ПРОЕКТ

Останній термін публікації
проекті» рішень - 27.08.2019

25.09.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
48 чергової сесії міської ради VII скликання

1. Про фінансово-бюджетні питання
Доповідач: Міллср 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 14.08.2019)
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 06.08.2019)
1.3 Про зменшення величини пайової участі ТОВ БК "Славутич" на розвиток
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра
(оприлюднено 01.07.2019)
1.4 Про звільнення Дніпропетровської єврейської релігійної громади від сплати
пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Дніпра (оприлюднено 22.07.2019)
1.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 "Про
порядок залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Дніпропетровська" (оприлюднено 31.07.2019)
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 21.08.2019)
1.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 02.09.2019)
1.8

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 30.08.2019)

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з пкііііінмп
Дніпровської міської ради
1.9

Про продаж земельної ділянки по вул. Новокримській, 2 Д (Чсчсліш і.мір
район) гр. Мазан К. В., ідентифікаційний номер 3597701502, по фактнчіюмі
розміщенню об’єкта нерухомого майна (магазин) (оприлюднено 17.01.2019)
1.10 Про продаж земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 29 К (Соборшпі
район) ТОВ "НВФ "ЧАРІВНИЦЯ", код ЄДРІІОУ 34561725, по фпкінч..... .
розміщенню будівлі медпункту з господарськими будівлями та спорудами
(оприлюднено 19.08.2019)
1.11 Про продаж ТОВ "Соната", код ЄДРПОУ 30172521, земельної ділянки но
вул. Маршала Малиновського, 70 Б по фактичному розміщенню міііісісрічн
(оприлюднено 27.08.2019)
1.12 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу им, и ....
ділянки, площею 0,8741 га, по шосе Запорізькому у районі буд Ч- і
(Соборний район) (оприлюднено 27.08.2019)
1.13 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
ділянки, площею 0,8801 га, по шосе Запорізькому
(Соборний район) (оприлюднено 27.08.2019)
1.14 Про проведення земельних торгів у формі аукціону
ділянки, площею 1,3061 га, по шосе Запорізькому
(Соборний район) (оприлюднено 27.08.2019)

з продажу им, ......
у районі буд,
,і
з продажу іемс......
у районі буд. М і

2. Про питання щодо програм розвитку галузей і ссЬеп міським, і нищ .................. .........
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з шинні, ліиіміш іі
виконавчих органів, директор департаменту охорони здорои'и пін о .........
Дніпровської міської ради
2.1 Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров'я населення м Днііі|нГ‘
на 2018 - 2022 рр. (оприлюднено 19.08.2019)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питані» ліиіміініі
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфрасі рукі урн
Дніпровської міської ради
2.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 М" 9/15 "Про
погодження
Інвестиційної
програми
Комунального
нідириімсі ми
"Комеиергосервіс" Дніпровської міської ради па 2019 рік"
(оприлюднено 09.10.2018)
Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діильїюсії
виконавчих
органів, директор
департаменту
соціальної поліпіки
Дніпровської міської ради
2.3

2.4

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 "Про
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, тендерної поліпної
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та нроїіщ|(
торгівлі людьми на 2018-2022 роки" (оприлюднено 09.08.2019)
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мсшкіїнцін
міста Дніпра на 2017 - 2021 рр. (оприлюднено 09.08.2019)

2.5

Про внесення змін до Програми підтримки учасників антитерористичної
операції, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на
2017 - 2021 рр. (оприлюднено 30.08.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
2.6

Про внесення змін до Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки
(оприлюднено 05.09.2019)

2.7

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про
програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр."
(оприлюднено 05.09.2019)

Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
2.8 Про внесення змін до Програми у сфері зв’язку, телекомунікації та
електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки
(оприлюднено 21.08.2019)
Доповідач: ІУІаковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
2.9

Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста
Дніпра на 2017 - 2022 роки (оприлюднено 11.09.2019)

Доповідач: Пилипенко А. А., депутат Дніпровської міської ради
2.10 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 "Про
затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків,
житлово-будівельних
кооперативів
та
обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на
2016 - 2020 роки (оприлюднено 20.05.2019)
2.11 Про затвердження Програми підтримки самоорганізації та поглиблення
децентралізації міста Дніпра на 2019 - 2023 роки (оприлюднено 20.05.2019)
3. lino питання комунальної власності
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення
Дніпровської міської ради
3.1 Про надання дозволу КЗ "Дніпровська міська клінічна лікарня № І" на
списання з балансу майна (оприлюднено 01.08.2019)
3.2 І Іро надання дозволу К11П "Дніпровський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 10" ДМР на списання з балансу медичного обладнання
(оприлюднено 01.08.2019)
3.3 Про надання дозволу КЗ "Дніпровська міська клінічна лікарня № II" на
списання з балансу медичного обладнання (оприлюднено 01.08.2019)
3.4 Про надання дозволу КЗ "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6" на
списання з балансу медичного обладнання (оприлюднено 03.09.2019)
3.5

Про надання дозволу КЗ "Дніпровська міська лікарня № 15" на списання з
балансу флюорографа (оприлюднено 03.09.2019)

