
ПРОЕКТ

Останній термін публікації 20.03.2019
проектів рішень -  18.02.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

43 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 05.12.2018 № 4/38 "Про 
міський бюджет на 2019 рік" (оприлюднено 21.02.2019)

1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік» 
(оприлюднено 20.02.2019)

1.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 "Про 
ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території міста (оприлюднено 21.02.2019)

1.4 Про зменшення величини пайової участі гр. Рахмані Хоссейна на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 01.02.2019)

1.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 «Про 
цільовий фонд міської ради» (оприлюднено 13.03.2019)

1.6 Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 «Про 
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради» (оприлюднено 13.03.2019)



Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради
1.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2018 № 10/32 «Про 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної ділянки у 
районі Запорізького шосе та вул. Стартової (Соборний район)»
(оприлюднено 07.02.2019)

1.8 І Іро продаж ТО В «ЕКСОТЕЛ», код СДІ'І ІОУ 36439768, гр. Литвиненку О. В., 
ідентифікаційний номер 2812538537, гр. Коротких Д. Б., ідентифікаційний 
номер 2961110116, земельної ділянки по вул. Обсерваторий, буд. № 7 Д 
(Соборний район) по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 22.11.2018)

Е9 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної 
ділянки по вул. Михайла Коцюбинського у районі буд. № 12 (Соборний 
район) (оприлюднено 25.02.2019)

1.10 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної 
ділянки по вул. Ламаній у районі буд. № 6 (Соборний район)
(оприлюднено 25.02.2019)

Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
1.11 Про звільнення КП «Управління контролю за благоустроєм міста» від сплати 

до загального фонду міського бюджету та цільового фонду міської ради 
частини прибутку (оприлюднено 15.03.2019)

2, Про питання щодо нпограм розвитку галузей і сфер міського господарства

Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
2.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2017 № 13/26 "Про 

затвердження Програми надання паліативної допомоги в амбулаторних 
умовах у м. Дніпрі на 2018 - 2021 роки" (оприлюднено 25.10.2018)

2.2 Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" 
на 2018 - 2022 рр. (оприлюднено 05.03.2019)

Доповідач: Мовшин Д. 1., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради
2.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 № 20/66 «Про 

затвердження комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 
2016 -  2020 роки» (оприлюднено 22.02.2019)

Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської 
ради
2.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 23/18 «Про 

затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення 
діяльності Дніпровської міської ради. її виконавчих органів та комунальних 
підприємств на 2017 2020 роки» (оприлюднено 05.02.2019)



2.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/18 «Про 
Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки» 
(оприлюднено 18.02.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
2.6 Про затвердження Міської програми "Місто сучасного комфортного простору" 

па 2019-2023 роки (оприлюднено 19.02.2019)

2.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 10/15 «Про 
Комплексну програму розвитку молодіжної політики та національно- 
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки»
(оприлюднено 06.03.2019)

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради
2.8 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 

господарства міста Дніпра на 2016 -  2020 роки (оприлюднено 15.03.2019)

Доповідач: Середа ІУ1. Є., в. о. директора департаменту інформаційних 
технологій Дніпровської міської ради
2.9 Про внесення змій до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про 

Програму інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської 
ради на 2016-2020 роки» (оприлюднено 14.03.2019)

Доповідач: Чудновський О. В., директор департаменту громадського порядку і 
цивільного захисту Дніпровської міської ради
2.10 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про 

І Ірограму "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки" (оприлюднено 15.03.2019)

2.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 15/5 "Про 
Комплексну програму підготовки молоді до військової служби, організації 
підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим 
частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки" 
(оприлюднено 13.03.2019)

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 закріплення на праві оперативного управління за КНП "ДЦПМСД № 10" 

ДМР об'єктів нерухомого майна (оприлюднено 04.03.2019)

Доповідач: Янушкевич Т. В., начальник інспекції з питань праці та зайнятості
населення Дніпровської міської ради



3.2 Про надання дозволу на передачу з балансу КПП «ДЦГ1МСД № 12» ДМ1’ на 
баланс КІ1 «Теплоенсрго» зовнішнього газопроводу середнього тиску, 
шафового газорегульованого пункту з регулятором тиску та внутрішнього 
газопроводу котельні за адресою: вул. Футбольна, 12
(оприлюднено 29.01.2019)

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

громади міста теплової мережі до житлового будинку по вул. Богдана 
Хмельницького, 27 (оприлюднено 25.02.2019)

3.4 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста каналізаційного колектору по вул. Богдана Хмельницького, 
11 А (оприлюднено 28.02.2019)

3.5 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу об’єкта «Інженерний захист правого 
схилу Рибальської балки від обвально-зсувних процесів в районі проси. Кірова 
та вул. Димитрова в м. Дніпропетровську" (оприлюднено 01.03.2019)

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

погодження списання з балансу КП "Жилсервіс-2" ДМР багатоквартирних 
житлових будинків" (оприлюднено 18.01.2019)

3.7 Про погодження списання з балансу Комунального підприємства 
„Жилсервіс-2” Дніпровської міської ради багатоквартирного житлового 
будинку літ. А-І по вул. Старокозацькій, 78 (оприлюднено 05.02.2019)

3.8 Про надання дозволу КИ „Реформжитло” ДМР на списання з балансу 
основних засобів (оприлюднено 20.02.2019)

Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.9 Про внесения змін до рішення міської ради від 15.11.2017 № 39/26 «Про 

визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра об’єктів транспортної інфраст руктури»
(оприлюднено 11.02.2019)

Доповідач: Музика М. І., заступник директора департаменту -  начальник 
управління парками департаменту інноваційного розвитку Дніпровської 
міської ради

