
ПРОЕКТ

Останній термін публікації 24.04.2019
проектів рішень -  26.03.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

44 чергової сесії міської ради VII скликання

І. Про фінансово-бюджетні питання

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

1.1 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2019 
року (оприлюднено 29.03.2019)

1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 «Про 
міський бюджет на 2019 рік» (оприлюднено 22.03.2019)

1.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік» 
(оприлюднено 21.03.2019)

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

1.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 15/43 «Про 
надання ЄБРР гарантії міської ради щодо виконання зобов’язань КП 
«Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія»
(оприлюднено 26.12.2018)

1.5 Про затвердження угоди про внесення змін та викладення у новій редакції до 
Кредитного договору від 13.12.2013 між Комунальним підприємством 
«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської 
ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 26.02.2019 
(оприлюднено 21.03.2019)

1.6 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 10/38 «Про 
погодження КП «ДМЕСКО» реструктуризації кредиту від ЄБРР» 
(оприлюднено 04.04.2019)



Доповідач: ІУІовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради
1.7 Про відмову гр. Бабець О. В., ідентифікаційний номер 2267222642, у продажу 

земельної ділянки по вул. Томській, буд. № 25 по фактичному розміщенню 
об’єктів нерухомого майна (магазин) (оприлюднено 19.03.2019)

Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради
1.8 Про падання в 2019 році місцевої гарантії Дніпровської міської ради 

Європейському банку реконструкції та розвитку (оприлюднено 01.02.2019)

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

Доповідач: Філатов Б. А., міський голова
2.1 Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних 

будинків міста Дніпра на 2019 - 2023 роки (оприлюднено 22.03.2019)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради
2.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 14/16 «Про 

Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі 
асоціацій органів місцевого самоврядування на 2017 -  2021 роки» 
(оприлюднено 22.03.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради
2.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 22/16 «Про 

затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017 2021 рр.»
(оприлюднено 08.04.2019)

2.4 Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 -  2021 рр. (оприлюднено 27.03.2019)

2.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 «Про 
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, тендерної політики, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми на2018-2022 роки» (оприлюднено 25.03.2019)

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
2.6 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 11.04.2019)



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 
житлового будинку за адресою: вул. Савкіна, 6 (поз. З, 4)
(оприлюднено 06.03.2019)

3.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2016 № 28/12 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу КП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ МІСЬКІ 
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" на баланс КП "Теплоенерго" об'єктів і мереж 
теплопостачання" (оприлюднено 11.03.2019)

3.3 Про передачу проектно-кошторисної документації та функцій замовника па 
виконання проектних робіт, капітального ремонту щодо Комунального закладу 
освіти «Навчально-виховний комплекс № 33 «Марийська багатопрофільна 
гімназія -  загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської 
ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі
(оприлюднено 14.03.2019)

3.4 Про падання департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проектних 
робіт та реконструкцію об’єкта «Реконструкція будівлі Комунального закладу 
«Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5» Дніпровської міської ради по 
вул. Івана Акінфієва, 5 у м. Дніпрі» (оприлюднено 14.03.2019)

3.5 Про надання дозволу на передачу з балансу КІІ «УРЕА» на баланс КП 
«ЖИЛСЕРВІС-2» ДМР сміттєвозів (оприлюднено 18.03.2019)

3.6 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового комплексу за адресою: шосе Запорізьке. 25. 30 Ж (секції 1. 2, 3, 4. 8. 
9, 10, 11) (оприлюднено 19.03.2019)

3.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 44/43 «Про 
затвердження Правил благоустрою території міста Дніпра»
(оприлюднено 21.03.2019)

3.8 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішньої мережі водопостачання по вул. Пастера, 10 
(оприлюднено 21.03.2019)

3.9 Про надання дозволу па списання основних засобів, які перебувають на балансі 
КП „УРЕА" (оприлюднено 15.02.2019)

3.10 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу витрат по об’єкту «Будівництво мереж 
зовнішнього освітлення по шосе Донецькому, 15, вул. Беляева, 20. 22, 
вул. Дементьева та вул. Шолохова у м. Дніпрі» (оприлюднено 28.03.2019)



3.11 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради па передачу витрат по об’єкту «Будівництво 
модульної котельні Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу»
Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 у 
м. Дніпропетровську». Коригування (оприлюднено 28.03.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
3.12 Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. А-3 по пров. Шевченка, 14 
(оприлюднено 15.03.2019)

3.13 Про реєстрацію права комунальної власності на жилі приміщення у гуртожитку 
за адресою: ж/м Тополя-2, буд. 40 та закріплення їх за ДУВО «Луч» УТОС 
(оприлюднено 14.03.2019)

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

3.14 Про визначення КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМІ’ 
балансоутримувачем території загального користування (зеленої зони) у районі 
вул. Усепка-вул. Гетьманської (оприлюднено 18.03.2019)

3.15 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі просп. Слобожанського, 65 КІІ «І Іарк культури та 
відпочинку Придніпровський» ДМР (оприлюднено 18.03.2019)

3.16 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі просп. Слобожанського, 65 -  вул. Дарницької 
КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР 
(оприлюднено 18.03.2019)

3.17 Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства 
Самарської районної у місті Дніпрі ради на баланс КП «Парк культури та 
відпочинку Придніпровський» ДМР території загального користування (зеленої 
зони) по вул. Семафорній (зелена смуга біля Придніпровської залізниці) 
(оприлюднено 18.03.2019)

3.18 Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства 
Самарської районної у місті Дніпрі ради на баланс КІ1 «Парк культури та 
відпочинку Придніпровський» ДМР території загального користування (зеленої 
зони) в районі вул. Автопаркової -  вул. 20-річчя Перемоги (оприлюднено
18.03.2019)

3.19 Про визначення КП «Дирекція територій та об’єктів рекреації» ДМР 
балансоутримувачем території загального користування (зеленої зони) в районі 
вул. Набережної Перемоги (оприлюднено 18.03.2019)

3.20 Про визначення КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР 
балансоутримувачем території загального користування (зеленої зони) в районі 
вул. Південноуральської та вул. Ахматової (оприлюднено 18.03.2019)



3.21 Про визначення КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР 
балансоутримувачем території загального користування (зеленої зони) по 
вул. 152-ї дивізії (оприлюднено 18.03.2019)

