15.10.2020) 

 
5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Виборзькій, 71 Т (Чечелівський 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 

№ 49 (оприлюднено 13.10.2020) 

 
5.169 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Виконкомівської, 13 Г (гараж                      

№ 2) (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ 

від опори № 5274 ПЛ 0,4 кВ ТП-219 РБ-6 (оприлюднено 13.10.2020) 

 
5.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Моніторній, 6 Т (Новокодацький 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 

№ 17(оприлюднено 13.10.2020) 

  
5.171 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Самодриги, 35 Т 

(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

трансформаторної підстанції № 23 (оприлюднено 15.10.2020) 

 5.172 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 94 

(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 

розподільчого пункту № 34 (оприлюднено 13.10.2020) 

 
5.173 Про передачу земельної ділянки по пров. Альпійському, 5 А (Чечелівський 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 

№ 18 (оприлюднено 13.10.2020) 

 
5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 65 Т (Шевченківський 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 18 

(оприлюднено 13.10.2020) 

 
5.175 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Гагаріна, 106 Д 

(Шевченківський 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-886 (оприлюднено 

15.10.2020) 

 
5.176 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Немировича-Данченка, будинки 

№ № 50 – 56 (Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,23 кВ РУ 

0,4 кВ ТП-1041 (оприлюднено 15.10.2020) 

 



5.177 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний 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-1557 (оприлюднено 

15.10.2020) 

 5.178 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Короленка, будинки № № 15, 

17, 17 Б, 19, (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 

опори № 176 ТП-225(оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.179 Про надання КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР, код ЄДРПОУ 38528110, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення та обслуговування об’єкта рекреаційного 

призначення (об’єкт благоустрою зеленого господарства) по вул. Шляховій 

(Самарський район) (оприлюднено 03.08.2020) 

 5.180 Про надання ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ "НИЖНІЙ", код ЄДРПОУ 

24244787, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по фактичному розміщенню гаражів гаражного 

кооперативу по вул. Військовій, 37 (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 08.09.2020) 

 
5.181 

 

Про надання ГК "Перемога"-Глиняна, 45", код ЄДРПОУ 23078812, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Глиняній,       

35 Г (Соборний район) (оприлюднено 08.05.2020) 

 
5.182 Про надання гр. Борисову Д. О., ідентифікаційний номер 2800900938, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню побутового корпусу по вул. Коксовій, 2 Д 

(Новокодацький (Ленінський) район) (оприлюднено 28.12.2020) 

 
5.183 Про надання ОСББ "Наш дім, 38", код ЄДРПОУ 34986312, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню двоповерхового житлового будинку по                            

вул. Володимира Моссаковського, 38 (Соборний район) (оприлюднено 

28.05.2020) 

   5.184 Про надання ТОВ "МЕГАН", код ЄДРПОУ 30558059, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель по вул. Михайла Вербицького, 2 (Шевченківський 

(Бабушкінський) район) (оприлюднено 20.02.2017) 

 
5.185 Про надання гр. Панченко О. І., ідентифікаційний номер 2128518089, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню нежилого приміщення, магазину по просп. Гагаріна, 97 

(Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 17.08.2017) 

 



5.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ТОВ "МІСЬКШЛЯХРЕМБУД", код ЄДРПОУ 35809698, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Олександра Оцупа, 7 

(Самарський район) (оприлюднено 19.06.2020) 

  
5.187 Про надання громадянам Іващенку М. І., ідентифікаційний номер, Мікаілову 

З. Ш., ідентифікаційний номер 2281014413, Романовській Л. П., 

ідентифікаційний номер, Брояну І. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню торгово-адміністративної будівлі по шосе 

Запорізькому, 26 (Шевченківський район) (оприлюднено 22.05.2020) 

  5.188 Про надання ТОВ “РЕКОРД-Д”, код ЄДРПОУ 41747797, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд  по просп. Олександра Поля, 50 

Д (Центральний район) (оприлюднено 20.12.2018) 

