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Останній термін публікації 22.01.2020
проектів рішень -  19.12.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

53 чергової сесії міської ради VII скликання

1. Про фінансово-бюджетні питання

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

1.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 03.01.2020)

1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 Хе 3/51 "Про 
1 Ірограму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" 
(оприлюднено 20.12.2019)

1.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 Хе 10/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету"(оприлюднено 03.01.2020)

1.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 Хе 11/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 03.01.2020)

1.5 Про здійснення запозичення до міського бюджету (оприлюднено 03.01.2020)

1.6 І Іро житло для членів (Ж "ЖЬК Хе 442 при ДУВІ1 УТОС"
(оприлюднено 13.01.2020)

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

Доповідач: ІМаковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради
2.1 Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 

Дніпра 2017 - 2022 роки (оприлюднено 28.12.2019)



3. Про питання комунальної власності

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради
3.1 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
гуртожитку по вул. Універсальній, 5 (оприлюднено 29Л0.2019)

3.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 28/47 "Про 
визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних будівель і споруд насосних станцій водопостачання та 
водовідведення" (оприлюднено 05.12.2019)

3.3 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста теплових мереж (оприлюднено 13.11.2019)

3.4 Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання (Дніпровський район)
(оприлюднено 23.12.2019)

3.5 Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання (Ясне, Таромське, Новокодацький район) 
(оприлюднено 23.12.2019)

3.6 Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання (Краснопілля) (оприлюднено 23.12.2019)

3.7 Про надання дозволу на списання автомобілів та спецтехніки, які 
перебувають на балансі КП "Коменергосервіс" (оприлюднено 23.12.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради
3.8 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.06.2018 № 24/33 "Про 

погодження списання з балансу КІІ "Жилсервіс-2" ДМР багатоквартирних 
житлових будинків" (оприлюднено 05.12.2019)

3.9 Про погодження списання з балансу Комунального підприємства 
"Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 
Дніпропетровської міської ради багатоквартирного житлового будинку 
літ. А-1 по вул. Володимира Самодриги, 19 (оприлюднено 23.12.2019)

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

3.10 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Муніципальна варта" на 
баланс КІІ "Міське управління справами" матеріальних цінностей 
(оприлюднено 26.12.2019)



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

металевої огорожі з воротами у районі буд. № 11 по вул. Івана Акінфієва 
(оприлюднено 13.12.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.12 Про зняття з балансу КП "ЖГ КРАСІ ІОПЗАРДІЙСЬКОГО РАЙОНУ" ДМР 

частини житлового будинку літ. А-2 (квартира № 2) по вул. Камчатській, 24 
(оприлюднено 30.10.2019)

3.13 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
25.04.2018 № 67/31 "Про надання згоди на передачу з комунальної у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області 
будівлі амбулаторії за адресою: м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 
вул. Центральна, 30" (оприлюднено 09.12.2019)

3.14 Про внесення змін до Переліку об’єктів, що є об’єктами права комунальної 
власності територіальної громади міста Дніпропетровська, та визначених 
балансоутримувачів, затвердженого рішенням міської ради від 29.05.2013 
№ 28/35 "Про вирішення питань комунальної власності територіальної 
громади міста" (оприлюднено 10.12.2019)

3.15 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
30.01.2013 № 14/31 "Про зняття з балансу районних комунальних житлово- 
експлуатаційних підприємств малоквартирних житлових будинків" 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.16 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 19.12.2019)

3.17 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна по 
вул. Новорічній, 18 (оприлюднено 19.12.2019)

3.18 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 19.12.2019)

3.19 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Аржанова, 5, прим. 6 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.20 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Беляева, 4, прим. 310 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.21 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по бульв. Рубіновому, 7, 
прим. 126 (оприлюднено 11.12.2019)

3.22 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Василя Макуха, З, 
прим. 78 (оприлюднено 11.12.2019)

3.23 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Володимира 
Самодриги, 39 (оприлюднено 11.12.2019)

3.24 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Кожем’яки, 17, 
прим. 351 (оприлюднено 11.12.2019)



3.25 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим. 180 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.26 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим.181 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.27 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Ладозькій, 2 А, прим. 105 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.28 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Любарського, 104, 
прим. 46 (оприлюднено 11.12.2019)

3.29 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Макарова, 18 Б, прим. 5 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.30 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Марії Лисиченко, 17, 
прим. 71 Г (оприлюднено 11.12.2019)

3.31 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Метробудівській, 1, 
прим. 85 (оприлюднено 11.12.2019)

3.32 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Новоселівській, І, 
прим. 1 (оприлюднено 11.12.2019)