3.22 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі вул. Юрія Савченка (від вул. Ульянова до 
вул. Старокозацької) КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР 
(оприлюднено 18.03.2019)

Доповідач: ГІавлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
3.23 Про надання дозволу на передачу з балансу КІ1 "Міська інфраструктура" ДМР 

на баланс КП "Спорт-Диіпро" ДМР дитячого майданчика за адресою: 
ж/м Червоний Камінь, 5 (оприлюднено 18.03.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.24 Про зняття з балансу КВЖРЕП Жовтневого району малоквартирного житлового 

будинку літ. Е-2 по вул. Павла Нірінберга. 1 Б
(оприлюднено 12.03.2019)

3.25 Про зняття з балансу КП "БЮРО" нежитлового приміщення № 60 по 
вул. Вокзальній, 8 (оприлюднено 03.04.2019)

3.26 Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста (оприлюднено 12.04.2019)

3.27 Про погодження проекту додаткової угоди 1 до інвестиційного договору з 
реконструкції об’єкта нерухомого майна від 08.08.2013 та проекту додатка І до 
інвестиційного договору з реконструкції об'єкта нерухомого майна від 
08.08.2013 по вул. Троїцькій, 5 (оприлюднено 13.03.2019)

3.28 Про зняття з балансу КЖЕП "Лівобережжя" малоквартирного житлового 
будинку літ. А-1 но вул. Мольєра. 45 (оприлюднено 19.03.2019)

3.29 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 44/28 "Про 
Порядок списання майна комунальної власності територіальної громади міста 
Дніпра" (оприлюднено 03.04.2019)

3.30 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 20.03.2019)

3.31 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. 20-річчя Перемоги, 7, 
прим. 20 (оприлюднено 20.03.2019)

3.32 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Агнії Барто, 17, прим. 71 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.33 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Титова, 17, прим. 61 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.34 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 99, прим. VI-1, 
1Х-2. X. Х-Юч-Х-20. Х1-1 (оприлюднено 20.03.2019)

3.35 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Титова, 11, прим. XI 
(оприлюднено 20.03.2019)



3.36 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 81, прим. 131 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.37 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по ж/м Тополя-3, буд. 49 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.38 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Олександра Кониського, І, 
прим. 1 (оприлюднено 20.03.2019)

3.39 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Новоорловській, 2 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.40 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Титова, 27, прим. ХУІ-З, 
XVIII (оприлюднено 20.03.2019)

3.41 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 
82, прим. 99 (оприлюднено 20.03.2019)

3.42 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Новокримській, З, 
прим. 223 (оприлюднено 20.03.2019)

3.43 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Новокримській, З, 
прим. 223 а (оприлюднено 20.03.2019)

3.44 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 
98 А, прим. І (оприлюднено 20.03.2019)

3.45 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 119, 
прим. V (оприлюднено 20.03.2019)

3.46 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 91, прим. 113 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.47 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Роторній, 23 А, прим. 66 
(оприлюднено 20.03.2019)

3.48 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Виконкомівській, 26, 
прим. 1 (оприлюднено 28.03.2019)

3.49 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Гайовій, 51 прим. І 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.50 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майтта по вул. Енергетиків, 7, прим. 14 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.51 І Іро приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Енергетиків, 8, прим. 15 а 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.52 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Макарова, 37 прим. 9 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.53 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Володимира Великого, 
15 А, прим. 61 (оприлюднено 28.03.2019)

3.54 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Роторній, 23 А, прим. 65 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.55 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Роторній, 23 А, прим. 67 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.56 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Севастопольській, 26 А, 
прим. 73 (оприлюднено 28.03.2019)

3.57 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по пл. Старомостовій, 2, прим. 2 
(оприлюднено 28.03.2019)



3.58 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Старокозацькій, 45, прим.
20 (оприлюднено 28.03.2019)

3.59 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Старокозацькій, 45, прим.
21 (оприлюднено 28.03.2019)

3.60 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Олеся Гончара, 30 А, 
прим. 5 (оприлюднено 28.03.2019)

3.61 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Миколи Руденко, 108, 
прим. 169 (оприлюднено 28.03.2019)

3.62 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Талаліхіна, 10, прим. 32 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.63 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Талаліхіна, 14, прим. 32 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.64 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по ж/м Червоний Камінь, 3, бл. З, 
прим. 1̂ 8 (оприлюднено 28.03.2019)

3.65 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Святослава Хороброго, 14, 
прим. 1, 2 (оприлюднено 28.03.2019)

3.66 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Шмідта, 35, прим. 1а, 
2а. V (оприлюднено 28.03.2019)

3.67 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Шмідта, 35, прим. І б, 
8, І. II (оприлюднено 28.03.2019)

3.68 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Романа Шухевича, 48, 
прим. 8 (оприлюднено 28.03.2019)

3.69 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Липовій. 16, прим. 128 
(оприлюднено 28.03.2019)

3.70 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. 20-річчя Перемоги, 6, 
прим. 73 (оприлюднено 28.03.2019)

3.71 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Академіка Янгеля, 9, прим. 
VI (оприлюднено 02.04.2019)

3.72 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна но вул. Козака Мамая, 28, 
прим. 145 (оприлюднено 02.04.2019)

3.73 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25.04.2018 
№ 73/31 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста незавершеного будівництвом об’єкта нерухомого 
майна» (оприлюднено 13.02.2019)

3.74 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.07.2013 
№ 27/37 (оприлюднено 03.04.2019)

3.75 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу господарчого сараю літ. Ж Комунального закладу 
освіти «Середня загальноосвітня школа № 77» Дніпровської міської ради по 
вул. Нестерова, 29 (оприлюднено 03.04.2019)

3.76 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу теплиці літ. Ж КЗО «Неповна середня 
загальноосвітня школа № 127» ДМР по вул. Календарній, 20 А 
(оприлюднено 02.04.2019)



3.77 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу будівлі тиру літ. Д-1 КЗО «Середня загальноосвітня 
школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного 
профілю» ДМР по вул. Воронезькій, 67
(оприлюднено 02.04.2019)

3.78 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу об'єктів нерухомого майна КЗО "Середня 
загальноосвітня школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов" ДМР по 
вул. Тверській. 18 (оприлюднено 13.11.2018)