 
5.189 Про надання гр. Михайлецю В. К., ідентифікаційний номер 1884409456, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Гладкова, 5 (Шевченківський (Бабушкінський) район) по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 10.01.2018) 

 5.190 Про надання ТОВ “НВП “ЛЕКОН”, код ЄДРПОУ 20294417, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Мандриківській, 44 (Соборний район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі корпусу № 25 (оприлюднено 08.06.2018) 

 
5.191 Про надання гр. Шаповаловій А. В., ідентифікаційний номер 2022900245, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню нежилого приміщення, відділення банку 

по вул. Воскресенській, 4 (Шевченківський район) (оприлюднено 09.02.2018) 

 
5.192 Про надання гр. Ткаченку В. О., ідентифікаційний номер 2151917759, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Енергетичній, 15 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівель 

та споруд (оприлюднено 19.12.2018) 

 
5.193 Про надання гр. Верещаку В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. Академіка 

Белелюбського, 3 (Чечелівський район) (оприлюднено 31.07.2020) 

 
5.194 

 

 

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 "ССЗШ № 22" ДМР по вул. Нахімова, 57 (Центральний район) 

(оприлюднено 21.09.2020) 

 



5.195 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ № 104" ДМР по вул. Данили Нечая, 1 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 21.09.2020) 

 5.196 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ № 315" ДМР на ж/м Тополя-1, 19 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 21.09.2020) 

 5.197 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "ДНЗ № 339" ДМР по шосе Запорізькому, 64 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 21.09.2020) 

 5.198 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд по вул. Мандриківській, 48 (Соборний район) 

(оприлюднено 21.09.2020) 

 5.199 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню адміністративної будівлі по просп. Дмитра Яворницького, 37 

(Соборний район) (оприлюднено 17.09.2020) 

 
5.200 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (промислова база) по вул. Шинній, 22 

(Шевченківський район) (оприлюднено 17.09.2020) 

 
5.201 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі по узв. Крутогірному, 21 (Соборний район) 

(оприлюднено 17.09.2020) 

 
5.202 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівель та споруд по вул. Березинській, 90 (Індустріальний 

район) (оприлюднено 17.09.2020) 

 
5.203 Про надання КНП "МКЛ № 11" ДМР, код ЄДРПОУ 01983944, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд лікарні по вул. Ганни Барвінок, 1 

(Новокодацький район) (оприлюднено 28.09.2020) 

 
5.204 

 

 

 

 

 

 

Про надання КНП "КЛШМД" ДМР, код ЄДРПОУ 01984636, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

розміщенню будівлі лікувального корпусу по вул. Шмідта, 26 (Чечелівський 

район) (оприлюднено 28.09.2020) 

 



5.205 Про надання гр. Малунову Л. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Старому шляху, 47 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 

магазину (оприлюднено 28.09.2020) 

 
5.206 Про надання ОК АГК "ПОЛІМЕР", код ЄДРПОУ 35738201, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Пресовій, 51 

Г (Шевченківський район) (оприлюднено 24.09.2020) 

 
5.207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання гр. Кузьменко Т. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі складу, по вул. Софії 

Ковалевської, 65 А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

31.07.2020) 

 
5.208 Про надання ТОВ “ДИМАРТ”, код ЄДРПОУ 40442902, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню торговельного комплексу на ж/м Тополя-2, 33 К 

(Шевченківський район) (оприлюднено 20.03.2020) 

 
5.209 Про надання гр. Тебуєвій С. В., ідентифікаційний номер, гр. Черновол Ю. В., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (зі зміною її цільового призначення) по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, клубу "БРИГАНТИНА" та для 

реконструкції нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок по 

вул. Данили Нечая, 29 А (Шевченківський район) (оприлюднено 15.09.2020) 

 
5.210 Про надання ТОВ "ЛОГІСТИК ДНІПРО", код ЄДРПОУ 38197779, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Краснопільській, 17 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 16.09.2020) 