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови т шипім, но п.....
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою іа інфригірм, і \ |і
Дніпровської міської ради
3.6

Про надання дозволу КП "Дніпроводоканал" па списання основних нн
(оприлюднено 03.06.2019)

3.7

Про надання згоди на прийняття в комунальну власність гсршмрі,.......
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації по и> і 111 >. .. |
(оприлюднено 16.07.2019)

3.8

Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міськзслсиі>> з" н і їм мої
КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР зелених п.и п ід,.........|
просп. Героїв (оприлюднено 17.07.2019)
Про надання дозволу департаменту благоустрою та іш|ір.и ірм і . ції
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КГІ "Парк ьулмхрн і |
відпочинку Придніпровський" ДМР зелених насаджень но и\ і І
Корольової (оприлюднено 18.07.2019)
Про надання дозволу на передачу з балансу КІІ "АДМІІІК 11' А 111ИИ11
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ"
ДМР
на
імамі,
департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської мім.ми ц і ш|
комп’ютерної та побутової техніки (оприлюднено 14.08.2019)
Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту бліц оусірпю І
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс КІІ "УІ’ЕА" аиі.>мпі.і ж
автомобільних шин та бензину (оприлюднено 19.08.2019)
Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність тернтор.......... І
громади міста малих архітектурних форм (оприлюднено 19.08.2019)

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації до житлового к о м іп іг і .. т
по вул. Гідропарковій, 13 (оприлюднено 20.08.2019)
Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господаре і на
Дніпровської міської ради
3.14 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2010 № 10/62 "Про
залишення цілісних майнових комплексів у статусі "гуртожиток" та дозвіл на
приватизацію їх жилих, нежилих і допоміжних приміщень" (
(оприлюднено 29.07.2019)
3.15 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.06.2018 № 24/33 "Про
погодження списання з балансу КГІ "Жилсервіс-2" ДМР багатоквартирних
житлових будинків" (оприлюднено 08.08.2019)
3.16 Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2009 № 45/52 "Про
передачу житлового будинку по вул. Бібікова, 44а літ. А-1 на бадані
КВЖРЕП Ленінського району" (оприлюднено 14.08.2019)
3.17 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
гуртожитку за адресою: Аеропорт, 40 (оприлюднено 20.08.2019)
3.18 Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багато
квартирного житлового будинку літ. А-2 по вул. Паторжинського, 30
(оприлюднено 28.08.2019)

3.19 Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району багато
квартирного житлового будинку літ. А-2 по вул. Південній, 11
(оприлюднено 30.08.2019)
Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.20 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дніпровський
електротранспорт" ДМР на баланс КГІ "Дніпродорсервіс" світлофорної
сигналізації (оприлюднено 09.07.2019)
3.21 Про закріплення па праві господарського відання об'єкта нерухомого майна,
який належить до комунальної власності територіальної громади міста
(оприлюднено 31.07.2019)
Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
3.22 Про передачу проектно-кошторисної документації та надання функцій
замовника на виконання проектних робіт і будівництва но об'єкту
"Будівництво скверу но вул. Набережній Перемоги, у районі будинків
№ № 94. 96 у м. Дніпро" (оприлюднено 23.08.2019)
3.23 Про визначення об’єктами права комунальної власності територіальної
громади міста Дніпра пляжів (оприлюднено 22.08.2019)
Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради
3.24 Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП
"Земград" на баланс департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради (оприлюднено 05.08.2019)
3.25 Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КП
«Земград» на баланс Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської
ради (оприлюднено 05.08.2019)
3.26 Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей з балансу КГІ
«Земград» на баланс департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської
ради (оприлюднено 05.08.2019)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.27 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 24.07.2019)
3.28 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 91,
прим. 41 А (оприлюднено 24.07.2019)
3.29 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 45
(оприлюднено 24.07.2019)
3.30 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по шосе Запорізькому, 60, бл. 1,
прим. 13 (оприлюднено 24.07.2019)
3.31 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по шосе Запорізькому, 48,
прим. 565 (оприлюднено 29.08.2019)

3.32 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пул. Старокозацькій, 21,
прим. 1,3,4 (оприлюднено 29.08.2019)
3.33 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Євгена Коновальця, 13,
прим. 35 (оприлюднено 29.08.2019)
3.34 Про передачу з балансу на баланс гаража по просп. Сергія Нігояна, 53
(оприлюднено 18.07.2019)
3.35 Про зняття з балансу КГІ "Експрес" ДМР малоквартирного житлового
будинку літ. А-1 разом з господарськими спорудами по вул. Фронтовій, 14 Л
(оприлюднено 31.07.2019)
3.36 Про зняття з балансу КГІ "Жилсервіс-2" ДМР малоквартирного житлового
будинку літ. А-1 по вул. Академіка Янгеля, 43 (оприлюднено 31.07.2019)
3.37 Про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна
(оприлюднено 31.07.2019)
3.38 Про визначення балансоутримувача об'єктів нерухомого майна комунальної
власності (оприлюднено 21.08.2019)
3.39 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 26/45 “Про
надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади міста Дніпра окремо визначеного майна по
вул. Універсальній, 10” (оприлюднено 30.08.2019)
3.40 Про визначення нежитлової будівлі літ. Д-1 по просп. Слобожанському, 26
об’єктом права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра
та визначення його балансоутримувача (оприлюднено 12.08.2019)
3.41 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2018 № 32/30 “Про
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади міста” (оприлюднено 22.08.2019 )
3.42 Про визначення балансоутримувача об'єктів нерухомого майна комунальної
власності (оприлюднено 21.08.2019)
3.43 Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-2" ДМР малоквартирного житлового
будинку літ. А-1 по вул. Олександра Кониського, 31
(оприлюднено 15.07.2019)
3.44 Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 № 41/30 «Про деякі
об’єкти соціально-культурного призначення міста Дніпропетровська»
(оприлюднено 09.09.2019)
Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.45 Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс КП
"Міське управління справами" автомобілів (оприлюднено 16.09.2019)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
3.46 Про надання дозволу КП "Дніпроводоканал" на списання з балансу основних
засобів (оприлюднено 28.08.2019)