3.79 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу тиру-майстерпі КЗО «Спеціалізована школа № 44 
природничо-медичного профілю» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 6 
(оприлюднено 02.04.2019)

3.80 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу сараю та господарчого сараю Комунального закладу 
освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Дніпровської міської ради по 
вул. Метробудівській. 7 (оприлюднено 25.09.2018)

3.81 Про визначення балансоутримувача об'єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста (оприлюднено 05.04.2019)

3.82 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 19.09.2018 
№ 75/35 "Про передачу з балансу на баланс будівель та споруд КНЗ "М1ІВК № 
1" ДМР по вул. Пожежній, 37" (оприлюднено 20.02.2019)

3.83 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 02.04.2019)

3.84 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 05.04.2019)

3.85 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 26.11.2008 
№ 19/39 (оприлюднено 03.04.2019)

3.86 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 48/43 "Про 
передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна"
(оприлюднено 04.04.2019)

•
Доповідач: Грипай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
3.87 Про передачу з балансу КЖЕП «Лівобережжя» па баланс КП «ЖГ Самарського 

району» ДМР житлового будинку по вул. Листопадній, І Б 
(оприлюднено 09.04.2019)

3.88 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 24/40 "Про 
надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади 
міста гуртожитку за адресою: вул. Універсальна, 5" (оприлюднено 28.03.2019)



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

міської ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проектних 
робіт та капітального ремонту об’єкта «Капітальний ремонт будівлі КЗО «СЗШ 
№ 32» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Антоновича, 72»
(оприлюднено 10.04.2019)

3.90 Про падання департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання будівельних 
робіт (реконструкції) по об'єкту «Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці 
від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів у м. Дніпрі» 
(оприлюднено 10.04.2019)

3.91 Про надання департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської 
міської ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання будівельних 
робіт (реконструкції) но об'єкту «Реконструкція вул. Барикадної, від 
вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського в м. Дніпрі»
(оприлюднено 10.04.2019)

3.92 Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Розвиток Дніпро» на баланс 
КП «Управління контролю за благоустроєм міста» основних засобів та інших 
матеріальних цінностей (оприлюднено 16.04.2019)

Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.93 Про закріплення на праві господарського відання об’єкта нерухомого майна, 

який належить до комунальної власності територіальної громади міста 
(оприлюднено 19.03.2019)

3.94 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 25/21 «Про 
визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра зупиночних комплексів» (оприлюднено 15.03.2019)

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 20.03.2019)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності 
Дніпровської міської ради
4.2 Про затвердження заступників міського голови та керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради (оприлюднено 04.04.2019)

Доповідач: Павлюк ІО. О., директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради
4.3 Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку 

Дніпровської міської ради у новій редакції (оприлюднено 26.03.2019)



Доповідач: Підлубний Е. С., директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради
4.4 Про внесення змін до Положення про Комунальний заклад соціального захисту 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Барвінок" Дніпровської 
міської ради (оприлюднено 05.03.2019)

4.5 Про внесення змін до Положення про Комунальний заклад соціального захисту 
центр соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпровської міської ради 
(оприлюднено 05.03.2019)

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

підприємства «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської 
міської ради у новій редакції (оприлюднено 13.03.2019)

4.7 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КГІ 
«ЖИЛСЕРВІС-5» у новій редакції (оприлюднено 26.03.2019)

4.8 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради у новій редакції 
(оприлюднено 13.03.2019)

4.9 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» 
Дніпровської міської ради у новій редакції (оприлюднено 01.04.2019)

4.10 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального 
підприємства "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради у новій 
редакції (оприлюднено 02.04.2019)

4.11 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП
«Дніпрометробуд» у новій редакції (оприлюднено 05.04.2019)

4.12 Про збільшення статутного капіталу та затвердження Статуту КП
«Інформаційні системи» у новій редакції (оприлюднено 08.04.2019)

4.13 Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 08.04.2019)

Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської 
ради
4.14 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2004 № 18/15 "Про обсяги 

і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" 
(оприлюднено 12.04.2019)

Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення 
Дніпровської міської ради
4.15 Про погодження проекту Меморандуму про співробітництво у сфері 

обороноздатності для захисту інтересів територіальної громади міста Дніпра 
(оприлюднено 16.04.2019)

Доповідач: Лисенко М. О., депутат Дніпровської міської ради
4.16 Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII скликання до Верховної 

ради України (оприлюднено 19.04.2019)



Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
4.17 Про внесения змін до рішення міської ради від 31.01.2018 № 31/29 «Про 

затвердження Положення про департамент економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради у новій редакції»
(оприлюднено 05.04.2019)

5. 11 по питання земельних відносин

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

Нижпьодніпровський район) у власність гр. Пітьку І. ІЗ., ідентифікаційний 
номер 3064502550, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2019)

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Арсенальної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Пітько Л. В., ідентифікаційний 
номер 2849605400, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2019)

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 89
(Новокодацький район) у власність гр. Халявці П. В., ідентифікаційний номер 
2248614107, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.12.2018)

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 85
(Новокодацький район) у власність гр. Захаренко Г. А., ідентифікаційний 
номер 2385100686, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2019)

5.5 І Іро передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Стьопченку В. Р., ідентифікаційний номер 3349816472, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.11.2018)

5.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Бакинській, 180 (Соборний район) у 
власність гр. Кривому Т. В., ідентифікаційний номер 3277300893, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.03.2018)

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій, 19 (Новокодацький 
район) у власність гр. Нодольській О. Б., ідентифікаційний номер 2972601386, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.03.2019)



5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій, 19 (Новокодацький 
район) у власність гр. Атанасєвич О. М, ідентифікаційний номер 3191604087, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.03.2019)

5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Березанівській (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шаровій О. О., ідентифікаційний 
номер 1841415720, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.02.2019)

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Сірка у районі буд. № 104 (Соборний 
район) у власність гр. Земляному К. М., ідентифікаційний номер 2765608337, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.02.2019)

5.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балхаської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Піддубному С. Г., 
ідентифікаційний номер 3349402290, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.02.2019)

5.12 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лихонос О. О., ідентифікаційний 
номер 2786905044, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.02.2019)