 
5.211 Про надання гр. Смінаху М. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   

вул. Універсальній, 2 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі, кафе "Янтар" (оприлюднено 14.09.2020) 

 
5.212 Про надання ТОВ "ОРЕНДА-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 39065070, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Миру, 63 А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

будівлі магазину (оприлюднено 15.09.2020) 

 
5.213 Про надання ТОВ "ОРЕНДА-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 39065070, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Слобожанському, 2 Ж (Амур-Нижньодніпровський район) по 

фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 21.09.2020) 

 
5.214 Про надання ТОВ "АФЕКС", код ЄДРПОУ 43503763, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайла 

Грушевського, 56 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 03.08.2020) 

 



5.215 Про надання гр. Задорожній С. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Богдана Хмельницького, 117 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню будівлі готелю "Восток" (оприлюднено 21.09.2020) 

 
5.216 Про надання гр. Нейману Е. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Мільмана, 152 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлових 

будівель (оприлюднено 16.09.2020) 

 5.217 Про надання ТОВ "РІЕЛ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 36053701, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Яворницького, 6 (Соборний район) по фактичному розміщенню кафе в 

житловому будинку, нежитлових приміщень (оприлюднено 21.09.2020) 

 
5.218 

 

 

 

 

Про надання ТОВ "ТОРІС-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 33473413, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

пл. Успенській, 5 Д (Соборний район) по фактичному розміщенню житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (оприлюднено 

20.02.2017) 

 5.219 Про надання дозволу КПНЗ "СДЮСШОР № 1" ДМР, код ЄДРПОУ 23941308, 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівлі школи та споруд по вул. Маршала 

Малиновського, 17 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

16.09.2020) 

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

23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (оприлюднено 01.10.2020) 

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

23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від опори № 68 ПЛ 0,4 кВ РБ-

14 ТП-215 у районі вул. Троїцької, буд. № 11, прим. 8 (Шевченківський 

район) (оприлюднено 15.09.2020) 

 5.222 Про надання гр. Гнедашу Г. В., ідентифікаційний номер 2291000792, гр. 

Діхтяр Л. Т., ідентифікаційний номер 1786912628, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівель та споруд, будівлі складу цеху по вул. 

Автотранспортній, 5 (Чечелівський район) (оприлюднено 08.12.2017) 

 5.223 Про надання ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Михайла Коцюбинського, 10 (Соборний район) та проведення її експертної 

грошової оцінки для продажу (оприлюднено 20.08.2020) 

 



5.224 Про надання ТОВ "ЕРМІТАЖ.", код ЄДРПОУ 33613316, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

(зі зміною її цільового призначення) по фактичному розміщенню квартирних 

житлових будинків та для нового будівництва багатофункціонального 

комплексу по вул. Харківській, 6 (Шевченківський район) (оприлюднено 

20.08.2020) 

 
5.225 Про надання ТОВ "АРТЕМІДА-5", код ЄДРПОУ 35447597, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Привокзальній, 4 (Центральний район) по фактичному розміщенню гаражів з 

подальшою реконструкцією під об’єкт енергетичної інфраструктури 

(трансформаторна підстанція) (оприлюднено 15.09.2020) 

 
5.226 Про надання ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Січових 

стрільців, 3, гараж 1 Г (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

гаража з подальшою реконструкцією під офісну будівлю (оприлюднено 

16.09.2020) 

 5.227 Про надання ТОВ "МІРОПЛАСТ", код ЄДРПОУ 34230288, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Собінова, 1 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 

нежитлового приміщення, будівлі енергопостачального цеху (оприлюднено 

16.09.2020) 

 5.228 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  по фактичному розміщенню 

будівель по вул. Європейській, 14 (Шевченківський район) (оприлюднено 

21.09.2020) 

 
5.229 Про надання ПОГ "Всеукраїнський РВСЦ", код ЄДРПОУ 41060616, згоди на 

поділ земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:03:149:0060), яка 

перебуває у його постійному користуванні, та дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для улаштування 