3.33 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Орловській, 30, прим. 60 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.34 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Радистів, 2, прим. 190 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.35 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Радистів, 2, прим. 191 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.36 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Радистів, 12, прим. 30 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.37 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Радистів, 12, прим. З І 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.38 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Софії Ковалевської, 65, 
прим. 110 (оприлюднено 12.12.2019)

3.39 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Саранській, 8, прим. 70 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.40 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гомельській, 55, 
прим. 178 (оприлюднено 11.12.2019)

3.41 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 14, 
прим. 69 (оприлюднено 12.12.2019)

3.42 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дементьєва, 12, 
прим. 216 (оприлюднено 19.12.2019)

3.43 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дружній, 37 А, прим. 4 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.44 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 29, 
прим. 28 (оприлюднено 12.12.2019)



3.45 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 66, прим. 110 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.46 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 81, прим. 91 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.47 І Іро приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Каруни, 49, прим. 1 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.48 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Каруни, 49, прим. 4 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.49 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 1 А, 
прим. 49 (оприлюднено 11.12.2019)

3.50 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 50, 
прим. І (оприлюднено 11.12.2019)

3.51 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 70 (оприлюднено 11.12.2019)

3.52 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 45 (оприлюднено 11.12.2019)

3.53 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 46 (оприлюднено 11.12.2019)

3.54 1 Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Мануйлівському, 9, 
прим. 55 (оприлюднено 11.12.2019)

3.55 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пл. Новокодацькій, 2, 
прим. II (оприлюднено 11.12.2019)

3.56 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пл. Новокодацькій, 2, 
прим. І (оприлюднено 11.12.2019)

3.57 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пров. Парусному, 9, 
прим. 159 (оприлюднено 12.12.2019)

3.58 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пров. Парусному, 9, 
прим. 162 (оприлюднено 12.12.2019)

3.59 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по пров. Крушельницької, 20, 
прим. 170 (оприлюднено 11.12.2019)

3.60 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Тверській, 17, прим. 222 
(оприлюднено 12.12.2019)

3.61 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Універсальній 7, 
прим. 15 (оприлюднено 11.12.2019)

3.62 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 17, 
літ. А-9, прим. 109, 110 (оприлюднено 12.12.2019)

3.63 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 87, 
літ. А-9, прим. 44 (оприлюднено 12.12.2019)

3.64 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна на вул. Макарова, 1 А 
(оприлюднено 09.12.2019)

3.65 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворниць- 
кого, 94, прим. З (оприлюднено 19.12.2019)

3.66 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Курчатова, 4 
(оприлюднено 19.12.2019)



3.67 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Січових стрільців, 28 
(оприлюднено 19.12.2019)

3.68 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Воскресенській, І А, 
кори. 1 (оприлюднено 19.12.2019)

3.69 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Центральній, 2/4 
(оприлюднено 19.12.2019)

3.70 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Котляревського, 7 А, 
прим. 155 (оприлюднено 19.12.2019)

3.71 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Красноводській, І, 
прим. ІЗ (оприлюднено 19.12.2019)

3.72 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Моніторній, 2, 
прим. 33 А (оприлюднено 19.12.2019)

3.73 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Саранській, 2, прим. 10 
(оприлюднено 19.12.2019)

3.74 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Семафорній, 14,
прим. 15 (оприлюднено 19.12.2019)

3.75 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Семафорній, 40,
прим. 220 (оприлюднено 19.12.2019)

3.76 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по проси. Івана Мазепи, 42 А, 
прим. 67 (оприлюднено 19.12.2019)

3.77 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Кам'яиській. 32, прим. 
110 (оприлюднено 19.12.2019)

3.78 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пров. Крушельпицької, І, 
прим. 285 (оприлюднено 19.12.2019)

3.79 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Маршала
Малиновського, 18, прим. 13 (оприлюднено 19.12.2019)

3.80 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Метробудівській, І. 
прим. 84 Б (оприлюднено 19.12.2019)

3.81 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Метробудівській, 12, 
прим. 295 (оприлюднено 19.12.2019)

3.82 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пл. Металургів, 6, прим. II 
(оприлюднено 19.12.2019)

3.83 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пров. Джинчарадзе, 1,
корп. З, прим. V, VII, X (оприлюднено 19.12.2019)

3.84 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Прогресивній, 17,
прим. 9 (оприлюднено 19.12.2019)

3.85 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Богдана
Хмельницького, 38. прим. 201 (оприлюднено 19.12.2019)

3.86 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Бажова, 26, прим. 145 
(оприлюднено 19.12.2019)

3.87 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 14, 
прим. 65 (оприлюднено 19.12.2019)



3.88 Про надання згоди па прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста об’єктів нерухомого майна по вул. Коксохімічній, 15 та 
вул. Кості Гордієнка, 6 А (оприлюднено 05.12.2019)

3.89 Про надання згоди на передачу з комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області будівлі літ. А-2 по вул. Краснопільській, 4Д 
(оприлюднено 27.12.2019)