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Григоренко Л. О.,
ідентифікаційний номер 2312607526, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.02.2019)

5.14 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Жаковській О. В.,
ідентифікаційний номер 2799700182, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.02.2019)

5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
I Іижньодніпровський район) у власність гр. Дейнеці О. М., ідентифікаційний 
номер 2520700022, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.16 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Стризі В. Г., ідентифікаційний 
номер 1971110019, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
26.03.2019)



5.17 Про передачу земельної ділянки у районі пул. Шефської (Амур-
I Іижиьодніпровський район) у власність гр. Годованцю Ю. Є.,
ідентифікаційний номер 2790107912, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.03.2019)

5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
I Іижиьодніпровський район) у власність гр. Опанасенко Н. М.,
ідентифікаційний номер 2392400385, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.02.2019)

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дорофєєвій П. В.,
ідентифікаційний номер 2947303069, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Пижньодніпровський район) у власність гр. Казаковій Є. Г., ідентифікаційний 
номер 2520407329, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
01.03.2019)

5.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Пижньодніпровський район) у власність гр. ІОрченку Г. О., ідентифікаційний 
номер 2864025299, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
01.03.2019)

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коноваловій О. Г., 
ідентифікаційний номер 3125414188, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.23 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коноваловій О. Е.,
ідентифікаційний номер 2216500400, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лисенко Г. І., ідентифікаційний 
номер 2224500281, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.25 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Опанасенку А. Б.,
ідентифікаційний номер 2474014198, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.03.2019)



5.26 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. ГІудло В. О., ідентифікаційний 
номер 3298710081, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)

5.27 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Слінченко К. ІО., 
ідентифікаційний номер 3151311840, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 28.02.2019)

5.28 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Келесидису В. Г., 
ідентифікаційний номер 3070815838, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.03.2019)

5.29 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дейнеці С. Л., ідентифікаційний 
номер 2458819836, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.30 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коновалову Г. І., 
ідентифікаційний номер 2133200419, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.31 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Христян Л. Ф., ідентифікаційний 
номер 3130606840, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.32 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Куцевол Т. О., ідентифікаційний 
номер 3287717326, дЛя будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.33 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Смишляєвій Г. С., 
ідентифікаційний номер 3155506581, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.02.2019)

5.34 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Казакову В. В., ідентифікаційний 
номер 3412717010, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)



5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Марченко М. В., 
ідентифікаційний номер 2788500063, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.36 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Каску В. М., ідентифікаційний 
номер 2410764598, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)

5.37 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Котлярському О. В., 
ідентифікаційний номер 3452803637, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 28.02.2019)

5.38 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Єршовій В. Є., ідентифікаційний 
номер 1718700126, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Єршову Г. А., ідентифікаційний 
номер 1714811173, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.40 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Каско О. І., ідентифікаційний 
номер 2350218548, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
01.03.2019)

5.41 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шкіндель В. В., ідентифікаційний 
номер 3545013489, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
27.02.2019)

5.42 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дорофєєву О. В., 
ідентифікаційний номер 2736008497, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.43 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гугніній О. О., ідентифікаційний 
номер 2519801969, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)



5.44 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Голубничому В. І.,
ідентифікаційний номер 2778324178, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.02.2019)

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. ІОрчишину С. А.,
ідентифікаційний номер 2344800613, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.02.2019)

5.46 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі для 
садівництва (4 особи) (оприлюднено 17.10.2018)

5.47 Про передачу у власність гр. Сириці Т. І., ідентифікаційний номер
1265402748, земельної ділянки № 123 в СТ "Виноградарь” для ведення 
садівництва (оприлюднено 11.12.2018)

5.48 Про передачу у власність гр. Попову Р. М., ідентифікаційний номер
2718200554, земельної ділянки № 2-041 в СТ "ЛУЧ" для ведення 
садівництва(оприлюднено 11.12.2018)

5.49 Про передачу гр. Костенку А. В., ідентифікаційний номер 2730311993, у 
власність земельної ділянки № 223 в СТ "КОЛЕКТИВНИЙ САДІВНИК" для 
ведення садівництва(оприлюднено 11.02.2019)

5.50 Про передачу у власність гр. Приходько Р. П., ідентифікаційний номер 
2342601648, земельної ділянки № 73 в СТ "Виноградарь” для садівництва 
(оприлюднено 28.11.2018)

5.51 Про передачу у власність гр. Татаринову С. Б., ідентифікаційний номер 
2756710299, земельної ділянки № 48 в СТ "СТРІЛКА-2" (Індустріальний 
район) для садівництва (оприлюднено 08.11.2018)

5.52 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій у районі буд. № 145 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шкатулі О. В., ідентифікаційний 
номер 2593100160, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
05.03.2019)

5.53 Про передачу земельної ділянки по вул Радісній, буд. № 106 (Соборний 
район) у власність гр. Прокоп'єву В. М., ідентифікаційний номер 2349107073, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.10.2018)

5.54 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сокуру Л. В., ідентифікаційний 
номер 1922000191, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.03.2019)



5.55 Про передачу земельної ділянки у районі нров. Дмитренка (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Комісаровій О. Л., 
ідентифікаційний номер 2811007541, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 28.03.2019)

5.56 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Братської (Новокодацький 
район) у власність гр. Клюшнику В. В., ідентифікаційний номер 2813307170, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2019)

5.57 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Братської (Новокодацький 
район) у власність гр. Євстратовій Є. О., ідентифікаційний номер 2805309968, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2019)

5.58 Про передачу земельної ділянки по вул. Олександра Кониського, 17 Б 
(Шевченківський район) у власність гр. Сімаковій Е. П., ідентифікаційний 
номер 1357413104, по фактичному розміщенню індивідуального жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(Оприлюднено 15.03.2019)

5.59 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 21.03.2019)

5.60 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 18.03.2019)

5.61 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 03.04.2019)

5.62 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 04.04.2019)

5.63 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.64 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.65 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.66 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 06.03.2019)

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Байкальській, 3 (Індустріальний 
район) в оренду гр. Кацюк Є. І., ідентифікаційний номер 2815409302, по 
фактичному розміщенню складського комплексу (оприлюднено 03.04.2019)