3.47 Про надання дозволу на передачу кабельних мереж електропостачання у
власність А Г "ДТПК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(оприлюднено 19.08.2019)
Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
3.48 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 9/38 "Про
надання дозволу КП "Управління контролю за благоустроєм міста" на
придбання епецтехніки" (оприлюднено 13.09.2019)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.49 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Моніторній, 2, прим. 1 А
(оприлюднено 23.09.2019)
3.50 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна ро вул. Котляревського. 7 А.
прим. 154 (оприлюднено 23.09.2019)
3.51 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна но ж/м Покровському. 5 В,
прим. І А (оприлюднено 23.09.2019)
3.52 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 77А.
прим. 71 (оприлюднено 23.09.2019)
3.53 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському. 42,
прим. 13 (оприлюднено 23.09.2019)
3.54 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Великій Діївській. 32,
прим. З (оприлюднено 23.09.2019)
3.55 Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по шосе Донецькому, 1,
прим. 294 (оприлюднено 23.09.2019)
3.56 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Робочій, 99, прим. 67
(оприлюднено 23.09.2019)
3.57 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пров. Крушельницької, 5,
прим. І (оприлюднено 23.09.2019)
3.58 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 42,
прим. II (оприлюднено 23.09.2019)
3.59 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 42,
прим. 12 (оприлюднено 23.09.2019)
3.60 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Великій Діївській, 32,
прим. 2 (оприлюднено 23.09.2019)
3.61 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Мануйлівському, 19,
прим. 48 (оприлюднено 23.09.2019)
3.62 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Кожем яки. 17,
прим. 352 (оприлюднено 23.09.2019)
3.63 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пров. Крушельницької, 6,
прим. З 19 (оприлюднено 23.09.2019)
3.64 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Мануйлівському, 19,
прим. 46 (оприлюднено 23.09.2019)

3.65 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Волинській, II.
прим. 103 (оприлюднено 23.09.2019)
3.66 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 17,
літ. А-9, прим. 109 (оприлюднено 23.09.2019)
3.67 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 73.
прим. 69 (оприлюднено 23.09.2019)
3.68 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького,
І 19 А (оприлюднено 23.09.2019)
3.69 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Будівельників, 56.
літ. А-3 (оприлюднено 03.09.2019)
3.70 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Новоселівській, 19
(оприлюднено 03.09.2019)
3.71 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по ж/м Тополя-3, буд. З
(оприлюднено 05.09.2019)
3.72 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Володимира
Вернадского, 19/21, прим. 110 (оприлюднено 03.09.2019)
3.73 Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради на списания з балансу будівлі гаража КЗО "Середня загальноосвітня
школа № 49" ДМР по вул. Одоєвського, 16 (оприлюднено 24.07.2019)
4. Про організаційні і кадрові питання
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
4.1 Про припинення юридичної особи Комунального закладу «Косметологічна
лікарня» Дніпровської міської ради шляхом ліквідації
(оприлюднено 28.12.2018)
4.2

Про припинення юридичної особи Комунального підприємства "Дніпровська
дитяча молочна кухня" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації
(оприлюднено 23.08.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих
органів, директор департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради
4.3

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
28.09.2016 № 24/14 "Про забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо
переміщених осіб у гуртожитках комунальної власності територіальної
громади м. Дніпра для проживання внутрішньо переміщених осіб"
(оприлюднено 01.08.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
4.4

Про припинення юридичної особи КП "Експрес" ДМР шляхом ліквідації
(оприлюднено 06.08.2019)

Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
4.5 Про затвердження Правил поводження із зеленими насадженнями м. Дніпра
(оприлюднено 23.08.2019)
4.6 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 96/47 "Про
затвердження Переліку об’єктів та Порядку обліку об’єктів благоустрою
зеленого господарства м. Дніпра" (оприлюднено 23.08.2019)
Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради
4.7 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
26.06.2013 № 42/36 (оприлюднено 19.08.2019)
Доповідач: Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних
послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
4.8 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 49/40 "Про
забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг, у
тому числі послуг соціального характеру, у форматі "Прозорий офіс"
(оприлюднено 22.07.2019)
Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
4.9 Про перейменування Комунального закладу "Дитячо-молодіжний центр
"ЛІДЕР" Дніпровської міської ради (оприлюднено 04.09.2019)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
4.10 Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 29.07.2019)
4.11 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Міськавтопарк"
Дніпровської міської ради у новій редакції у зв’язку зі збільшенням
статутного капіталу (оприлюднено 10.07.2019)
4.12 Про
затвердження
Статуту
Комунального
підприємства
"Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради у новій редакції у зв'язку
зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 10.07.2019)
4.13 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "ЖИЛСЕРВ1С-5"
Дніпровської міської ради у новій редакції у зв’язку зі збільшенням
статутного капіталу (оприлюднено 22.07.2019)
4.14 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Житлове
господарство Самарського району" Дніпровської міської ради у новій
редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу
(оприлюднено 29.07.2019)
4.15 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2012 № 8/21 "Про
затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
комунального нерухомого майна" (оприлюднено 30.07.2019)

4.16 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЖИЛСЕРВІС-2»
Дніпровської міської ради у новій редакції у зв’язку зі збільшенням
статутного капіталу (оприлюднено 08.08.2019)
4.17 Про врегулювання питання розмежування допоміжних та нежитлових
приміщень у багатоквартирних житлових будинках міста Дніпра
(оприлюднено 18.08.2017)
4.18 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Соціальноаналітичний центр сприяння розвитку міста" Дніпровської міської ради у
новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу
(оприлюднено 22.08.2019)
4.19 Про скасування рішення міської ради від 29.01.2014 № 15/47 "Про об'єкти
права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська"
стосовно нежитлового приміщення № 75 по вул. Гоголя, 14 А
(оприлюднено 02.08.2019)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
4.20 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 44/43 "Про
затвердження Правил благоустрою території міста Дніпра"
(оприлюднено 15.07.2019)
4.21 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2012 № 26/25 "Про
затвердження Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у
належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів
благоустрою міста
Дніпропетровська з урахуванням особливостей їх
використання" (оприлюднено 23.08.2019)

5. Про питання земельних відносин
*

І

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту но роботі з активами
Дніпровської міської ради
5.1

5.2

Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Варфоломеєвій Н. А.,
ідентифікаційний номер 2377100148, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 13.02.2019)
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Александрову А. А.,
ідентифікаційний номер 3613506096, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 05.03.2019)

5.3

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Литовченко О. О.,
ідентифікаційний номер 2374800465, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 09.04.2019)

5.4

Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій (Амур-Нижньодніпровський
район) у власність гр. Півню Є. С., ідентифікаційний номер 3591414218, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.03.2019)

5.5

Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській, 59 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Скринник С. І„ ідентифікаційний
номер 1448600069, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
26.03.2019)
І Іро передачу земельної ділянки у районі пров. Короленка (Новокодацький
район) у власність гр. Редькіну А. В., ідентифікаційний номер 3556512371,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2019)

5.6

5.7

5.8

Про передачу земельної ділянки
у районі
вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр.
Шестірікову А. В.,
ідентифікаційний номер 3128718830, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 12.02.2019)
Про передачу земельної ділянки
у районі
вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр.
Єланському О. Г.,
ідентифікаційний номер 3268803950, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 12.03.2019)

5.9

Про передачу земельної ділянки
у районі
вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр.
Шесгіріковій Ю. В.,
ідентифікаційний помер 3143918800. для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 05.03.2019)
5.10 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Короленка (Новокодацький
район) у власність гр. Малому В. О., ідентифікаційний номер 2203124453, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2019)
5.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мінусинської (АмурПижньодніпровський район) у власність гр. Матвійцю М. В.,
ідентифікаційний номер 3158814251, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 02.05.2019)

5.12 Про передачу земельної
ділянки у районі вул. Моторної (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Бєлкіній А. С., ідентифікаційний
номер 3229209600, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
13.05.2019)
5.13 Про передачу земельної
ділянки у районі вул. Широкої (АмурНижньоднігіровський район) у власність гр. Пестовій Л. II., ідентифікаційний
номер 1642602886, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
21.05.2019)
5.14 Про передачу земельної
ділянки по вул. Мостовій у районі буд.
№ 87(Новокодацький район) у власність гр. Банєєвій Т. А., ідентифікаційний
номер 2595812107, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2019)
5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гімалайської (Чечелівський
район) у власність гр. Логачовій А. В., ідентифікаційний номер 3375009606,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2019)
5.16 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крутої балки (Соборний район)
у власність гр. Кондратьєвій М. О., ідентифікаційний номер 2997219900, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.07.2019)
5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Прибережній у районі буд. № 31
(Самарський район) у власність гр. Смічковичу Е. А., ідентифікаційний номер
3162021691, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
16.07.2019)
5.18 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Павелко О. Л., ідентифікаційний
номер 2800813640, по фактичному розміщенню об'єкта незавершеного
будівництва, автостоянки легкових автомобілів по просп. Слобожанському,
149 (Індустріальний район) (оприлюднено 16.05.2019)
5.19 Про надання гр. Панасенку Д. А., ідентифікаційний номер 2550116036,
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по
вул. Половицькій, 9 (Центральний район) по фактичному розміщенню
нежитлових будівель(оприлюднено 11.02.2019)
5.20 Про надання гр. Чуйкову С. І., ідентифікаційний номер 2012300815, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Володимира Антоновича, 4 (Центральний район) по фактичному
розміщенню нежилого приміщення(оприлюднено 12.10.2018)