причалу і обслуговування суден по вул. Набережній Перемоги у районі 

будинків № № 110 – 128 (оприлюднено 19.11.2019) 

 
5.230 Про надання гр. Заводчіковій К. М., ідентифікаційний номер 3159305542, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Маячки, 22 

(Самарський район) (оприлюднено 06.08.2019) 

 
5.231 Про надання гр. Молодан Л. М., ідентифікаційний номер 2285409825, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Хвойній, 28 

(Чечелівський район) (оприлюднено 14.03.2019) 

 



5.232 Про передачу земельної ділянки по вул. Спогадів, 153 (Самарський  район) в 

оренду гр. Стрільцю К. І., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.09.2020) 

 
5.233 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019 № 345/46 у зв’язку 

зі зміною найменування АТ "ДНІПРОВАЖМАШ", код ЄДРПОУ 00168076 

(оприлюднено 30.03.2020) 

 
5.234 Про поновлення договору оренди землі від 01.09.2015 (державна реєстрація 

від 01.09.2015, номер запису про інше речове право 10996653) по                             

вул. Автотранспортній, 5 (Чечелівський район) гр. Прошенку К. В., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню будівлі (оприлюднено 

17.09.2020) 

 
5.235 Про продовження гр. Буханській В. Д., ідентифікаційний номер, строку 

укладання договору оренди землі по вул. Немировича-Данченка, 42 Д 

(оприлюднено 09.09.2020) 

 
5.236 Про продовження ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ 21560766, строку 

укладання договору оренди землі по вул. Степана Разіна, 80 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 09.09.2020) 

 
5.237 Про поновлення договору оренди землі від 31.05.2018 (державна реєстрація 

від 31.05.2018, номер запису про інше речове право 26405695) по вул. 

Рилєєва, 2 (Індустріальний район) ТОВ "ТІС", код ЄДРПОУ 32139685, по 

фактичному розміщенню будівель торгівлі (оприлюднено 09.09.2020) 

 
5.238 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 06.06.2003 (державна 

реєстрація від 01.07.2003 № 3739) по вул. Артільній, 12 (Амур-

Нижньодніпровський район) гр. Житницькій А. М., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню складського приміщення та будівель 

(оприлюднено 14.12.2017) 

 
5.239 Про поновлення договорів оренди землі від 20.06.2005 (державна реєстрація 

від 22.08.2005 № № 040510400739, 040510400738, 040510400737) по                            

вул. Панікахи, 18 (Шевченківський район) ТОВ "НАШ ДІМ", код ЄДРПОУ 

13451595, по фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 

10.09.2020) 

 5.240 Про поновлення договорів оренди землі від 05.09.2005 (державна реєстрація 

від 13.10.2005 № № 040510400993, 040510400991) по вул. Михайла 

Грушевського, 1 (Шевченківський район) ТОВ "НЕКТАР", код ЄДРПОУ 

19315918, по фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 

31.07.2019) 

 5.241 

 

Про поновлення договору оренди землі від 05.09.2005 (державна реєстрація 

від 13.10.2005 № 040510400992) по просп. Дмитра Яворницького, 68 

(Шевченківський район) ТОВ "НЕКТАР", код ЄДРПОУ 19315918, по 

фактичному розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 31.07.2019) 

 



5.242 Про поновлення договору оренди землі від 10.06.2005 (державна реєстрація 

від 06.09.2005 № 040510400797) по вул. Надії Алексєєнко, 104 А 

(Чечелівський район) гр. Шарайчуку В. М., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, торговельного павільйону 

продовольчих товарів (оприлюднено 28.09.2020) 

 5.243 Про поновлення договору оренди землі від 16.03.2005 (державна реєстрація 

від 15.04.2005 № 040510400376) по вул. Шевченка, 37 (Соборний район) ТОВ 

"ОБ’ЄДНАННЯ "ДНІПРОАГРОШЛЯХБУД", код ЄДРПОУ 03579880, по 

фактичному розміщенню адміністративного будинку (оприлюднено 

10.09.2020) 