3.10 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі вул. Каховської та вул. Березневої КІ1 "Дирекція 
територій і об’єктів рекреації" ДМІ’ (оприлюднено 14.02.2019)

3.11 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі вул. Ігоря С'ікорського та вул. Барвінківської 
(сквер Героїв-чорнобильців) КІІ «Дирекція територій і об"єктів рекреації» 
ДМР (оприлюднено 14.02.2019)



3.12 Про визначення балансоутримувачем території загального користування
(зеленої зони) в районі просп. Сергія Нігояна та вул. Леваневського КП 
«Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР (оприлюднено 14.02.2019)

3.13 Про визначення балансоутримувачем території загального користування
(зеленої зони) по просп. Героїв в районі буд. № 32 -  40 КП «Дирекція 
територій і об'єктів рекреації» ДМР (оприлюднено 14.02.2019)

3.14 Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального 
господарства Соборної районної у місті Дніпрі ради на баланс КІІ «Дирекція 
територій і об’єктів рекреації» ДМР території загального користування 
(зеленої зони) в районі просп. Героїв, 46 -  48 (біля озера) 
(оприлюднено 14.02.2019)

3.15 Про визначення балансоутримувачем території загального користування
(зеленої зони) в районі вул. Космічної (від вул. Космонавта Комарова до
буд. № 19) КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР 
(оприлюднено 14.02.2019)

Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради
3.16 Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Земград» на баланс КП 

«Дніпрометробуд» ДМР матеріальних цінностей (оприлюднено 25.02.2019)

Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення
Дніпровської міської ради
3.17 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про 

затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну 
фізичних і юридичних осіб об’єктами благоустрою комунальної власності та 
їх елементами" (оприлюднено 12.03.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.18 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

19.10.2011 № 54/16 «Про визнання права комунальної власності за 
територіальною громадою міста Дніпропетровська на нежитлову будівлю по 
вул. Глинки, 11» (оприлюднено 05.02.2019)

3.19 Про зняття з балансу КП "КЖЕП "Центральний" ДМР малоквартирного 
житлового будинку літ. А-1 разом з господарськими спорудами по 
вул. Паралельній, 7 (оприлюднено 05.02.2019)

3.20 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 11.02.2019)

3.21 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна за адресою: с. Степове, 
вул. Вишнева, 9 (оприлюднено 11.02.2019)

3.22 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Південній, 11, прим. 8 
(оприлюднено 05.03.2019)

3.23 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 29/40 «Про 
визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста» (оприлюднено 13.02.2019)



3.24 Про внесения змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 30/40 «Про 
визначення балансоугримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста» (оприлюднено 13.02.2019)

3.25 Про передачу з балансу па баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 28.02.2019)

3.26 Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра комунальних закладів охорони здоров'я 
Дніпропетровської обласної ради та їх майна (оприлюднено 04.03.2019)

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

3.27 Про надання дозволу КП "Міськзеленбуд" на списання з балансу та прийняття 
на баланс елементів благоустрою (оприлюднено 18.02.2019)

3.28 Про надання департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради дозволу на передачу проектно-кошторисної документації по 
об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу 
«Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4»
Дніпропетровської обласної ради» по вул. Ближній, 31 у м. Дніпрі» 
(оприлюднено 06.03.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради
3.29 Про надання дозволу на передачу на баланс КП "Міське управління справами" 

автомобілів та матеріальних цінностей (оприлюднено 28.02.2019)

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

3.30 Про приватизацію об"єкта нерухомого майна по вул. Сергія Єфремова, З 
(оприлюднено 14.03.2019)

3.31 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна, загальною площею 55,1 кв. м, 
по просп. Богдана Хмельницького, 7 (оприлюднено 14.03.2019)

3.32 Про приватизацію об"єкта нерухомого майна, загальною площею 42,1 кв. м, 
по просп. Богдана Хмельницького, 7 (оприлюднено 14.03.2019)

3.33 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна, загальною площею 32,6 кв. м, 
по просп. Богдана Хмельницького, 7 (оприлюднено 14.03.2019)

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 18.02.2019)



4.2 Про затвердження Кодексу етики депутатів Дніпровської міської ради 
(оприлюднено 02.01.2019)

4.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 33/6 
«Про затвердження керівного та персонального складу постійних комісій 
міської ради» (оприлюднено 18.01.2019)

4.4 Про рішення міської ради, що прийняті у 2016 році 
(оприлюднено 14.02.2019)

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
4.5 Про присвоєння найменувань новим проїздам в Амур-Нижньодніпровському 

районі (оприлюднено 12.02.2019)
4.6 І Іро присвоєння найменування новому проїзду в Чечелівському районі 

(оприлюднено 12.02.2019)
4.7 Про присвоєння найменування новому проїзду в Шевченківському районі 

(оприлюднено 12.02.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
4.8 Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради (оприлюднено 25.01.2019)
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
4.9 І Іро реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я 

(оприлюднено 12.03.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради
4.10 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 

підприємства "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" 
Дніпровської міської ради у новій редакції (оприлюднено 28.11.2018)

4.11 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради у новій редакції 
(оприлюднено 18.03.2019)

4.12 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП
«Днігіроводоканал» у новій редакції (оприлюднено 19.02.2019)

4.13 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП
«ЕКОІІОЛ1С» ДМР у новій редакції (оприлюднено 19.02.2019)

4.14 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП
«Дніпроавтоміст» у новій редакції (оприлюднено 20.02.2019)

4.15 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Спортивний клуб з ігрових видів спорту» Дніпровської міської 
ради у новій редакції (оприлюднено 20.02.2019)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради



4.16 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради у новій редакції 
(оприлюднено 25.02.2019)