5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Дикуну В. В., ідентифікаційний номер 2973102578, по фактичному 
розміщенню виробничої будівлі (оприлюднено 05.04.2019)

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Курсантській у районі буд. № 7 
(Самарський район) у постійне користування КП "Міськавтонарк", код 
ЄДРПОУ 23357437, для улаштування спеціального майданчика для зберігання 
тимчасово затриманих транспортних засобів (оприлюднено 28.03.2019)



5.70 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ССЗШ № 142 по вул. Беляева, 2 (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 20.02.2019)

5.71 Про надання гр. Євтушенку Ю. І., ідентифікаційний номер 2388306957, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки зі зміною її цільового призначення по вул. Шинній, 35 
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню виробничої будівлі 
(оприлюднено 28.11.2018)

5.72 Про надання гр. Понікаревич А. С., ідентифікаційний номер 3288717265, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню майнового комплексу по просп. Героїв, 
48 А (Соборний район) (оприлюднено 14.02.2019)

5.73 Про надання ТОВ "Агро-Овен", код ЄДРПОУ 25522107, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Молодогвардійській, 32 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівлі цеху медичних препаратів (оприлюднено 27.12.2018)

5.74 Про надання гр. Ніколайчук Т. О., ідентифікаційний номер 2322212867,
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, стоматологічного кабінету 
по просп. Гагаріна, 171 (Соборний район) (оприлюднено 12.03.2018)

5.75 Про надання гр. Муратовій О. О., ідентифікаційний номер 2735610324,
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, стоматологічного кабінету 
по просп. Гагаріна, 171 (Соборний район) (оприлюднено 02.04.2018)

5.76 Про надання ТОВ "ИНТЕР СЕРВИС 2018” код ЄДРПОУ 42404104, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки но 
просп. Богдана Хмельницького, 142 Г (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню комплексу будівель автозаправної станції 
(оприлюднено 06.02.2019)

5.77 Про надання СХІДНО-ДНІПРОВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ЦЕРКВИ АСД. код 
ЄДРПОУ 25182580, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
духовно-соціального центру по вул. Наримській, 46-48 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 30.10.2018)

5.78 Про надання гр. Смєлаш I I. Ф., ідентифікаційний номер 2070800201, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража № 4 но пров. Євгена Коновальця, 4 
(Соборний район) (оприлюднено 26.03.2019)



5.79 Про надання ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 
41742390, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню виробничої будівлі лікарських 
засобів та будівлі спиртосховища по просп. Богдана Хмельницького, 171 
(Шевченківський район) (оприлюднено 26.03.2019)

5.80 Про надання ТОВ "ПІЛОТ"', код ЄДРПОУ 31996820, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Маршала Малиновського, 
114 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.81 Про надання ПрАТ “ІНТЕРКОРН”, код ЄДРПОУ 32616426, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Молодогвардійській, 32 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівлі ремонтно-будівельного цеху (оприлюднено 06.03.2019)

5.82 Про надіння ТОВ "ТОП КОМПЛЕКС ЛОГІСТИК”, код ЄДРПОУ 42764609, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню нежитлових будівель і споруд та для 
будівництва об’єктів виробничого призначення по вул. Каштановій, 2 Д 
(Індустріальний район) (оприлюднено 25.03.2019)

5.83 Про надання ТОВ "ТОП ОФІС”, код ЄДРПОУ 38200388. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель і споруд та для будівництва об’єктів 
виробничого призначення по вул. Каштановій, 11, 11 Б (Індустріальний 
район) (оприлюднено 25.03.2019)

5.84 Про надання ОСББ "ЖК САЛЮТ 1-2”, код ЄДРПОУ 40860845, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню комплексу громадсько-житлового призначення по бульв. Слави, 
2 А (Соборний район) (оприлюднено 13.03.2018)

5.85 Про надання гр. Форощуку В. В., ідентифікаційний номер 2511812974, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Спогадів, 1 А (Самарський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.12.2017)

5.86 Про надання гр. Вараві М. М„ ідентифікаційний номер 2083209219, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Аеродромній, 
72 (Соборний район) (оприлюднено 01.03.2019)

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Юності, 32 (Чечелівський район) в
оренду гр. Чернецькому С. І., ідентифікаційний номер 1904521392, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
08.01.2019)



5.88 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Моніторній у районі буд. № 10 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 28.02.2019)

5.89 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 14.11.2003 (державна 
реєстрація від 02.12.2003 № 4579) по вул. Березинській, 15 В (Індустріальний 
район) гр. Парфьоновій М. С„ ідентифікаційний номер 1543201900. по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено
08.01.2019)

5.90 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 27.12.2018)

5.91 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 06.02.2003 (державна 
реєстрація від 11.03.2003 № 3036) по вул. Осінній, 2 А (Індустріальний район) 
ТОВ "ДНІПРОАРТРЕКЛАМА”, код ЄДРПОУ 13422599, но фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 17.08.2018)

5.92 Про поновлення договору оренди землі від 06.11.2012 (державна реєстрація 
від 19.11.2012 за № 121010004000756) по вул. Усенка у районі буд. № 2 
(Індустріальний район) АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва трансформаторної підстанції 
(оприлюднено 13.03.2019)

5.93 Про продовження гр. Мілясевичу І. С., ідентифікаційний номер 1600700674, 
строку укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по 
вул. Данила Галицького, 23 А (Новокодацький район) (оприлюднено
01.03.2019)

5.94 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)

5.95 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Академіка Чекмарьова у районі буд. № 3 (Соборний 
район) (оприлюднено 21.03.2019)

5.96 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Привокзальній у районі буд. № 11 з мстою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 04.03.2019)

5.97 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по шосе Запорізькому у районі буд. № 37 (Соборний район) 
(оприлюднено 18.03.2019)

5.98 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 
2 (Чечелівський район), яка перебуває в оренді ТОВ "ЯХТ -  КЛУБ "ПРИБІЙ”, 
код ЄДРПОУ 33770816, відповідно до договору оренди землі від 12.05.2014 
(державна реєстрація від 12.05.2014 № 5615239) (оприлюднено 20.09.2018)