 
5.244 Про реєстрацію права комунальної власності та надання згоди на 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за їх фактичним 

використанням у зв’язку з неможливістю виявлення дійсних меж, які 

перебувають у користуванні СТ "ПРЕСС", код ЄДРПОУ 24232502, відповідно 

до Державного акта на право користування землею серії Б № 097686, 

зареєстрованого в 1987 році за № 203 (оприлюднено 21.09.2020) 

 
5.245 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Короленка, 41, 43 

(Шевченківський район) (оприлюднено 25.09.2019) 

 
5.246 Про поновлення договору оренди землі від 19.08.2015 (державна реєстрація 

від 19.08.2015, номер запису про інше речове право 10854353) по вул. Великій 

Діївській, 32 К (Новокодацький район) ТОВ "КАПІТАЛ-4", код ЄДРПОУ 

36440857, по фактичному розміщенню торговельного комплексу 

(оприлюднено 15.09.2020) 

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

земельної ділянки по вул. Будівельників у районі буд. № 47 (Чечелівський 

район) (оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.248 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту, по вул. Троїцькій, 1 (Шевченківський район) (оприлюднено 

12.10.2020) 

 
5.249 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, по                    

вул. Михайла Грушевського, 4 Д (оприлюднено 12.10.2019) 

 
5.250 Про відмову гр. Арслановій Т. В.,  ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Сухий острів, 

57 (Новокодацький район) (оприлюднено 10.09.2020) 

 5.251 Про відмову гр. Соболь Ю. О., ідентифікаційний номер, гр. Латайко Т. Ф., 

ідентифікаційний номер, у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Володимира 

Антоновича, 85 А (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

торговельного павільйону (оприлюднено 24.09.2020) 

 



5.252 

 

 

 

 

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у 

м. Дніпрі (18 осіб) (оприлюднено 07.10.2020) 

 
5.253 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Береговій у районі буд. № 149 з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 25.08.2020) 

 
5.254 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Олександра Оцупа у районі буд. № 7 Д з метою 

проведення земельних торгів (оприлюднено 15.09.2020) 

 
5.255 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 416/61 "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 15.10.2020) 

 
5.256 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по бульв. Слави, 60 Б 

(Соборний район) (оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.257 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 199/58 "Про 

надання гр. Таран В. Т., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Тверській, 1 

(Індустріальний район) по фактичному розміщенню частини овочесховища, 

будівель та споруд" (оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.258 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Космічній, 49 Г 

(Соборний район) (оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.259 Про внесення змін до рішень міської ради (оприлюднено 15.10.2020) 

 
5.260 Про поновлення договору оренди землі від 17.08.2005 (державна реєстрація 

від 21.09.2005 № 040510400872) по вул. Олександра Оцупа, 18 Д 

(Індустріальний район) ТОВ "АРСЕНАЛ ГРУПП", код ЄДРПОУ 32350215, по 

фактичному розміщенню будівель і споруд (оприлюднено 14.09.2020) 

 
5.261 Про надання гр. Балабанову О. В., ідентифікаційний номер, гр. Погасію А. Б., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Артільній, 6 Д (Амур-

Нижньодніпровський район) та проведення її експертної грошової оцінки для 

продажу (оприлюднено 03.08.2020) 

 
5.262 Про поділ земельної ділянки по просп. Героїв, 1 А (Соборний район) 

(оприлюднено 15.10.2020) 

 5.263 Про поновлення договору оренди землі від 23.12.2011 по вул. Каруни, 131 Л 

(Амур-Нижньодніпровський район) ТОВ "ЛІМАНЧЕЛО", код ЄДРПОУ 

37211776, по фактичному розміщенню торговельного павільйону 

(оприлюднено 15.10.2020) 

 



Конфлікт інтересів 

5.264 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 30 А (Соборний район) в 

оренду ТОВ "АКСОР ІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37806217, по фактичному 