4.17 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП «ТПТЕ 
«Теплотранс» у новій редакції (оприлюднено 26.02.2019)

4.18 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну 
ім. Вадима Сідура» Дніпровської міської ради у новій редакції 
(оприлюднено 12.03.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
4.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 33/17 «Про 

затвердження Положення про департамент житлового господарства 
Дніпровської міської ради» (оприлюднено 05.03.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради
4.20 Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 

Дніпровської міської ради (оприлюднено 18.01.2019)
4.21 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 47/42 «Про 

затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної 
установи «Дніпровський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» Дніпровської міської ради» 
(оприлюднено 11.03.2019)

4.22 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 49/42 «Про 
Положення про Правобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради» (оприлюднено 11.03.2019)

4.23 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 50/42 «Про 
Положення про Лівобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради» (оприлюднено 11.03.2019)

4.24 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 51/42 «Про 
Положення про Центральне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради» (оприлюднено 11.03.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
4.25 Про присвоєння Комунальному закладу освіти «Спеціалізована середня 

загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю» Дніпровської 
міської ради імені П’єра де Кубертена (оприлюднено 04.03.2019)



5. 11 ці) питання земельних відносин

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
5.1 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур- 

Нижньодніпровський район) у власність гр. Седень Н. М., ідентифікаційний 
номер 2401617684, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
04.12.2018)

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лисовській А. М, 
ідентифікаційний помер 3320910727, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.06.2018)

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фонвізіна (Самарський район) у 
власність гр. Зєвайкіній Т. О., ідентифікаційний номер 2979901946, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.11.2018)

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській, 161 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Колодці К. А., ідентифікаційний 
номер 2955501917, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2018)

5.5 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Старушко Т. В., ідентифікаційний 
номер 1806500225, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2018)

5.6 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур- 
ІІижньодніпровський район) у власність гр. Пилипенко М. В., 
ідентифікаційний номер 2697306228, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.06.2018)

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 179 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Качан Л. Ф., 
ідентифікаційний номер 1830516084, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.06.2018)

5.8 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Єлсуковій С. О., 
ідентифікаційний номер 2409100203, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.06.2018)



5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Здоров'я (Самарський район) у 
власність гр. Ватажку І. О., ідентифікаційний номер 2640520216, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.08.2018)

5.10 Про передачу земельної ділянки по гіров. Балканському (Амур- 
Нижпьодніпровський район) у власність гр. Захарченку А. ІО., 
ідентифікаційний номер 3016312271, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 23.01.2019)

5.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Татарської (Шевченківський 
район) у власність гр. Маленіку В. І., ідентифікаційний номер 2949102274, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.06.2018)

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 149 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Колодці Т. А., 
ідентифікаційний номер 3322605663, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 25.07.2018)

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Олексієнко Т. П., 
ідентифікаційний номер 2725508367, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 14.06.2018)

5.14 Про передачу земельної ділянки по пров. Декоративному у районі буд. № З
(Новокодацький район) у власність гр. Кайнозі В. О., ідентифікаційний номер 
3435403429, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2018)

5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. 230-ї стрілецької дивізії (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Корж К. В., ідентифікаційний 
номер 3032921988, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.06.2018)

5.16 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Железняк Г. П., ідентифікаційний 
номер 2042115788, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.05.2018)

5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 183
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Конгуловій О. М.,
ідентифікаційний номер 3297606089, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.06.2018)



5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Здоров’я (Самарський район) у 
власність гр. Зубовій Г. В., ідентифікаційний номер 2958501249, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.06.2018)

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 179 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Залогіну В. В., 
ідентифікаційний номер 2621608311, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.06.2018)

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
1 Іижньодніпровський район) у власність гр. Железняку С. В.,
ідентифікаційний номер 3080405775, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.06.2018)

5.21 Про передачу земельної ділянки по пров. Балканському у районі буд. № 50
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Стаднікову О. В.,
.ідентифікаційний номер 2833818198, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 22.10.2018)

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур -
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кононовій Л. М.,
ідентифікаційний номер 2838812306, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 08.10.2018)

5.23 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Прохоренко ІО. Л., 
ідентифікаційний номер 3138918148, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 2 1.09.2017)

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі Полтавського шосе (Амур - 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Рогожі Г. В., ідентифікаційний 
номер 2026207269, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.05.2018)

5.25 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Скідріну Е. В.,
ідентифікаційний номер 2624416130, для будівництва та обслуговування 
гаража (оприлюднено 06.09.2018)

5.26 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі для 
садівництва (6 осіб) (оприлюднено 08.11.2018)

5.27 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ємцсвій Д. О., ідентифікаційний 
номер 3437611243, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
31.07.2017)



5.28 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Політехнічної (Центральний 
район) у власність гр. Чернаю В. А., ідентифікаційний номер 2723011779, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2019)

5.29 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі для 
садівництва в САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ "ЛІДІЯ" (2 особи) 
(оприлюднено 20.11.2018)

5.30 Про передачу у власність гр. Ольховській 1. В., ідентифікаційний номер 
2246209422, земельної ділянки № 216 в СТ "ТОПОЛЬ” для садівництва 
(оприлюднено 11.02.2019)

5.31 Про передачу у власність гр. Крушинській Л. С., ідентифікаційний номер
2113817785, земельної ділянки № 15 в САДОВОМУ ТОВАРИСТВІ
"ЗЕЛЕНИЙ КУРГАН" (Індустріальний район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 20.11.2018)

5.32 Про передачу у власність гр. Левіну О. Є., ідентифікаційний номер
2933902992, земельної ділянки № 117 в СТ "МЕХАНІЗАТОР"
(Шевченківський район) для індивідуального садівництва (оприлюднено
20.11.2018)