5.21 Про надання TOB "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 2006", код ЄДРПОУ
34823800, дозволу па розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) но просп. Олександра Поля, 103 (Центральний район) по
фактичному розміщенню нсжитлового приміщення (оприлюднено 22.11.2018)
5.22 Про надання гр. Зайднер А. Г., ідентифікаційний номер 2063901845, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Дмитра Яворницького, 76 (Центральний район) по фактичному
розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 09.04.2019)
5.23 Про надання гр. Науменко Л. В., ідентифікаційний номер 2437000049, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Семафорній, 23 А (Самарський район) по фактичному розміщенню
торговельного комплексу (оприлюднено 16.10.2018)
5.24 Про надання КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, код ЄДРПОУ
32616520, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд
тролейбусного депо № 2 по просп. Богдана Хмельницького, ЗІ А
(Шевченківський район) (оприлюднено 11.07.2019)
5.25 Про надання гр. Пуделю О. Г., ідентифікаційний номер 2387700234, дозволу
па розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлового приміщення по вул. Робочій, 18
(Чечелівський район) (оприлюднено 09.04.2019)
5.26 Про надання К1І “КОМУНГОСПСЕРВІС” Д О Г , код ЄДРПОУ 40963675,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню комплексу будівель та споруд по вул.
Бехтерева, І (Самарський район) (оприлюднено 08.01.2019)
5.27 Про надання ГОВ "АРТБУД-ПРОЕКТ", код ЄДРПОУ 41312493, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по просп. Дмитра Яворницького,
36 І' (Соборний район) (оприлюднено 08.11.2018)
5.28 Про надання гр. Христянову О. Л., ідентифікаційний номер 2313400833,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню гаража (станція технічного
обслуговування) по вул. Мандриківській, 246 (Соборний район)
(оприлюднено 28.02.2019)
5.29 Про надання гр. Бондаренку В. В., ідентифікаційний номер 2821500337,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Тунельній,
105 (Соборний район) (оприлюднено 08.04.2019)
5.30 Про поновлення договору оренди землі від 14.12.2012 (державна реєстрація
від 29.12.2012 за № 121010004000841) по просп. Богдана Хмельницького, 174
(Шевченківський район) гр. Сергієнку Л. Г., ідентифікаційний номер
2020500273, по фактичному розміщенню будівель та споруд(оприлюднено
09.04.2019)

5.31 Про продовження ГОВ "ГІ ЛКА ІІІВЕСТ", код ЄДРІ ЮУ 38114006, строку
укладання договору оренди землі по пл. Соборній, 14 Д (оприлюднено
12.02.2019)
5.32 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській у районі буд. № 7
(Новокодацький район) у власність гр. Біленькій ІО. В., ідентифікаційний
номер 3194020940, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
04.09.2019)
5.33 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Бурштинового
(Шевченківський район) у власність гр. Приведі Д. В., ідентифікаційний
номер 2149510292, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.07.2019)
5.34 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Бурштинового
(Шевченківський район) у власність гр. Приведі В. Д., ідентифікаційний
номер 3348314941, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.07.2019)
5.35 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 85
(Новокодацький (Ленінський район) у власність гр. Приходько Л. М.,
ідентифікаційний номер 2031307163, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 05.10.2017)
5.36 Про передачу земельної ділянки по вул. Арсенальній у районі буд. № 48
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Носенку О. В.,
ідентифікаційний номер 2950106414, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 10.07.2019)
5.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 57
(Новокодацький район) у власність гр. Ємельянову К. І. для будівництва та
обслуговування жилогобудинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 21.06.2019)
5.38 Про передачу у власність гр. Гаврилюку В. П., ідентифікаційний номер
2223400296, земельної ділянки № 111 у СТ "НАДЕЖДА" (АмурНижньодніпровський район) для садівництва (оприлюднено 12.07.2019)
5.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Кононенко Л. І.,
ідентифікаційний помер 1436400200. для будівництва та обслуговування
гаража (оприлюднено 11.02.2019)
5.40 Про передачу у власність гр. Жученку С. Ю., ідентифікаційний номер
3043403296, земельної ділянки № 25 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ
"БУДІВЕЛЬНИК-1" (Новокодацький район) для ведення садівництва
(оприлюднено 12.07.2019)

5 41 Про передачу у власність гр. Опришко М. В., ідентифікаційний номер
2247301023. земельної ділянки № 45 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 12.07.2019)
5.42 Про передачу у власність гр. Джавад К. Г., ідентифікаційний номер
3100204789, земельної ділянки № 2-157 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ"
(Індустріальний район) для ведення садівництва (оприлюднено 12.07.2019)
5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Петрозаводській (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Музиці Н. ІО„ ідентифікаційний
номер 1918100404, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
25.07.2019)
5 44 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 183
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Сподинець В. Т.,
ідентифікаційний номер 1951111302, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 11.06.2018)
5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Соборний
(Жовтневий) район) у власність гр. Гончар А. М., ідентифікаційний номер
3463705326, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.02.2016)
5.46 Про передачу земельної ділянки по вул. 230-ї стрілецької дивізії (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Паращук О. В., ідентифікаційний
номер 2966211769, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)
5.47 І Іро передачу земельної ділянки по вул. Богомаза (Амур-Нижньодніпровський
район) у власність гр. Залевському Д. Є., ідентифікаційний номер 3485902436,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 10.09.2019)
5.48 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Максимович О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)
5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Бабенко С. М.. ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)
5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Небогатову В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)