3.90 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 28.12.2019)

3.91 Про передачу з балансу на баланс будівель та споруд 
(оприлюднено 09.01.2020)

3.92 Про виключення об'єктів нерухомого майна з Переліку об'єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2020 році 
(оприлюднено 10.01.2020)

3.93 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 29/52 "Про 
приватизацію комунального нерухомого майна у 2020 році"
(оприлюднено 10.01.2020)

3.94 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 19, 
прим. 9 (оприлюднено 10.01.2020)

3.95 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Іларіонівській, 19, 
прим. 10 (оприлюднено 10.01.2020)

3.96 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 28/39 "Про 
приватизацію комунального нерухомого майна у 2019 році"
(оприлюднено 10.01.2020)

3.97 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по шосе Запорізькому, 60, бл. 1, 
прим. 92 В (оприлюднено 10.01.2020)

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
3.98 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 
(оприлюднено 11.12.2019)

3.99 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста об’єктів насосного обладнання (оприлюднено 16.01.2020)

4. Пцо 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 21.10.2019)

4.2 Про затвердження заступників міського голови та керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради (оприлюднено 10.12.2019)



Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення 
Дніпровської міської ради
4.3 Про звіз міського голови щодо здійснення державної регулязорної політики 

виконавчими органами міської ради у 2019 році (оприлюднено 20.12.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської 
міської ради
4.4 Про внесення змін до Положення про призначення та надання адресної 

матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста депутатами 
Дніпропетровської обласної та Дніпровської міської рад 
(оприлюднено 18.12.2020)

4.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 47/40 "Про 
створення Комунальної установи "Дніпровський міський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 26.12.2019)

4.6 Про внесення змін до Положення про Комунальний заклад соціального 
захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя" 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 02.01.2020)

4.7 Про зміну найменування Дніпровського міського центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення
(оприлюднено 18.12.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради
4.8 Про втрату чинності рішення міської ради (оприлюднено 13.12.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
4.9 Про створення Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр "Ін- 

джой" Дніпровської міської ради та затвердження Статуту установи 
(оприлюднено 17.12.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради
4.10 Про затвердження Статуту КП "Оздоровлення та відпочинок" у новій редакції 

у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 05.12.2019)
4.11 Про припинення юридичної особи - Комунального підприємства "Культурно- 

спортивний комплекс "Шинник" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації 
(оприлюднено 09.01.2020)

Доповідач ІІавлюк ІО. О., директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради
4.12 Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 

(бюджет участі) у м. Дніпрі (оприлюднено 13.01.2020)



Доповідач: Лиштва Н. ІО., начальник управління з питань охорони культурної 
спадщини Дніпровської міської ради
4.13 Про визначення місць знаходження пам'яток історії місцевого значення 

(оприлюднено 16.01.2020)

Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
4.14 Про внесення змін до Порядку передачі об'єктів (елементів) благоустрою 

м. Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для 
здійснення господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг 
(оприлюднено 09.12.2019)

5. Про питання земельних відносин

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

5.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Яланській Л. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.10.2019)

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яхонтової (Шевченківський 
район) у власність гр. Семенюку О. В., ідентифікаційний номер 3059706711, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.08.2019)

5.3 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 26
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ТЕЙСТ1-ФУД", код ЄДРПОУ 
38911104, по фактичному розміщенню нежиглової будівлі (продовольча база) 
(оприлюднено 06.08.2019)

5.4 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 26 А
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ТЕЙСТІ-ФУД", код ЄДРПОУ 
38911104. по фактичному розміщенню нежиглової будівлі (оприлюднено
06.08.2019)

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 27 А (Амур-
Нижиьодніпровський район) в оренду ТОВ "ВКФ "ЕПСІЛОІП, код ЄДРПОУ 
13445301, по фактичному розміщенню будівлі магазину з продажу
автомобільних запчастин тателерадіоапаратури (оприлюднено 04.11.2019)

5.6 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 05.12.2019)

5.7 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 2 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ФРУ1ІЗЕІІСЬКИЙ РИНОК", код 
ЄДРПОУ 41885415, по фактичному розміщенню нежитлових будівель 
(оприлюднено 18.11.2019)



5.8 Про надання ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 38836420, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд по 
вул. Виконкомівській, 11 (Шевченківський район) (оприлюднено 30.10.2019)

5.9 Про надання ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", код ЄДРІІОУ 20042839, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівлі, нежитлової будівлі по вул. Михайла Грушевського, 49 
(Шевченківський район) (оприлюднено 21.11.2018)

5.10 Про надання ТОВ “СКАЙ ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ 40695209, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Криворізькій, 60 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
автозаправної станції (оприлюднено 02.04.2018)