5.33 Про передачу у власність гр. Залюбченку О. Л., ідентифікаційний номер
1940100554, земельної ділянки № 71 в СТ "РОСИНКА 5” для
садівництва(оприлюднено 29.11.2018)

5.34 Про передачу земельної ділянки по вул. Верхній (Індустріальний район) у 
власність гр. Сіліну О. В., ідентифікаційний номер 3037614797, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2019)

5.35 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чивельовій Л. А., 
ідентифікаційний номер 2229719803, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.02.2019)

5.36 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дановій Т. О., ідентифікаційний 
номер 2110600328, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.03.2019)

5.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Вільямса у районі буд. № 20
АЦІовокодацький район) у власність гр. Лисенку 1. О, ідентифікаційний 
номер 1434800494, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
21.02.2019)



5.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Одинківській у районі буд. № 17 
(Самарський район) у власність гр. Бовсуновській А. Ю., ідентифікаційний 
номер 3571110645, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)

5.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 652 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Баранову М. Р., 
ідентифікаційний номер 3527515671, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 21.02.2019)

5.40 Про передачу земельної ділянки по вул. Джгутовій у районі буд. № 40 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Нурієвій А. І., ідентифікаційний 
номер 3258706729, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
26.02.2019)

5.41«Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 652 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Майорову М. С., 
ідентифікаційний номер 2629300150, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 21.02.2019)

5.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 652 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Майоровій В. В., 
ідентифікаційний номер 2719115100, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.02.2019)

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка, 42 Д 
(Самарський район) в оренду гр. Буханській В. Д., ідентифікаційний номер 
2416800540, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі(оприлюднєно
21.09.2018)

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Столетова, 21 (Індустріальний район) 
в оренду ІОВ “УКРСПЕЦСЕРВІС”, код ЄДРПОУ 19088807, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 24.05.2018)

5.45 Про передачу земельної ділянки по вул. Барикадній, 2 К (Соборний район) в 
оренду гр. Ганжі Л. В„ ідентифікаційний номер 2382020304, по фактичному 
розміщенню торговельного павільйону багатофункціонального 
призначення(оприлюднено 17.07.2018)

5.46 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (18 осіб) 
(оприлюднено 12.10.2018)

5.47 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 18.12.2018)



5.48 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (18 осіб) 
(оприлюднено 29.11.2018)

5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Берестовій, 15 Б (Шевченківський 
(Бабушкінський) район) у власність гр. Геркіялу Р. А., ідентифікаційний 
номер 2757710510, по фактичному розміщенню індивідуального жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.04.2018)

5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Омеляновича-Павленка, 33 
(Самарський район) у власність гр. Голову О. В., ідентифікаційний номер 
3124006136, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.02.2019)

5.51 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 55 К (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ГЕНЕРАЦІЯ”, код ЄДРПОУ 32075475, по фактичному 
розміщенню будівлі комерційно-побутового призначення (оприлюднено
28.02.2019)

5.52 Про передачу земельної ділянки по вул. Княгині Ольги, 24 А (Центральний 
район) в оренду ТОВ "ГЕНЕРАЦІЯ", код ЄДРПОУ 32075475, по фактичному 
розміщенню багатофункціонального комплексу (оприлюднено 28.02.2019)

5.53 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДДТЕ1Т, код ЄДРПОУ 00129320, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд закладу по вул. Космонавта Волкова, 6 Б (Самарський район) 
(оприлюднено 14.11.2018)

5.54 Про передачу земельної ділянки по шосе Криворізькому, 21 А (Чечелівський 
район) в оренду ПП “ЮЖМОСТ", код ЄДРПОУ 34654992, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 08.02.2019)

5.55 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сімферопольської,
вул. Паторжинського, вул. Героїв Крут, вул. Мандриківської, узв. 
Балашовського (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, кой ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній від електропідстанції "Наддніпрянська” до 
розподільних пунктів № № 5, 19, 20, 21,22, 24 (оприлюднено 13.12.2018)

5.56 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сімферопольської,
вул. Паторжинського, вул. Героїв Крут, вул. Мандриківської,
узв. Балашовського (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній від електропідстанції “Наддніпрянська” до 
розподільних пунктів № № 5, 19, 20, 21,22, 24(оприлюднено 14.01.2019)



5.57 Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 20 (Індустріальний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код 
ЄДРПОУ 23359034, для реконструкції електропідстанції з наданням 
додаткової земельної ділянки (оприлюднено 19.11.2018)

5.58 Про передачу земельної ділянки по вул. Клубній у районі буд. № 34 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у постійне користування Релігійній громаді 
"Свято-Покровський храм парафії Дніпропетровської єпархії Української 
Православної Церкви в м. Дніпропетровську", код ЄДРПОУ 23643060, для 
завершення будівництва церкви (оприлюднено 06.03.2018)

5.59 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому в районі буд. № 68 
(Шевченківський район) в оренду гр. Куслію В. І., ідентифікаційний номер 
1662700492, для улаштування металевого гаража (оприлюднено 08.01.2019)

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сімферопольської, вул. 
Паторжинського, вул. Героїв Крут, вул. Мандриківської, узв. Балашовського 
(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення електричних 
кабельних ліній від електропідстанції "Наддніпрянська” до розподільних 
пунктів № № 5, 19, 20, 21, 22, 24 (оприлюднено 06.03.2019)

5.61 Про надання ТОВ "ФОКУС 3”, код ЄДРПОУ 42782717, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення по вул. Набережній Перемоги, 86 (Соборний 
район) для будівництва та обслуговування житлового комплексу з 
торговельними і виставковими приміщеннями (оприлюднено 18.02.2019)