5.51 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дмитренка (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Павленку В. М„ ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.09.2019)
5.52 Про передачу земельної ділянки по вул. Ярославській у районі буд. № 77
(Шевченківський район) у власність гр. Семеняченко Л. Ф., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.09.2019)
5.53 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 39 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Хлутковій Н. В„
ідентифікаційний номер 3172717360, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 25.07.2019)
5.54 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській у районі буд. № 141
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Тімофєєвій А. М,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
19.09.2019)
5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій, 16 (Чечелівський район) у
власність гр. Копєйко В. Ф., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2019)
5.56 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Попову А. Є., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2019)
5.57 Про передачу земельної
ділянки у районі пров. Визволення (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Сінєгіній І. А., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)
5.58 Про передачу земельної
ділянки у районі вул. Таганрозької (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Чвертці Н. Б., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)
5.59 Про передачу земельної
ділянки у районі вул. Широкої (АмурПижпьоднігіровський район) у власність гр. Радомському Д. І.,
ідентифікаційний номер 2846809216, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.60 Про передачу земельної
ділянки
у районі вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Кальмусу ІЗ. 13., ідентифікаційний
номер 2880203555, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
09.09.2019)

5.61 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій (Новокодацький район) у
власність гр. Тимошевському В. В., ідентифікаційний номер 2782511356, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2019)
5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій (Новокодацький район) у
власність гр. Бодні Т. М., ідентифікаційний номер 2221300642, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2019)
5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій (Новокодацький район) у
власність гр. Антопеику А. О., ідентифікаційний номер 3173216635, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2019)
5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій (Новокодацький район) у
власність гр. Антоненко ІО. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.09.2019)
5.65 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богомаза (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Єзерському О. О.,
ідентифікаційний номер 3490402479, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 15.07.2019)
5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Поспєхову
О. ІО.,
ідентифікаційний номер 2887620890, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 16.07.2019)
5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богомаза
(АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Бичку А. С., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.09.2019)
5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5
(Самарський район) у власність гр. Тарасюку В. П., ідентифікаційний номер
2617818411, для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5
(Самарський район) у власність гр. Созінову В. В., ідентифікаційний номер
2705114398, для будівництва та обслуговування жилого
будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.70 Про передачу земельної ділянки по вул. Белградській у районі буд. № 94
(Амур-1 Іижньодніпровський район) у власність гр. Манзі О. А.,
ідентифікаційний номер 2719000561, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 10.09.2019)

5.71 Про передачу земельної ділянки в районі вул. Набережної Заводської
(Новокодацький район) у постійне користування 1101' "Всеукраїнський
РВСЦ", код ЄДРПОУ 41060616, для проектування та будівництва
всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру
(06.08.2019)
5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій (Новокодацький район) у
власність гр. Тимошевській II. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2019)
5.73 Про надання гр. Бойчук 1. С., ідентифікаційний номер 3034319324,
гр. Юрасовій Л. Є., ідентифікаційний номер 3114217686, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
шосе Донецькому, 8 М (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 27.08.2019)
5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 39 А
(Центральний район) в оренду ТОВ "НЗ "БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА
ШКОЛА - ДНІПРО'’, код ЄДРПОУ 31270773, по фактичному розміщенню
комплексу будівель Британської міжнародної школи (оприлюднено
25.07.2019)
5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 39 А
(Центральний район) в оренду ТОВ "НЗ "БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА
ШКОЛА - ДНІПРО”, код ЄДРПОУ 31270773, по фактичному розміщенню
комплексу будівель Британської міжнародної школи (оприлюднено
25.07.2019)
5.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Дачній, І (Шевченківський район) в
оренду ТОВ КОМПАНІЇ "МДП”, код ЄДРПОУ 30004376, по фактичному
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 16.05.2019)
5.77 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи)
(оприлюднено 21.08.2019)
5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Романовського, 76 В (Самарський
район) в оренду ТОВ "УШКОМ", код ЄДРПОУ 20221507) по фактичному
розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 30.07.2019)
5.79 Про передачу земельної ділянки но вул. Петра Викова, 20 (Індустріальний
район) в оренду ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ", код ЄДРПОУ 24812228, по
фактичному розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 16.10.2018)
5.80 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Шушіашвілі М..
ідентифікаційний номер 2694623397, гр. Пасхалову Є. О., ідентифікаційний
номер 2790800199, по фактичному розміщенню будівлі центру дозвілля по
просп. Олександра Поля, 44 Л (Центральний район) (оприлюднено 19.08.2019)
5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Опезькій, 187 (АмурПижпьодпіпровський район) у власність гр. Байбузу І. Ф., ідентифікаційний
номер 1516622717, для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.07.2019)