5.99 Про поновлення договору оренди землі від 12.08.2004 (державна реєстрація 
від 25.10.2004 № 5731) по шосе Донецькому, 14 (Амур-Нижньодніпровський 
район) гр. Романову О. С., ідентифікаційний номер 2517600330, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд автостоянки (оприлюднено
05.04.2019)

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова (Соборний район) у 
власність гр. Аталієву Б. А., ідентифікаційний номер 2346722497, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 17.01.2019)

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Кулишівській (Центральний район) у 
власність гр. Поливоді В. Л„ ідентифікаційний номер 2609808370, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 11.12.2018)

5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській у районі буд. № 310 
(Соборний район) у власність гр. Буланкіній Г. Є., ідентифікаційний номер 
3268910302, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.02.2019)

5.103 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Молодості (Шевченківський 
район) у власність гр. Григоренку М. В., ідентифікаційний номер 3071011092, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.07.2018)

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників (Чечелівський 
район) у власність гр. Мокрій А. І., ідентифікаційний номер 2513900227, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2019)

5.105 Про передачу земельної ділянки по пров. Сміливому у районі буд. № 19 
(Амур-Пижньодніпровський район) у власність гр. Фабрицій С. І., 
ідентифікаційний номер 3082917020, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 14.06.2018)

5.106 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур- 
Пижньодніпровський район) у власність гр. Мічуріній О. А., 
ідентифікаційний номер 2944412544, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 21.11.2018)

5.107 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мічуріній І. А., ідентифікаційний 
номер 2944415189, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.11.2018)



5.108 Про передачу земельної ділянки по вул. Петрозаводській у районі буд. № 493 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Орловій Н. О., 
ідентифікаційний номер 3307919769, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 24.05.2018)

5.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мукачівської (Новокодацький 
район) у власність гр. Францеву О. В., ідентифікаційний номер 3043128116, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2018)

5.110 Про передачу у власність земельних ділянок у районі вул. Берегової (Амур- 
Нижньодніпровський район) для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 11.12.2018)

5.111 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чернову Є. Ю., ідентифікаційний 
номер 2709300550, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
15.03.2019)

5.112 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Береговенко Л. М., 
ідентифікаційний номер 1362906847, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 18.03.2019)

5.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чалому Д. В., ідентифікаційний 
номер 2844918079, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.03.2019)

5.114 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Межерицькому Г. Л.,
ідентифікаційний номер 2374000097, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку) господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 18.03.2019)

5.115 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Христяну О. С., ідентифікаційний 
номер 3240311575, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.03.2019)

5.116 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шефської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Косенку А. О., ідентифікаційний 
номер 3398105078, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.04.2019)



5.117 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дмитренка (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Овчинниковій І. М., 
ідентифікаційний номер 2810008706, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 15.04.2019)

5.118 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Дудці С. С., ідентифікаційний номер 3371113111, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.04.2019)

5.119 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Дудці С. О., ідентифікаційний номер 2534600654, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.04.2019)

5.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Поповій Л. С., ідентифікаційний номер 1738600382, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.04.2019)

5.121 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Трубею В. Г., ідентифікаційний 
номер 2790307077, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.04.2019)

5.122 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-
Пижньодніпровський район) у власність гр. Трубей О. О., ідентифікаційний 
номер 2804612084, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.04.2019)

5.123 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Манежного (Новокодацький 
район) у власність гр. Сергійчуку О. Ф., ідентифікаційний номер 3076300054, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.04.2019)

5.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 69
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Середі Р. С.,
ідентифікаційний номер 3113208536, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 25.03.2019)

5.125 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Рябчуну І. Г., ідентифікаційний 
номер 2762715837, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.03.2019)



5.126 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Далекосхідної -  вул. 
Воронезької (Індустріальний район) у власність гр. Ротовій Л. В., 
ідентифікаційний номер 3481615745, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 25.03.2019)

5.127 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур- 
Пижньодніпровський район) у власність гр. Долгію С. С., ідентифікаційний 
номер 3272619434, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
12.02.2019)

5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій (Амур-1 Іижньоднінровеький 
район) у власність гр. Колеснику М. М., ідентифікаційний номер 2805004978, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2019)

5.129 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій (Амур-Нижньодніировський 
район) у власність гр. Колесник 3. О., ідентифікаційний номер 2684400249, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.02.2019)

5.130 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Порфіленку С. С., 
ідентифікаційний номер 3210719795, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.02.2019)

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тюлькіну В. А., ідентифікаційний 
номер 2886718354, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2019)

5.132 Про передачу земельної ділянки по вул. Богомаза, 190 Д (Амур-
Нижьодніпровський район) в оренду гр. Гончаренко Я. В., ідентифікаційний 
номер 2558116341, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
(оприлюднено 12.02.2019)

5.133 Про передачу земельної ділянки по Донецькому шосе, 129 Д (Індустріальний 
район) в оренду гр. Жильцовій Л. І., ідентифікаційний номер 2236400186, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі підприємства торгівлі 
(оприлюднено 28.11.2018)

5.134 І Іро передачу земельної ділянки по вул. Нестерова, 29 (Новокодацький район) 
у постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗО "Середня загально-освітня школа № 77" Дніпровської міської 
ради (оприлюднено 28.03.2019)

5.135 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 05.04.2019)



5.136 Про передачу земельної ділянки по Донецькому шосе, 19 (Амур-
Нижньодпіпровський район) в оренду гр. Матченку В. В., ідентифікаційний 
номер 2719900359, по фактичному розміщенню адміністративно-побутового 
корпусу (оприлюднено 08.01.2019)

5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Шолохова, 9 Г (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "УКРМАШ-СТАН", код ЄДРГІОУ 
38676868, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено
18.04.2019)

5.138 Про передачу земельної ділянки по вул. Автопарковій, 6 (Самарський район) 
в оренду ТОВ "ЛОПСТИК-ПРО", код СДР1ІОУ 42553064, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 16.04.2019)

5.139 Про передачу земельних ділянок по просп. Дмитра Яворницького, 33 
(Соборний район) в оренду та спільну оренду гр. Кожушному В. В., 
ідентифікаційний номер 3440403512, по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення № 85 -  магазину (оприлюднено 11.04.2019)

5.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Шолохова, 1 Г (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "УШКОМ", код ЄДРПОУ 
20221507, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (магазину) 
(оприлюднено 12.04.2019)