5.62 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по фактичному розміщенню підстанції "Діївка" по вул. Вільямса, 
49 (1 Іовокодацький район) (оприлюднено 12.11.2018)

5.63 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по фактичному розміщенню опори повітряної лінії 
електропередачі но вул. Тополиній, 21 (Шевченківський район) (оприлюднено
30.10.2018)

5.64 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па
місцевості) по вул. Тополиній, 21 (Шевченківський район) но фактичному
розміщенню опори (оприлюднено 20.09.2018)



5.65 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок(оприлюднено 04.02.2019)

5.66 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 17.01.2019)

5.67 Про надання ТОВ НВІІ "ІІІВЕЛЬТА". код ЄДРПОУ 13427444. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Онезькій, 162 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 09.01.2019)

5.68 Про надання ТОВ НВІІ "ПОЛІПАК", код ЄДРПОУ 24429825. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Богдана Хмельницького, 106 А (Чсчслівський район) по фактичному 
розміщенню виробничих будівель, будинку ділянки нестандартного 
устаткування (оприлюднено 10.10.2018)

5.69 Про надання ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "БОГДАН", код ЄДРПОУ 
32347815 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Слобожанському (просп. Газети "Правда"), 125 
(Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню частини 
приміщень № 148(опршиоднено 31.07.2017)

5.70 Про надання ГОВ "ІДЕАЛ-А", код ЄДРПОУ 36640282. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню виробничої бази-складських приміщень по вул. Стартовій, 20 
(Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 17.08.2017)

5.71 Про надання гр. Пікало О. І., ідентифікаційний номер 2276900448, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Телевізійній. 24 Г (Соборний 
(Жовтневий) район) {оприлюднено 12.07.2017)

5.72 Про надання АТ “ДПІПРОВАГОНРЕМБУД", код ЄДРПОУ 00554514, дозволу 
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Універсальній, 10 та вул. 
Універсальній, 10 Д (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
05.02.2019)

5.73 Про надання ТОВ "КЕРАМБРОК", код ЄДРПОУ 13446329, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но 
вул. Саксаганського, 68 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 17.04.2018)



5.74 Про надання ПП “АВТО-ПЛЮС”, код ЄДРПОУ 32882487, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Янтарній, 2 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, будівлі мийки легкових 
автомобілів(оприлюдпено 20.12.2018)

5.75 Про надання ТОВ ІІВТ "ДІІІГ1РОЕНЕРГОМАШ", код ЄДРПОУ 13420264, 
дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гаванській, 3 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 30.10.2018)

5.76 Про надання гр. Іщенко Г. Л., ідентифікаційний номер 3094405441, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Калиновій, 39 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, кафе(оприлюднено 27.10.2017)

5.77 Про надання гр. Сегеді О. Л„ ідентифікаційний номер 2704008959, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню взуттєвого кіоску по вул. Сагайдачного, 1 Б (Індустріальний 
район) (оприлюднено 20.09.2018)

5.78 Про надання ГОВ "ФІГАРО", код ЄДРПОУ 23364220, дозволу па 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Данила Галицького, 25 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
перукарні та магазину (тамбур) (оприлюднено 17.12.2018)

5.79 Про надання гр. Почтіну О. В., ідентифікаційний номер 2741500113, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Байкальській, 6М/1 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
нежилого приміщення (оприлюднено 16.08.2018)

5.80 Про надання гр. Подольському Є. Є., ідентифікаційний номер 1977700493, К1І 
кафе "Фантазія", код ЄДРПОУ 20191309, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Героїв, 44 
(Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
(оприлюднено 28.01.2019)

5.81 Про надання ОСББ "Володимира Антоновича 68", код ЄДРПОУ 23075621, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку по його 
фактичному розміщенню по вул. Володимира Антоновича, 68 (Чечелівський 
район) (оприлюднено 07.11.2018)



5.82 Про надання гр. Вінник В. М., ідентифікаційний номер 2498811705, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення, приміщення стоматологічного 
кабінету по просп. Слобожанському, 56 (Індустріальний район) (оприлюднено
30.05.2018)

5.83 Про надання гр. Гречухіній О. О., ідентифікаційний номер 2286917384, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Мандриківській, 47 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
майстерні з ремонту, заміни та тонування автомобільного скла (оприлюднено
29.05.2018)

5.84 Про надання гр. Каплану М. Г„ ідентифікаційний номер 1889515051, 
гр. Короткіній О. В., ідентифікаційний номер 2001017181, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлових приміщень по вул. Європейській, 20 А 
(Шевченківський район) (оприлюднено 08.02.2019)

5.85 Про надання ТОВ "ТАЙМОНС”, код ЄДРПОУ 39125527, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Космічній, 1 К (Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі 
комерційно-побутового призначення (оприлюднено 06.02.2019)

5.86 Про надання КП "ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ" ДОГ, код ЄДРПОУ 40745935, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бехтерева, 2 А (Самарський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 14.02.2019)

5.87 Про надання ТОВ "ЕНЕРГІЯ НАФТИ", код ЄДРГІОУ 37274820, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Курсантській, 21 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 18.02.2019)

5.88 Про надання ТОВ "КВІНТЕСЕНЦІЯ", код ЄДРПОУ 41505884. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі та для її подальшої 
реконструкції під заклад охорони здоров’я по пл. Соборній, 14 (Соборний 
район) (оприлюднено 18.02.2019)

5.89 Про надання гр. Колеснику О. А., ідентифікаційний номер 3179908058. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню житлового будинку по вул. Светлова, 43 
(Шевченківський район) (оприлюднено 06.02.2019)