5.11 Про надання ОК "ГК "АВТОМОБІЛІСТ" ПО ВУЛ. БАТУМСЬКА, 15”, код 
ЄДРПОУ 24243500, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню гаражів по 
вул. Батумській, 15 (Індустріальний район) (оприлюднено 27.11.2019)

5.12 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 № 78” ДМР по вул. Тополиній, 37 (Шевченківський район) 
(оприлюднено 27.11.2019)

5.13 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 № 2” ДМР по вул. Юрія Савченка, 1 (Центральний район) 
(оприлюднено 27.11.2019)

5.14 Про надання КП “ЖЕ Самарського району” ДМР, код ЄДРПОУ 05451368, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення Земельної 
ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд по 
вул. Череповецькій, 10 А (Самарський район) (оприлюднено 27.11.2019)

5.15 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 
НВК № 138 по вул. Березинській, 29 (Індустріальний район) (оприлюднено
02.10.2019) (оприлюднено 27.11.2019)

5.16 Про надання гр. Чечелю І. В., ідентифікаційний номер 2632600336, 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. Юрія Савченка, 79 (Центральний 
(Кіровський) район) (оприлюднено 16.02.2017)



5.17 Про надання гр. Малиновському О. С., ідентифікаційний номер 2310417733, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Паторжинського, ЗО (Соборний 
район) (оприлюднено 27.11.2019) (оприлюднено 11.10.2017)

5.18 Про надання гр. Петренку Т. Р„ ідентифікаційний номер 3299605410, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення по проси. Дмитра Яворницького, 54 
(Шевченківський район) (оприлюднено 13.09.2017)

5.19 Про надання гр. Ярош С. С., ідентифікаційний номер 3015309827, 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. Адміральській, 75 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 12.01.2018)

5.20 Про надання гр. Морозу А. ІО., ідентифікаційний номер 2653909539, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Лешко-Попеля, 13 (Соборний 
(Жовтневий) район) (оприлюднено 19.07.2017)

5.21 Про надання гр. Черненко М. С., ідентифікаційний номер 3275415909, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню будівлі підприємства торгівлі (магазин) 
по вул. Червоиогірській, 16 К (Самарський район) (оприлюднено 13.09.2017)

5.22 Про надання гр. Ткачу В.І., ідентифікаційний номер 1647900194, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по пров. Біологічному, 33 (Соборний (Жовтневий) 
район) (оприлюднено 11.05.2017)

5.23 Про надання гр. Скульбіді В. П., ідентифікаційний номер 2086114676, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення по вул. Набережній Перемоги, 118 
(Соборний район) (оприлюднено 14.06.2018)

5.24 Про надання гр. Перчанику Є. В., ідентифікаційний номер 2191201151, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
просп. Гагаріна, 94 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
приміщення перукарні (оприлюднено 08.06.2018)

5.25 Про надання гр. Кураєву В. М , ідентифікаційний номер 1908301316, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Юрія Кондратюка (вул. Комунарівська), 1 (Новокодацький (Ленінський) 
район) по фактичному розміщенню нежилого приміщення, стоматологічного 
кабінету (оприлюднено 27.10.2017)



5.26 Про надання гр. Карновичу В. Б., ідентифікаційний номер 2054600572, гр. 
Карнович Ф. А., ідентифікаційний номер 2087115422, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пресовій, 57 
II (Шевченківський район) по фактичному розміщенню майстерні та складу 
(оприлюднено 21.11.2018)

5.27 Про надання гр. Кучкову В. М., ідентифікаційний номер 2143918395, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Космонавта Волкова, 2 К (Самарський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 11.12.2018)

5.28 Про надання гр. Очеретяному А. П. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Святослава Хороброго, 21 
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню нежитлового 
приміщення (оприлюднено 05.09.2018)

5.29 Про надання гр. Рзаєву Е. Ш., ідентифікаційний номер 3554214337, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Комбрига Петрова, 5 Б (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню будівлі (оприлюднено 30.11.2018)

5.30 Про падання гр. Гоголь Л. І., ідентифікаційний помер 1790808820, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нерухомого майна по просп. Богдана Хмельницького, 112 
(Чечелівський район) (оприлюднено 30.10.2018)

5.31 Про надання гр. Ашветія Б. Н., ідентифікаційний номер 2237100996, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по проси. Петра 
Калнишевського, 36 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
нежилого приміщення, магазину (оприлюднено 29.05.2018)

5.32 Про надання гр. Ткач О. 1., ідентифікаційний номер 2196621400, 
гр. Ткачу ІО. М , ідентифікаційний номер 2060918634, дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна по вул. Березииській, 7 
(Індустріальний район) (оприлюднено 11.01.2018)

5.33 Про надання гр. Лазаренко В. В., ідентифікаційний номер 2460900605, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Передовій, 610 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 03.04.2018)