5.141 Про передачу земельної ділянки по вул. Титова, 32 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Тарасюк М. А., ідентифікаційний номер 2678500109, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, кафе "Метеор" (оприлюднено
15.04.2019)

5.142 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 18.04.2019)

5.143 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 30 Ж 
(Шевченківський район) в оренду ГОВ "ТК ДНІПРО", код ЄДРПОУ 
39129008, по фактичному розміщенню нежитлових будівель і для 
проектування, будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
комплексу (оприлюднено 18.04.2019)

5.144 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПРОКУРАТУРІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 02909938, 
по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Боброва, 32 
(Чечелівський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено
13.03.2019)

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги у районі 
будинків № № ПО -  128 (Соборний район) у постійне користування ПОГ 
"Всеукраїнський РВСЦ”, код ЄДРПОУ 41060616, для проектування та 
будівництва водноспортивної бази підготовки з водно-веслувальних видів 
спорту всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного 
центру(оприлюднено 18.04.2019)



5.146 Про надання гр. Писарєву Д. С., ідентифікаційний номер 2757314136, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Пугачова, 19 
(Шевченківський район) (оприлюднено 08.01.2019)

5.147 Про надання гр. Ладигіну С. Л., ідентифікаційний номер 2492900254, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню адміністративної будівлі та для її реконструкції під 
багатоквартирний житловий будинок по вул. Калиновій, 96 А, 
(Індустріальний район) (оприлюднено 26.03.2019)

5.148 Про надання гр. Волошиній В. В., ідентифікаційний номер 2486520263, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 II (Соборний район) по фактичному 
розміщенню водно-спортивної бази відпочинку (оприлюднено 19.03.2019)

5.149 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 21.09.2018)

5.150 Про надання ОСББ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ПРАВОБЕРЕЖНИЙ", код 
ЄДРПОУ 36053408, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню житлового 
комплексу по узв. Крутогірному, 33 (Соборний район) (оприлюднено
06.09.2018)

5.151 Про надання КП “АГРОПРОЕКТТЕХБУД” ДО Г, код ЄДРПОУ 05455707, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд по 
вул. Філософській, 39 А (Чечелівський район) (оприлюднено 19.03.2019)

5.152 Про надання ТОВ СП "Ліфтсервіс Дніпро", код ЄДРПОУ 31874297, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Виборзькій, 28 Ж (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
складу запчастин (оприлюднено 21.06.2018)

5.153 Про надання ПрАТ “Дніпропетровський хлібзавод № 9", код ЄДРПОУ 
00378000, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Чеботарьова, 26 А (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню основних будівель та будівель (оприлюднено 30.05.2018)

5.154 Про надання ДГІ “МЕССЕР УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 35253290, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Дніпросталівській, 22 К, 22 Л (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню кисневого блоку електросталеплавильного комплексу з 
виробництва безперервнолитої заготовки, оранжереї (оприлюднено
12.02.2019)



5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 35 Н 
(Соборний район) у спільну оренду ТОВ “НАДДНІПРОВСЬКІ САДИ”, код 
ЄДРПОУ 41413081, ТОВ "ГОЛДЕН ТАУН ПЛЮС", код ЄДРПОУ 41789507, 
по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва, житлового 
комплексу “Західна стіна” (оприлюднено 26.03.2019)

5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Європейській, 11 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 40715848, 
по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва та для 
завершения будівництва житлового будинку (оприлюднено 25.03.2019) 
(конфлікт інтересів)

5.157 Про надання ПрАТ "КХТМ”, код ЄДРПОУ ЗІ 157986, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівлі палацу заводу ім. Комінтерна по просп. Мануйлівському, 
1 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 21.09.2018)

5.158 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 
11ВО № 79 по вул. Лазаряна, 7 А (Соборний район) (оприлюднено 01.03.2019)

5.159 Про надання гр. Чой К. Є., ідентифікаційний номер 2688723117, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Светлова, 41 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню церкви 
(оприлюднено 23.06.2018)

5.160 Про надання ТОВ “ПРОСПЕКТ 28", код ЄДРПОУ 41045582, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Дмитра Яворницького, 30 Д (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівель і споруд для їх реконструкції та нового будівництва 
багатофункціонального житлового комплексу (оприлюднено 12.03.2019)

5.161 Про надання TOB “СІМХА 5779", код ЄДРПОУ 42640036, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню електрощитового вузла, пункту охорони та для 
проектування, будівництва, обслуговування комплексу з будівлями та 
спорудами виробничого призначення та технічного обслуговування 
транспортних засобів по вул. Криничній. 28 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 15.03.2019)

5.162 Про надання ОСББ "СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ 51”, код ЄДРПОУ 40609552, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку по його 
фактичному розміщенню по вул. Софії Ковалевської, 51 (Амур- 
I Іижньодніпровський район) (оприлюднено 01.03.2019)

5.163 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилих 
будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) громадянам 
у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 20.11.2018)



5.164 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилих 
будинків, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) громадянам 
у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 11.02.2019)

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Дивізіонній, 135 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Виннику В. Г., ідентифікаційний номер 2803511475, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2019)

5.16бПро надання гр. Лубенському С. І., ідентифікаційний номер 2298715679, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для завершення будівництва жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Крайовій, 52 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.01.2019)

5.167 Про передачу земельної ділянки по вул. Петрозаводській, 366 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Пугачовій Т. В., ідентифікаційний 
номер 2017700324, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 03.04.2019)

5.168 Про припинення ПП "ГАММА", код ЄДРПОУ 30493971, право користування
земельною ділянкою по просп. Мануйлівському, 5 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 05.09.2018)

5.169 Про продовження ТОВ “ДІОЛА-ТРАНС” код ЄДРПОУ 31520602, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Авгопарковій, 1 Г (оприлюднено
21.02.2019)

5.170 Про надання ТОВ “ЕЛІТ ЕСТЕЙТ". код ЄДРПОУ 42497508, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі ресторану та для її подальшої реконструкції 
під торгово-діловий центр по пл. Успенській, 11 (Соборний район) 
(оприлюднено 20.03.2019)