5.90 Про надання ТОВ “ЛУЧАНО”, код ЄДРПОУ 42643367, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню комплексу для паркування автотранспорту по 
вул. Макарова, 102 (Чечелівський район) (оприлюднено 20.12.2018)

5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Фонвізіна, 17 (Самарський район) в
оренду гр. Крупському В. М., ідентифікаційний номер 1349400375, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
05.06.2018)

5.92 Про передачу земельної ділянки по пров. Зеленогірському, 7 (Чечелівський 
(Красногвардійський) район) в оренду гр. Шкаран Н. М., ідентифікаційний 
номер 2796907529, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 10.05.2017)

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Оранжевій, 66 (Шевченківський
район) в оренду гр. Фесенко Л. П., ідентифікаційний номер 2006011364, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
05.06.2018)

5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Одинківській, 58 (Самарський район)
в оренду гр. Кушнір Н. Г., ідентифікаційний номер 2185313442, по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
26.07.2018)

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Ньютона, 12 (Чечелівський район) в
оренду гр. Євдокимовій Т. В., ідентифікаційний номер 1912618705, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.12.2018)

5.96 Про внесення змін до рішень міської ради з метою приведення їх у 
відповідність до вимог чинного законодавства (оприлюднено 20.08.2018)

5.97 Про внесення змін до рішень міської ради з метою приведення їх у 
відповідність до вимог чинного законодавства (оприлюднено 11.06.2018)

5.98 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 277/34 стосовно 
земельної ділянки по вул. Миколи Хвильового, 24 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 09.01.2019)

5.99 Про внесення змін до договорів оренди землі від 24.07.2007 (державна 
реєстрація від 02.09.2009 № № 040910400678, 040910400677) стосовно 
земельних ділянок по вул. Воскресенській, 2 А (Шевченківський район) 
(оприлюднено 08.01.2019)



5.100 Про поновлення договору оренди землі від 16.12.2008 (державна реєстрація 
від 29.12.2008 № 040810400630) по вул. Вознесенській, 40 (Центральний 
район) ТОВ "СТАРК", код ЄДРПОУ 32495677, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі офісного призначення (оприлюднено 04.02.2019)

5.101 Про поновлення договору оренди землі від 03.11.2008 (державна реєстрація 
від 06.11.2008 № 040810400392) по пров. Січовому, 21 (Чечелівський район) 
ТОВ "КОНСУЛ", код СДРПОУ 31346742. по фактичному розміщенню 
об’єкта незавершеного будівництва (оприлюднено 11.02.2019)

5.102 Про внесення змін до договору оренди землі від 13.02.2019 (державна 
реєстрація від 13.02.2019, номер запису про інше речове право 30280385) 
стосовно земельної ділянки по вул. Светлова, 34 (Шевченківський район) 
(оприлюднено 28.02.2019)

5.103 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Шевченка у районі будинків №№ 23-29 (Соборний 
район) (оприлюднено 07.02.2019)

5.104 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 192/35 "Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. Бехтерева, 1 з метою проведення земельних 
торгів" (оприлюднено 28.12.2018)

5.105 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 83 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 06.02.2019)

5.106 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Шодуарівській (пров. Людмили Сталь) у районі 
будинків № № 1, 3, 7 (Новокодацький район) (оприлюднено 18.02.2019)

5.107 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Комбрига Петрова у районі буд. № 12 
(Шевченківський район) з метою проведення земельних торгів (оприлюднено
16.05.2018) •

5.108 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 105 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 27.12.2018)

5.109 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 121 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 27.12.2018)

5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Верхній (Індустріальний район) у 
власність гр. Смірнову В. В., ідентифікаційний номер 1927105613, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.03.2019)



5.111 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кузьменку П. В.,
ідентифікаційний номер 3195714412, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 05.03.2019)

5.112 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кузьменку А. В.,
ідентифікаційний номер 3469210578, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 05.03.2019)

5.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Паустовського (Соборний 
район) у власність гр. Похваліті В. А., ідентифікаційний номер 2629400160, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.03.2019)

5.114 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Щербак М. О., ідентифікаційний 
номер 2495902368, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.03.2019)

5.115 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Козубу В. М, ідентифікаційний 
помер 3030110198, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.03.2019)

5.116 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Наумушкіній Л. В., 
ідентифікаційний номер 3062913827, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.03.2019)

5.117 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Волошинському С. І., 
ідентифікаційний номер 3051413315, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 13.03.2019)

5.118 Про передачу земельної ділянки по вул. Верхній (Індустріальний район) у 
власність гр. Муравському С. С., ідентифікаційний номер 3557308897, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.03.2019)

5.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Естафетній (Самарський район) у 
власність гр. Буренкову О. В., ідентифікаційний номер 2702810673, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.03.2019)



5.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Естафетній (Самарський район) у 
власність гр. Кривоносу В. В., ідентифікаційний номер 2292518996, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.03.2019)

5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Естафетній (Самарський район) у 
власність гр. Щегловій К. А., ідентифікаційний номер 3305802384, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.03.2019)

5.122 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій (Амур-
1Нижньодніпровський район) у власність гр. Владімірову 1. М.,
ідентифікаційний номер 2944708610. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 14.03.2019)

5.123 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур- 
1 Іижньодніпровський район) у власність гр. Логвін Л. Ф„ ідентифікаційний 
номер 2235711089, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.03.2019)

5.124 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Менахем Мендл-Шнеєрсона
(Центральний район) у власність гр. Засобі Я. О., ідентифікаційний номер 
3604202770, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
14.03.2019)

5.125 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Набоці Д. В., ідентифікаційний 
номер 3225005035, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.03.2019)

5.126 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Набоці О. В., ідентифікаційний 
номер 3261909546, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.03.2019)