5.34 Про надання гр. Гришкіну В. Г., ідентифікаційний номер 1911422775, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ ГІО 

просп. Героїв, 12 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежилого 
приміщення (оприлюднено 12.01.2018)



5.35 Про надання гр. Гавві Д. В., ідентифікаційний номер 3397612814, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПО 

фактичному розміщенню гаража по узв. Крутогірному (вул. Рогальова), 12 Г 
(Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 13.10.2017)

5.36 Про надання БФ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", код 
ЄДРПОУ 25539496, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна 
по просп. Олександра Поля, 98 Г (Центральний район) (оприлюднено
18.12.2019)

5.37 Про надання гр. Водні Т. М., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 
приміщення стоматологічного кабінету по просп. Слобожанському. 87 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 28. J 1.2019)

5.38 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню иежитлової будівлі салону-магазину 
по вул. Володимира Мономаха, 4 (Шевченківський район) (оприлюднено
19.04.2019)

5.39 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2012 № 61/25 та
договору оренди землі від 02.08.2012 (державна реєстрація від 13.08.2012 
№ 121010004000649) по фактичному розміщенню багатоквартирного
житлового будинку по вул. Шмідта, 15 (Центральний район) (оприлюднено
01.10.2019)

5.40 Про продовження ТОВ "ЛІОЧІЯ”, код СДРПОУ 20276767, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 19.03.2001 
(державна реєстрація від 19.03.2001 за № 791) по вул. Академіка Образцова, 1 
(Індустріальний район) (оприлюднено 26.07.2018)

5.41 Про продовження гр. Пантелееву М. О., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 13.02.2007 
(державна реєстрація від 08.10.2007 № 040710400581) (оприлюднено
14.11.2019)

5.42 Про передачу земельної ділянки по просп. Свободи у районі буд. № 132 
(Иовокодацький район) у власність гр. Федоренко І. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.01.2020)

5.43 Про передачу у власність земельних ділянок у районі просп. Богдана 
Хмельницького (Шевченківський район) для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 23.12.2019)

5 44 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новошкільної (Чечелівський 
район) у власність гр. Василенко О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.12.2019)



5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Бісєровій І. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 03.10.2019)

5.46 Про передачу земельної ділянки по вул. Демократичній, 21 А (Новокодацький
район) у власність гр. Паламарчук Д. М., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.01.2020)

5.47 Про передачу земельної ділянки по вул. Белградській у районі буд. № 83 В
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Межерицькій С. Ю., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
13.01.2020)

5.48 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тимрієнко Т. В.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
17.12.2019)

5.49 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Міцкевича (Новокодацький 
район) у власність гр. Дембіцькому І. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 23.12.2019)

5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Солом’янській у районі буд. № 28 
(Шевченківський район) у власність гр. Мальцеву О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 23.12.2019)

5.51 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мандриківської (Соборний 
район) у власність гр. Чернишу С. А., ідентифікаційний номер 2502418731, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2019)

5.52 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Петриківської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ніколаєву П. П., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.11.2019)

5.53 Про передачу земельної ділянки по вул. Хорольській (Новокодацький район) 
у власність гр. Хижняку Д. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 27.11.2019)

5.54 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Злагоди -  вул. Інгульської 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Солоду В. ІО., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 11.11.2019)



5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка, 17 А 
(Індустріальний район) в оренду (Ж "АГК "ЛІІЮБЕРЕЖНИЙ-2", код 
ЄДРПОУ 33384250, для завершення будівництва гаражного кооперативу 
(оприлюднено 03.09.2019)

5.56 Про передачу земельної ділянки по вул. Високовольтній, 24 Т (Соборний
район) в оренду АГ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 17 
(оприлюднено 13.01.2020)

5.57 Про передачу земельної ділянки по вул. Телевізійній, 5 (Соборний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню будівлі ТП “Нагірна”(оприлюднено
13.01.2020)

5.58 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 137 (Індустріальний
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню підстанції “Лівобережна- 
1"(оприлюднено 13.01.2020)

5.59 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Миколи Міхновського, 7 Т 
(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва двох кабельних 
ліній електропередачі напругою 6 кВ від РП 60 трансформаторної підстанції 
№ 1960 (оприлюднено 13.01.2020)

5.60 Про передачу земельної ділянки по вул. Камчатській, 33 Т (Чечелівський 
район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
СДРГІОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 87 
(оприлюднено 13.01.2020)

5.61 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 4 Б (Соборний район) в 
оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню підстанції “Міська-4” (оприлюднено
13.01.2020)

5.62 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 20 Д (Шевченківський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню підстанції "Узлова” 
(оприлюднено 13.01.2020)

5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Симиренківській, 8 Б (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
підстанції “Комінтерн”(оприлюднено 13.01.2020)