5.171 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2018 № 109/32 "Про 
передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького (просп. Карла 
Маркса), 113 (Центральний (Кіровський) район) в оренду ТОВ ФІРМІ "ККК", 
код ЄДРПОУ 23646905, по фактичному розміщенню кафе, магазину 
непродовольчих товарів" (оприлюднено 27.11.2018)

5.172 Про внесення зміни до рішення міської ради від 25.04.2018 № 413/31 та 
продовження гр. Гречухіну О. Г„ ідентифікаційний номер 2164723050, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.173 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2010 № 269/61 "Про 
передачу земельних ділянок по пл. Жовтневій, 14 (Жовтневий район) у 
постійне користування КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна 
офтальмологічна лікарня", код ЄДРПОУ 26508184, по фактичному 
розміщенню офтальмологічного корпусу та для улаштування 
проїзду"(оприлюднено 26.03.2019)



5.174 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 320/42 "Про 
надання дозволу па розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі 
(6 осіб)" (оприлюднено 18.04.2019)

5.175 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Василя 
Жуковського, 6 Д (Соборний район) (оприлюднено 02.04.2019)

5.176 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 298/34 стосовно 
земельної ділянки по вул. Воскресенській, 6 Б (Шевченківський район) 
(оприлюднено 12.04.2019)

5.177 І Іро надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на розі просп. Слобожанського та вул. Дарницької з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 25.03.2019)

5.178 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Ливарній, З 
(Соборний район) (оприлюднено 12.04.2019)

5.179 Про надання згоди на об’єднання земельних ділянок по вул. Калиновій, 83 А 
та вул. Калиновій, 87 М (Амур-Нижньодніпровський район), які перебувають 
в оренді ТОВ "РІАЛ 1СТЕЙТ”, код ЄДРПОУ 34918876, відповідно до 
договорів оренди землі від 22.02.2019 (державна реєстрація від 22.02.2019 
№ 30424074), від 06.02.2019 (державна реєстрація від 06.02.2019 № 30175934) 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.180 Про припинення ПРОКУРАТУРІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код 
ЄДРПОУ 02909938, права користування земельною ділянкою у районі 
вул. Поля, 2 та вул. Ливарної, 10 (Соборний район) та передачу її у державну 
власність (оприлюднено 14.03.2019)

5.181 Про надання Дії “Північтепломережа” КП "Дніпротеплоенерго” ДОР”, код 
ЄДРПОУ 40113682, та Дії "ТВЦ" КП "ДТЕ” ДОР”, код ЄДРПОУ 32688532, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шмідта, 26 (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 11.04.2019)
Конфлікт інтересів

5.182 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 56 А 
(Шевченківський район) у власність гр. Царенку М. Г., ідентифікаційний 
номер 1955402257, по фактичному розміщенню житлового будинку 
(оприлюднено 26.03.2019)

5.183 Про надання гр. Гороховському І. Л., ідентифікаційний номер 2032500674, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню гаража № 4 по вул. Гусенка, 13 
(Соборний район) (оприлюднено 18.03.2019)

5.184 Про надання гр. Зелінській І. Є., ідентифікаційний номер 3084714348, 
гр. Долгополову О. Ю., ідентифікаційний номер 3244215792, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення для його реконструкції та 
нового будівництва по просп. Гагаріна, 175 (Соборний район) (оприлюднено
11.03.2019)



5.185 Про припинення гр. Кривошееву Є. В., ідентифікаційний номер 3151726734, 
права користування земельною ділянкою по просп. Дмитра Яворницького, 
121 (Центральний район) (оприлюднено 01.04.2019)

6. Про питання архітектури та містобудування

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

6.1 ро надання ТОВ "БК •‘ДНІПРО’1, код ЄДРПОУ 32780839, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення по вул. Набережній Перемоги у районі 
буд. № 10 (Соборний район) для будівництва спортивно-розважального 
центру (оприлюднено 25.03.2019)

6.2 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва трансформаторної підстанції та 
реконструкції кабельної лінії електропередачі напругою 6 кВ у районі вул. 
Миколи Хвильового (Новокодацький район) (оприлюднено 26.03.2019)

6.3 Про падання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для реконструкції кабельної лінії електропередачі ПС 
“ЛКЗ” від розподільчого пункту 6 кВ до трансформаторної підстанції № 802 в 
районі вул. Гайдамацької, вул. Данила Галицького (Новокодацький район) 
(оприлюднено 26.03.2019)

6.4 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Залевському Д. Є., 
ідентифікаційний номер 3485902436, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Богомаза (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 15.03.2019)

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), для ведення 
садівництва громадянам-учасникам антитерористичної операції та членам 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції у м. Дніпрі (12 осіб) 
(оприлюднено 13.02.2019)

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), гаражів громадянам- 
учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 21.02.2019)

6.7 Про падання гр. Бурлаці Р. П., ідентифікаційний номер 1798000261, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
№ 75 для ведення садівництва в OK “CT “АІСТ" (оприлюднено 01.03.2019)



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 
(10 осіб) (оприлюднено 11.12.2018)

6.9 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (6 осіб) 
(оприлюднено 09.01.2019)

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) (оприлюднено 26.03.2019)

6.11 І Іро надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) (Оприлюднено 26.03.2019)

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 
(4 особи) (оприлюднено 26.03.2019)

6 | З І Іро 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 26.03.2019)

6.14 Про надання гр. Моні І. В., ідентифікаційний номер 3547212115, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 17 
для ведення садівництва в (Ж "СТ "ТРУД” (оприлюднено 01.03.2019)

6 13 Про надання учаснику ан і т  ерорист ичної операції гр. Біленькому Д. В., 
ідентифікаційний помер 3494806179, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у районі вул. Ньютона (Чечелівський район) 
(оприлюднено 26.03.2019)

(, |(, Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
ісмельпих ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) та визнання такими, що втратили чинність рішення (оприлюднено
26.03.2019)

(ііінніідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального
т прим питі департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

п | / Про затвердження детального плану території в районі вул. Бехтерева 
(( їімарський район) (оприлюднено 22.02.2019)

п їх Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 
іа твердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 
(н іміпами) (оприлюднено 15.03.2019)



1. Різне

Доповідач: Царенко М. Г., депутат Дніпровської міської ради
Про Звернення депутата міської ради Царенка М. Г.