розміщенню будівлі виробничого комплексу (оприлюднено 12.10.2020) 

 
5.265 Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 40 (Шевченківський 

район) у постійне користування ОСББ "СК-40", код ЄДРПОУ 41307888, по 

фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку 

(оприлюднено 15.10.2020) 

 

 
6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

Дніпровської міської ради   

6.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 29.05.2020) 

6.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 19.05.2020) 

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 

(5 осіб) (оприлюднено 31.07.2020) 

6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(6 осіб) (оприлюднено 02.07.2020) 

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 28.01.2020) 

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) громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 29.05.2020) 

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) громадянам у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 04.08.2020) 



6.8 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 31.07.2020) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 10.07.2020) 

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 

(5 осіб) (оприлюднено 27.02.2020) 

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 

(5 осіб) (оприлюднено 28.01.2020) 

6.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 10.06.2019) 

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 

(3 особи) (оприлюднено 28.01.2020) 

6.14 Про надання гр. Василевич В. В., ідентифікаційний номер 3554904144, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Політехнічній, 119 

(Центральний район) (оприлюднено 20.03.2019) 

6.15 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Божку К. А., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаража у 

районі вул. Журналістів (Індустріальний район) (оприлюднено 18.08.2020) 

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 18.08.2020) 

6.17 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі 

(2 особи) (оприлюднено 27.01.2020) 

6.18 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для встановлення тимчасових збірно-розбірних 

(металевих) гаражів громадянам у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 

16.07.2020) 



6.19 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 19.02.2020) 

6.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (15 осіб) (оприлюднено 30.07.2020) 

6.21 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 27.01.2020) 

6.22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 25.03.2020) 

6.23 Про надання гр. Проскурі О. О., ідентифікаційний номер 3098906552, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Моторної (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 06.06.2019) 

6.24 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 

27.04.2020) 

6.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(9 осіб) (оприлюднено 31.07.2020) 

6.26 

 

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 (8 осіб) (оприлюднено 

25.08.2020) 

6.27 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 10.09.2020) 

6.28 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 

(9 осіб) (оприлюднено 10.09.2020) 

6.29 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 10.09.2020) 



6.30 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 10.09.2020) 

6.31 Про надання гр. Ушенку В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування індивідуального гаража у районі просп. Праці 

(Соборний район) (оприлюднено 31.08.2020) 

6.32 Про надання гр. Лантрат К. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ", ділянка № 244 

(оприлюднено 09.09.2020) 

6.33 Про надання гр. Курділь В. Д., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Барвінківській, 9 А (Центральний район) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 16.09.2020) 

6.34 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 

(9 осіб) (оприлюднено 21.09.2020) 

6.35 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 21.09.2020) 

6.36 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 21.09.2020) 

6.37 

 

 

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 

(7 осіб) (оприлюднено 21.09.2020) 

6.38 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(5 осіб) (оприлюднено 21.09.2020) 

6.39 

 

 

 

 

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 21.09.2020) 



Конфлікт інтересів 

6.40 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 21.09.2020) 

 
 

7. Різне 

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

7.1 Про звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 

Дніпровської міської ради з пропозицією щодо прийняття рішення про вступ 

міста Дніпра до некомерційної організації ECAD (European Cities Against 

Drugs) – Європейські міста вільні від наркотиків 

7.2 Про звернення Громадської ради при Дніпровській міській раді до 

Дніпровської міської ради щодо пропозиції розробки та затвердження міської 

програми «Місто Дніпро зручне для всіх» на 2021 – 2025 роки 

Доповідач: Примаков К. Ю., депутат Дніпровської міської ради 

7.3 Про депутатський запит депутата міської ради Примакова К. Ю. (стосовно 

каналізації будинку № 11 по вул. Писаржевського ) 

7.4 Про депутатський запит депутата міської ради Примакова К. Ю. (стосовно 

повалених дерев у дворі будинку № 4 А по вул. Дмитра Донцова) 

 