5.127 Про передачу земельної ділянки по вул. Юрія Савченка у районі буд. № 40
(Центральний район) у власність гр. Сотнікову О. В., ідентифікаційний номер 
3485105176, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
14.03.2019)

5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Акінфієва, 12 Б (Соборний 
район) в оренду гр. Маргаритовій О. О., ідентифікаційний номер 2662400929, 
по фактичному розміщенню літнього майданчика (оприлюднено 23.01.2019)

5.129 Про передачу земельної ділянки по вул. Святковій, 11 (Індустріальний район) 
у власність гр. Баську С. В., ідентифікаційний номер 3267105977, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.08.2018)



5.130 Про передачу земельної ділянки по вул. Старий шлях, 140 (Новокодацький 
район) у власність гр. Яковлєвій К. Г„ ідентифікаційний номер 1282405883, 
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.03.2019)

5.131 Про передачу земельної ділянки по вул. Яснополянській, 5 А (Соборний 
район) у власність гр. Докаленку А. В., ідентифікаційний номер 3060611417, 
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.03.2019)

5.132 Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) в 
оренду ТОВ “ЕРДЕ-С”, код ЄДРПОУ 35395809, по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 14.03.2019)

5.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Короленка, І А (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ВЕЛЛІНГТОН ГРУП”, код ЄДРПОУ 38959460, по 
фактичному розміщенню будівлі кафе з надбудовою (оприлюднено
14.03.2019)

5.134 Про передачу земельної ділянки по вул. Пастера, 7 (Центральний район) в 
оренду ТОВ “АРТЕМ 1ДА-5", код ЄДРПОУ 35447597, по фактичному 
рЬзМіщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 11.03.2019)

5.135 Про передачу земельної ділянки по вул. Боброва, 9 Б (Чечелівський район) у 
власність гр. Ярошу К. І., ідентифікаційний номер 2935107597, по 
фактичному розміщенню житлового будинку з господарською будівлею 
(оприлюднено 14.03.2019)

5.136 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 14.03.2019)

5.137 Про передачу земельних ділянок по вул. Карагандинській, 2 (Самарський 
район) в оренду гр. Долгополову О. ІО„ ідентифікаційний номер 3244215792, 
но фактичному розміщенню нежитлової будівлі, кафе з котельнею 
(оприлюднено 11.03.2019)

5.138 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.139 І Іро передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Академіка Чекмарьова, 3 (Соборний 
район) в оренду ТОВ "1СТРЕЙТ”, код ЄДРПОУ 37213365, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі підприємства торгівлі з офісними 
приміщеннями (оприлюднено 06.02.2019)

5.141 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 137 К 
(Центральний район) в оренду ТОВ “АТБ-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 30691543, 
по фактичному розміщенню будівлі магазину з навісом та спорудами 
(оприлюднено 06.02.2019)

5.142 Про передачу земельних ділянок по просп. Пушкіна, 21 (Центральний район) 
в оренду ТОВ “РІАЛ ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 34918876, по фактичному 
розміщенню нежилого приміщення, офісу (оприлюднено 07.02.2019)



5.143 Про передачу земельної ділянки по вул. Короленка, 22 (Центральний район) в 
оренду ТОВ “БМТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 41042382, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та для проектування, будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано- 
прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом (оприлюднено
14.03.2019)

5.144 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 28.02.2019)

5.145 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 20.02.2019)

5.146 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) 
(оприлюднено 21.02.2019)

5.147 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 13.03.2019)

5.148 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 12.03.2019)

5.149 Про надання гр. Фархадовій К. К., ідентифікаційний помер 2347421209, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню будівлі магазину по вул. Леваневського, 
47 (Чечелівський район) (оприлюднено 08.01.2019)

5.150 Про надання гр. Олійнику Є. І., ідентифікаційний номер 2272100054, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Саранській, 59 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 16.10.2018)

5.151 Про надання БО "БФ "КАРІТАС ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 26351352, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. 
Кабардинській. 7 (Чечелівський район) (оприлюднено 20.09.2018)

5.152 Про надання БО "БФ "КАРІТАС ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 26351352, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та 
адміністративної будівлі з приміщеннями для тимчасового проживання по 
вул. Кабардинській, 5 (Чечелівський район) (оприлюднено 30.10.2018)

5.153 Про надання Релігійній громаді Свято-Благовіщенської парафії 
Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви в м. Дніпрі, код 
ЄДРПОУ 21909631, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню будівель та споруд 
храму по вул. Робочій, З Б (Чечелівський район) (оприлюднено 18.12.2018)

5.154 Про надання TOB "НОВА-2000", код ЄДРПОУ 41929402, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по Запорізькому шосе, 31 
(Соборний район) (оприлюднено 10.10.2018)



5.155 Про надання TOB "С ГАР РЕАЛ ІСТЕЙГ", код ЄДРПОУ 41360669, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Старокозацькій, 58 (Центральний район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, адміністративного будинку (оприлюднено 12.07.2018)

5.156 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по проси. 1 агаріна у районі буд. № 169 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 18.02.2019)

5.157 Про надання згоди на укладання договорів суперфіцію (оприлюднено
11.03.2019)

5.158 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 09.07.2004 (державна 
реєстрація від 27.08.2004 № 5565) по вул. Гвардійській, 52 А (Новокодацький 
район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню будівель та споруд ПС “Заводська" 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.159 Про поновлення договору оренди землі від 02.09.2004 (державна реєстрація 
від 27.10.2004 № 5739) по вул. Князя Ярослава Мудрого, 40 Д (Центральний 
район) АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23^59034, по фактичному розміщенню підстанції "Міська-1” (оприлюднено
14.03.2019)