5.82 Про передачу земельної ділянки по вул. Волошковій, 28 (Самарський район) у
власність гр. Малишко В. О., ідентифікаційний номер 2860204989, для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.07.2019)
5.83 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 139
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ВКФ "АРГУТ", код ЄДРПОУ
40813109, по фактичному розміщенню цеху з виробництва харчових
наповнювачів (оприлюднено 06.08.2019)
5.84 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 10 А (Соборний район) в
оренду гр. Дровальовій Т. М„ ідентифікаційний номер 2981610029, по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 02.05.2019)
5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Орловській, 21 (Чечелівський район)
в оренду гр. Вороницькій Г. В., ідентифікаційний номер 2475419846, по
фактичному розміщенню ангара (оприлюднено103.05.2019)
5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Буковинській, 9 (Самарський район) в
оренду АТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ“, код ЄДРПОУ 33870708, по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 11.02.2019)
5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Новокримській, З А (Чечелівський
район) в оренду АТ “СІЛЬПО РІТЕЙЛ“, код ЄДРПОУ 33870708, по
фактичному розміщенню будівель та споруд - торговельного центру
(оприлюднено 11.02.2019)
5.88 Про передачу земельної ділянки по вул. Філософській, 23 (Чечелівський
район) у постійне користування ДНІПРОВСЬКОМУ БУДИНКУ МИСТЕЦТВ,
код ЄДРПОУ 37621184, по фактичному розміщенню будівель та споруд
(будівлі кінотеатру) (оприлюднено 16.09.2019)
5.89 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 179 (АмурНижньодніпровський район) в оренду АТ “ДнСЗ”, код ЄДРПОУ 14367980, по
фактичному розміщенню овочевого магазину (оприлюднено 11.09.2019)
5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 124 (АмурПижньодніпровський район) в оренду АТ "ДнСЗ", код ЄДРПОУ 14367980, но
фактичному розміщенню будівель підстанції "Артем" - 150 кВа
(оприлюднено 13.09.2019)
5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 181 (АмурНижньодніпровський район) в оренду АТ "ДнСЗ", код ЄДРПОУ 14367980, по
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.09.2019)
5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 181 (АмурНижньодніпровський район) в оренду АТ "ДнСЗ", код ЄДРПОУ 14367980, по
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 11.09.2019)
5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 181 (АмурНижпьодніпровський район) в оренду АТ "ДнСЗ", код ЄДРПОУ 14367980. по
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 11.09.2019)

5.94 Про передачу земельної ділянки по пров. Вільному, 3 (Індустріальний район)
в оренду гр. Хачатряну Р. Л., ідентифікаційний номер 2889222198, по
фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 03.05.2019)
5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Варварівській, 2 В (АмурНижньодніпровський район) в оренду громадянам Бовкуну О. Г.,
ідентифікаційний номер 1816800614, Вахрушеву В. М., ідентифікаційний
номер 1644001875, Ельянову Л. М., ідентифікаційний номер 2002911498,
Запорожцю В. В., ідентифікаційний номер 1938612918, Сачкову О. І.,
ідентифікаційний номер 1852700378, Ткачу М. В., ідентифікаційний номер
1741700157,
по
фактичному
розміщенню
нежитлової
будівлі
(оприлюднено 11.05.2017)
5.96 Про передачу земельної ділянки по вул. Моніторній, 5 К (Новокодацький
район) в оренду ТОВ “РАРОГ", код ЄДРПОУ 32685510, по фактичному
розміщенню будівлі комп’ютерного клубу з кафетерієм (оприлюднено
12.07.2018)
5.97 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Романюку IO. І.,
ідентифікаційний номер 2270625578, но фактичному розміщенню магазину
непродовольчих товарів по вул. Моніторній, 1 М (Новокодацький район)
(оприлюднено 11.02.2019)
5.98 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 21 А
(Шевченківський район) в оренду ТОВ “АТБ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ
30691543, по фактичному розміщенню громадсько-торговельного комплексу
багатофункціонального призначення (оприлюднено 16.10.2018)
5.99 Про передачу земельної ділянки по просп. Металургів, 50 (Новокодацький
район) в оренду ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30487219, по
фактичному розміщенню магазину продовольчих та непродовольчих
товарів(оприлюднено 22.08.2019)
5.100 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 38 А
(Чечелівський район) у спільну оренду ТОВ "ЮА РЕАЛ ЕСТЕЙ'Г", код
ЄДРПОУ 34498788, по фактичному розміщенню частини адміністративної
будівлі (оприлюднено 03.05.2019)
5.101 Про передачу земельних ділянок по бульв. Слави, 46 (Соборний район) в
оренду ТОВ "КСЮША", код ЄДРПОУ 19147562, по фактичному розміщенню
перукарні (оприлюднено 29.11.2018)
5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Артюшенка, 1 (АмурНижньодніпровський район) в оренду ГОВ “АТОЛ”, код ЄДРПОУ 30557935.
по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 10.06.2019)
5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 51 (Соборний
район) в оренду ПрАТ МТЦ "ТАС-ТЕНІС ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 23375702.
по фактичному розміщенню будівель та споруд тенісного центру
(оприлюднено 17.07.2019)