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Вільямса, 49 (Новокодацький район) 
в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню підстанції “Діївка” (оприлюднено
16.01.2020)



5 65 Про передачу земельної ділянки по вул. Тополиній, 21 (Шевченківський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню опори повітряної лінії 
електропередачі (оприлюднено 16.01.2020)

5.66 Про передачу земельної ділянки по вул. Тополиній, 21 (Шевченківський 
район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню опори (оприлюднено
16.01.2020)

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Пугачова, 19 (Шевченківський район) 
в оренду гр. Писареву Д. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 13.01.2020)

5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Данили Нечая, 29 А (Шевченківський 
район) в оренду гр. Черновол ІО. В., ідентифікаційний номер, гр. Тебуєвій С. 
В., ідентифікаційний номер, но фактичному розміщенню нежитлової будівлі, 
клубу "БРИГАНТИНА" (оприлюднено 15.01.2020)

5.69 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 15.01.2020)

5.70 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 12.12.2019)

5.71 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 67 Г (Чечелівський 
район) у власність гр. Артеменку В. В., ідентифікаційний номер 1784513772, 
по фактичному розміщенню гаража (оприлюднено 03.07.2018)

5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Барикадній, 4 (Соборний район) в 
оренду ТОВ “ЦЕНТР ИНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 43295597, по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 14.01.2020)

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Барикадній, 2 К (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ЦЕНТР ИНВЕСТ", код ЄДРПОУ 43295597, по фактичному 
розміщенню торговельного павільйону багатофункціонального призначення 
(оприлюднено 14.01.2020)

5.74 Про передачу земельної ділянки по пров. Шевченка, 9 (Соборний район) в 
оренду ТОВ “ЛОФТ-СМАРТ”, код ЄДРПОУ 42576799, для будівництва 
комплексу багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення і паркінгом та офісними будівлями 
(оприлюднено 12.12.2019)

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Європейській, 10 А (Шевченківський 
район) в оренду гр. Єрмолаєвій Г. І., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню офісного комплексу "Клин" (оприлюднено 16.01.2020)

5.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 174 А (Чечелівський район) 
в оренду ТОВ “ДОЛЯ”, код ЄДРПОУ 24601342, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі та споруд і для проектування та будівництва будівель та 
споруд (оприлюднено 16.01.2020)



5.77 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 139 М 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ “АТП-ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 
35201829, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено
16.01.2020)

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Возз’єднання, 25 (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "АВД ДНЕПР", код ЄДРПОУ 37539425, ТОВ "АВД 
ДНЕПР - 2”, код ЄДРПОУ 38433401, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 17.05.2018)

5.79 Про передачу земельної ділянки по вул. Старому шляху, 7, 7 В 
(Новокодацький район) в оренду гр. Діденко Н. О., ідентифікаційний номер 
2082415082, по фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 
17.05.2018)

5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 38 (Соборний район) 
у власність гр. Чечель О. В., ідентифікаційний номер 3010001248, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.03.2019)

5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Шевченка, 53 А (Шевченківський 
район) в оренду гр. Пашаєву Г. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню готельного комплексу (оприлюднено 05.11.2019)

5.82 Про надання ТОВ “АПЛ БЮРО", код ЄДРПОУ 42329635, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню автокомплексу по шосе Запорізькому, 25 А 
(Соборний район) (оприлюднено 15.07.2019)

5.83 Про надання ТОВ БПК "ЦАРИЧАНКА", код ЄДРПОУ 31891218. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Робочій, 2 Б 
(Чечелівський район) (оприлюднено 06.12.2019)

5.84 Про надання АГК "ЕНЕРГЕТИК-2", код ЄДРПОУ 26239276, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів по шосе Запорізькому, 12 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 05.11.2019) (оприлюднено 12.12.2019)

5.85 Про надання ТОВ ■•КІЛЬЧЕНЬ”, код ЄДРПОУ 13441792, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення по вул. Георгія Камінського, 2 (Амур- 
Пижньодніпровський район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд(оприлюднено 10.12.2019)

5.86 Про надання гр. Архипенку Д. Г., ідентифікаційний номер, гр. Денисовій Л. 
Я., ідентифікаційний номер, гр. Головасі В. Г., ідентифікаційний номер, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. Михайла 
Грушевського, 50 (Шевченківський район) (оприлюднено 05.12.2019)



5.87 Про надання ТОВ “ТОНІСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 32388268, дозволу па 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шосе 
Запорізькому в районі буд. № 55 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню незавершеного будівництва автосалону з СТО та для 
реконструкції під виробничо-складський комплекс (оприлюднено 19.12.2019)

5.88 Про надання гр. Лісогорській Т. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі магазину вул. Червоногірській, 10 Б 
(Самарський район) (оприлюднено 19.12.2019)