5.160 Про поновлення договору оренди землі від 02.09.2004 (державна реєстрація 
від 20.12.2004 № 5953) по пров. Феодосія Макаревського, 3 (Соборний район) 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по 
фактичному розміщенню будівлі загальнопідстанційного пункту управління 
(оприлюднено 14.03.2019)

5.161 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 09.07.2004 (державна
реєстрація від 27.08.2004 № 5566) но вул. 20-річчя Перемоги, 36 (Самарський 
район) АГ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, по фактичному розміщенню будівель та споруд ПС 
"І Іридніїїровська" (оприлюднено 12.03.2019)

5.162 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 09.07.2004 (державна
реєстрація від 27.08.2004 № 5569) по вул. Яснополянській, 92 (Соборний 
район) АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, по фактичному розміщенню будівель та споруд ПС “Тополь” 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.163 І Іро поновлення договору оренди земельної ділянки від 09.07.2004 (державна
реєстрація від 27.08.2004 № 5569) по вул. Яснополянській, 92 (Соборний 
район) АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, по фактичному розміщенню будівель та споруд ПС “Тополь” 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.164 Про поновлення договору оренди землі від 20.05.2009 (державна реєстрація
від 26.06.2009 № 040910400508) по вул. 20-річчя Перемоги, 16 Г (Самарський 
район) гр. Шеремету О. В., ідентифікаційний номер 2833714035, по
фактичному розміщенню тимчасової автостоянки (оприлюднено 06.03.2019)

5.165 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Ульянова, 11 
(Центральний район) (оприлюднено 11.03.2019)



5.166 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Ульяпова, 9 
(Центральний район) (оприлюднено 11.03.2019)

5.167 Про припинення гр. Славпіковій О. Ю., ідентифікаційний номер 2515701283, 
гр. Буравченку О. В., ідентифікаційний номер 2725411979, права 
користування земельною ділянкою по вул. Марата, 3 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 23.01.2019)

5.168 Про продовження ТОВ "АМАТОР”, код ЄДРПОУ 19438555, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Набережній 
Заводській, 38 А (Новокодацький район) (оприлюднено 14.03.2019)

5.169 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Набережній 
Перемоги, 68 (Соборний район) (оприлюднено 11.03.2019)

5.170 Про поновлення договору оренди землі від 13.05.2017 (державна реєстрація 
від 13.05.2017, номер запису про інше речове право 20436611) по вул. 
Гетьмана Петра Дорошенка, 6 А (Соборний район) гр. Любченко С. І., 
ідентифікаційний номер 1577007183, по фактичному розміщенню будівлі 
підприємства побутового обслуговування (оприлюднено 12.03.2019)

5.171 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по шосе Донецькому у районі буд. № 7 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.03.2019)

5.172 Про поновлення договору оренди землі від 22.10.2015 (державна реєстрація 
від 22.10.2015 № 11708488) по вул. Березинській, 66 (Індустріальний район) 
ТОВ "ВАТЕРБУД”, код ЄДРПОУ 33771275. по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 06.02.2019)

5.173 Про поновлення договору оренди землі від 17.05.2010 (державна реєстрація 
від 18.05.2010 за № 041010400333) по вул. Робочій у районі буд. № 65 Д 
(Чечелівський район) ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕТА УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 
35203721, для проектування та будівництва багатофункціонального 
житлового комплексу (оприлюднено 17.01.2019)

Конфлікт інтересів

5.174 Про надання гр. Крйвошеєву Є. В., ідентифікаційний номер 3151726734, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Панікахи, 2 Л (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівлі та споруд автомийки (оприлюднено 11.02.2019) (оприлюднено
11.03.2019)

5.175 Про надання гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер 3084714348, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню павільйону очищеної питної води, для реконструкції 
існуючих будівель та нового будівництва по вул. Панікахи, 61 Д 
(Шевченківський район) (оприлюднено 06.02.2019)



Нч виконання постанови суду

5.176 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Шевченка, буд. № 29 Б (Соборний (Жовтневий) район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі кафе, що належить гр. Білому Олегу 
Юрійовичу, ідентифікаційний номер 2647111574, на праві власності та 
проведення експертної грошової оцінки цієї ділянки (оприлюднено 
18.07.2017)

6, Про питання архітектури та містобудування

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

6.1 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в районі проси. Олександра Поля, вул. Леоніда Стромцова 
для будівництва та розміщення електричних кабельних ліній напругою 6 кВ 
від РІ І-11 до ТП-668 (оприлюднено 30.10.2018)

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), гаражів громадянам- 
учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 04.12.2018)

6.3 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 
(7 осіб) (оприлюднено 29.11.2018)

6.4 І Іро падання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 07.11.2018)

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (20 осіб) (оприлюднено 27.03.2018)

6.6 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 
( 11 осіб) (оприлюднено 07.11.2018)

6.7 1 Іро надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в СТ "ПРИВАТНИХ 
САДОВОДІВ МІЧУРИНЕЦЬ" в Новокодацькому районі м. Дніпра (4 особи) 
(оприлюднено 08.11.2018)

6.8 і Іро надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 09.01.2019)



6.9 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (6 осіб) 
(оприлюднено 04.09.2018)

6.10 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 04.06.2018)

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 
(10 осіб) (оприлюднено 25.09.2018)

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 
(12 осіб) (оприлюднено 11.10.2018)

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 12.10.2018)

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), для ведення 
садівництва громадянам-учасникам антитерористичної операції та членам 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 17.01.2019)

6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 15.02.2019)

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 14.02.2019)

7, Різне

Доповідач: Дмитрова Ю. С., заступник директора департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради
Про надання інформації на депутатський запит депутата міської ради
Примакова К. Ю.