5.89 Про надання ТОВ "КОМФОРТ СІТІ БІЗНЕС", код ЄДРПОУ 39300422, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню об'єкта незавершеного будівництва та 
для будівництва багатофункціонального центру по проси. Пилипа Орлика у 
районі вул. Барвінківської (Центральний район) (оприлюднено 18.12.2019)

5.90 Про надання ДП "Придніпровська залізниця", код ЄДРПОУ 01073828, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню нежитлових будівель по просп. Пушкіна, 
77 Д (Чечелівський (Красногвардійський район) (оприлюднено 21.01.2016)

5.91 Про надання ПП "ДНІПРО-АВТО", код ЄДРПОУ 30172406, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по фактичному розміщенню нежитлової 
будівлі, будівлі автосалону по просп. Газети "Правда", 65 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 31.08.2015)

5.92 Про надання ТОВ "ДНІ11РО-ВТОРМА", код ЄДРПОУ 30540104, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення по фактичному розміщенню магазину- 
павільону по вул. Гетьмана Петра Дорошенка (вул. Генерала Грушевого), 1 А 
(Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 18.04.2016)

5.93 Про надання ТОВ "ТРАНСЛІФТСЕРВІС", код ЄДРПОУ 34059990. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будинку дитячого дошкільного закладу № 403 по 
вул. Гідропарковій (Новокодацький (Ленінський) район) (оприлюднено 
08.07.2016)

5.94 Про надання гр. Пришедько Т. І., ідентифікаційний номер 2142916840, гр. 
Кармазіну М. І., ідентифікаційний номер 2132114970, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, будівлі перукарні з прибудовами приміщень магазинів 
непродовольчих товарів по вул. Петрозаводській, 356 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 28.12.2016)



5.95 Про надання ПАТ “УКРНАФТА”, код ЄДРПОУ 00135390. дозволу па 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Старокодацькій, 1 (Шевченківський район) но фактичному розміщенню 
будівель та споруд автозаправної станції (оприлюднено 15.03.2018)

5.96 1 Іро надання гр. Колесник Т. О., ідентифікаційний номер 2259408186, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для завершення 
будівництва станції технічного обслуговування та торговельного павільйону 
по вул. Вітчизняній у районі будинків №№ 39, 41 (Амур-Нижньодніпровський 
район) (оприлюднено 22.01.2016)

5.97 Про надання ПАТ "ДІІ1ПРОНАФТОІІРОДУКТ", код ЄДРПОУ 03481879, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної діЛянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Михайла Грушевського (вул. Карла 
Лібкнехта), 11 (Шевченківський (Бабушкінський) район) (оприлюднено 
22.01.2016)

5.98 Про надання ПАТ "АБ "РАДА-БАНК”, код ЄДРПОУ 21322127, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню прибудови до адміністративного будинку по просп. Олександра 
Поля, 46 (Центральний район) (оприлюднено 17.10.2018)

5.99 Про надання гр. Буличову В. П., ідентифікаційний номер 2998521438, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по просп. Олександра Поля, 139 
А (Центральний район) (оприлюднено 17.12.2018)

5.100 Про надання ТОВ "МОДУСІ І РОМ", код ЄДРПОУ 39934426, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню домоволодіння по вул. Осетинській, 59 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.02.2017)

5.101 Про надання ТОВ "МАЛАХІТ-Д", код ЄДРПОУ 41747912, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Олександра Поля, 50 Д (Центральний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 30.10.2018)

5.102 Про надання гр. Кривошеіній П. И., ідентифікаційний номер 1043903495, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню гаража № 1 по просп. Гагаріна, 111 
(Соборний район) (оприлюднено 08.04.2019)

5.103 Про надання гр. Должиковій В. В., ідентифікаційний номер 2018000444, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Володимира Вернадського, 2/4 
(Соборний район) (оприлюднено 13.09.2017)



5.104 Про надання гр. Салу О. П., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Семена Скляренка. 101 
(Шевченківський район) (оприлюднено 27.11.2019)

5.105 Про поновлення договору оренди землі від 21.06.2007 (державна реєстрація 
від 26.07.2007 за № 040710400375) по вул. Новобережній, 7 (Амур - 
Нижньодніпровський район) гр. Синьому В. В., ідентифікаційний номер , по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.12.2017)

5.106 Про поновлення договору оренди землі від 21.06.2007 (державна реєстрація 
від 26.07.2007 за № 040710400376) по вул. Новобережній. 7 (Амур - 
Нижньодніпровський район) гр. Синьому В. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.12.2017)

5.107 Про припинення гр. Чорній І. А., ідентифікаційний номер, права користування 
земельною ділянкою по проси. Миру, 12 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 02.10.2019)

5.108 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Набережній Заводській у районі буд. № 4 
(Новокодацький район) (оприлюднено 14.01.2020)

5.109 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки у районі вул. Байкальської (Індустріальний район) 
(оприлюднено 16.01.2020)

5.110 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по просп. 
Дмитра Яворпицького. 87 для продажу по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, що належить на праві власності Долгополову О. Ю., 
ідентифікаційний номер (оприлюднено 19.12.2019)

5.111 Про надання згоди на об’єднання земельних ділянок но вул. Глинки. 19 та 
вул. Глинки. 19 Б (Шевченківський район) (оприлюднено 19.12.2019)

5.112 Про поновлення договору оренди землі від 16.04.2005 (держайна реєстрація 
від 25.06.2005 № 040510400514) по вул. Шмідта, 2 (Центральний район) гр. 
Міщенку О. М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню частини 
будівлі (оприлюднено 13.01.2020)

5.113 Про продовження гр. Довгуну Є. ІО., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі (оприлюднено 19.12.2019)

5.114 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Троїцькій у районі буд. № 24 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 27.11.2019)

5.115 Про поновлення договору оренди землі від 11.10.2010 (державна реєстрація 
від 25.11.2010 № 041010400824) по просп. Дмитра Яворпицького, 97 Б 
(Центральний район) ТОВ "АССАФ”. код СДРІ10У 31965389. по фактичному 
розміщенню будівлі та споруд кафе з літнім майданчиком (оприлюднено
16.01.2020)



5.116 Про припинення TOB "ПОЛІКУР”, код ЄДРПОУ 33771558, права 
користування земельною ділянкою по вул. Володимира Антоновича у районі 
буд. № 36 (Центральний район) (оприлюднено 06.11.2019)

5.117 Про продовження строку укладання додаткового договору до договору 
оренди землі від 19.06.2007 (державна реєстрація від 05.07.2007 № 
040710400285) (оприлюднено 16.01.2020)

5.118 Про поновлення договорів оренди землі по вул. Виконкомівській у районі 
будинків № № 1 -  6 (Шевченківський та Соборний райони) TOB “АСТА”, код 
ЄДРПОУ 32281016, для благоустрою (пішохідна зона без будівель) 
(оприлюднено 16.01.2020)

5.119 Про поновлення договору оренди землі від 05.12.2008 (державна реєстрація 
від 17.12.2008 № 040810400574), по просп. Слобожанському, 35 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) гр. Сонкіній Н. І., ідентифікаційний номер 
1948700780, по фактичному розміщенню ’ об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 08.07.2019)

5.120 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 19.12.2019)

5.121 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 18.12.2019)

5.122 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 28.12.2019)

5.123 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 11.12.2019)

5.124 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 12.12.2019)

5.125 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 23.12.2019)

5.126 Про передачу земельної ділянки по вул. Центральній, 16 (Шевченківський 
район) у постійне користування КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, по 
фактичному розміщенню нежитлового будинку (оприлюднено 16.01.2020)

Конфлікт інтересів

5.127 Про надання ТОВ "БаДМ”, код ЄДРПОУ 31816235, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Панікахи, 2 
(Соборний район) по фактичному розміщенню складу лікарських 
препаратів(оприлюднено 06.12.2019)

5.128 Про припинення ПрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, права користування 
земельними ділянками по просп. Дмитра Яворницького, 105 (Центральний 
район) (оприлюднено 15.01.2020)



6. Про питання архітектури та містобудування

Доповідач: Мовшии 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 розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 01.10.2019)

6.2 Про надання гр. Пустовому І. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у районі пров. Орільського та вул. Заїрської 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 20.11.2019)

6.3 Про надання гр. Гряник М. О., ідентифікаційний номер 2125800965, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Таганрозької (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 25.09.2018)

6.4 Про надання дозволу па 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 19.12.2019)

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (12 осіб) (оприлюднено 19.12.2019)

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 
(6 осіб) (оприлюднено 19.12.2019)

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 
(З особи) (оприлюднено 19.12.2019)

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 19.12.2019)

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), гаражів громадянам- 
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (10 осіб) (оприлюднено 
02.12.2019)



6.10 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Роженкову І. Б., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Набережній (Новокодацький район) (оприлюднено 17.12.2019)

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 11.12.2019)

6.12 Про надання дозволу гр. Стальській А. В., ідентифікаційний номер, на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
обслуговування гаража № 171 по проси. Дмитра Яворпицького у районі 
буд. № 67 (Шевченківський район) (оприлюднено 29.10.2019)

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у

6.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(З особи) (оприлюднено 11.12.2019)

6.15 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 29.10.2019)

6.16 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 01.10.2019)

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

6.17 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 
(оприлюднено 17.12.2019)

7. Різне