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 165 (АмурПижньодніпровський район) в оренду АТ “ДнЄЗ”, код ЄДРПОУ 14367980, по
фактичному розміщенню гаражних боксів з надбудовою (оприлюднено
17.09.2019)
5.105 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.106 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 30.08.2019)
5.107 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи)
(оприлюднено 21.08.2019)
5.108 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб)
(оприлюднено 20.08.2019)
5.109 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб)
(оприлюднено 06.08.2019)
5.110 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 23.08.2019)
5.111 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 01.08.2019)
5.112 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8
осіб(оприлюднено 30.07.2019)
5.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Молодогвардійській, 8 А
(Самарський район) в оренду гр. Резніковій О. О., ідентифікаційний номер
3044711205, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено
03.09.2019)
5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Єсеніна, 24 Б (Індустріальний район)
в оренду ТОВ "ГЛУСКО РІТЕЙЛ”, код ЄДРПОУ 24812228, по фактичному
розміщенню майнового комплексу - складу нафтопродуктів (оприлюднено
13.09.2019)
5.115 Про передачу земельної ділянки по вул. Саранській, 91 А (АмурНижньодніпровський район) в оренду гр. Етнаровичу О. В., ідентифікаційний
номер 2731400019, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень,
виробничих будівель та споруд (оприлюднено 16.05.2019)
5.116 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 151 П
(Шевченківський район) в оренду гр. Дорошенку О. А., ідентифікаційний
номер 2406008939, гр. Тарасенку К. В., ідентифікаційний номер 2454900314,
по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 22.08.2019)
5.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 45 А
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "ОПТИМУС ПРАЙМ", код ЄДРПОУ
38664501, по фактичному розміщенню будівель та споруд автостоянки №
7(огірилюднено 26.02.2019)
5.118 Про передачу земельної ділянки по вул. І Іаторжинського, 7 А (Соборний
район) у власність гр. Чудінову Д. О., ідентифікаційний номер, по
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських
будівелі. і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.09.2019)

5.119 Про передачу земельної ділянки по пров. Євгена Коновальця, 4 (Соборний
район) у власність гр. Смєлаш Н. Ф., ідентифікаційний номер 2070800201, по
фактичному розміщенню гаража № 4 (оприлюднено 22.08.2019)
5.120 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.121 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 04.09.2019)
5.122 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 17.07.2019)
5.123 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 08.08.2019)
5.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Шолохова, І В (АмурНижньодніировський район) в оренду гр. Кравченку О. В., ідентифікаційний
номер, по фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено
17.09.2019)
5.125 Про передачу земельної ділянки по вул. Ярославській, 76 (Шевченківський
район) у власність гр. Грунт С. М., ідентифікаційний номер 2604702083, по
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.08.2019)
5.126 Про передачу земельної ділянки по вул. Аржанова, 1, 3 та вул.
Новоселівській, 2 (Амур-І Іижньодніпровський район) в оренду ГІН "ПРАЙД
МК", код ЄДРПОУ 21921069, по фактичному розміщенню житлових будинків
(оприлюднено 19.09.2019)
5.127 Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) в
оренду КОМПАНІЇ "ЗОЛОТИЙ ЛЕВ", код ЄДРПОУ 20205260, по
фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 19.09.2019)
5.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Роторній, 21 (Самарський район) в
оренду ТОВ “АТБ-1НВЕСТ", код ЄДРПОУ 30691543, по фактичному
розміщенню пежитлового приміщення № 66 - магазину продовольчих та
непродовольчих товарів (оприлюднено 10.09.2019)
5.129 Про передачу земельної ділянки по пров. Ламаному, 2 Д (Соборний район) у
власність гр. Новаку С. А., ідентифікаційний номер 2558410612, по
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.08.2019)
5.130 Про передачу земельної ділянки по вул. Попудренка, 146 (АмурI Іижньодніпровський район) у власність гр. 1Іаумовському В. ГІ.,
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 19.09.2019)
5.131 Про передачу земельної ділянки по пл. Соборній, 14 (Соборний район) в
оренду ТОВ "КВІНТЕСЕНЦІЯ", код ЄДРПОУ 41505884, по фактичному
розміщенню нежитлової будівлі та для її подальшої реконструкції під заклад
охорони здоров'я (оприлюднено 30.08.2019)

5.132 Про передачу земельних ділянок в оренду ТОВ “ACTА”, код ЄДРПОУ
32281016, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та для
будівництва багатофункціонального комплексу житлового і громадського
призначення (оприлюднено 10.09.2019)
5.133 Про надання ТОВ ТЕЛІОСТОРГ", код ЄДРПОУ 43104623, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню торговельного центру (перша черга будівництва),
нежитлових будівель та споруд по просп. Слобожанському, 118 (Індустріальний
район) (оприлюднено 16.08.2019)
5.134 Про надання КЗО "НВК № 41 11IBP" ДМР, код ЄДРПОУ 25023500, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО “НВК № 41 ШВР’’ ДМР по
вул. Софії Ковалевської, 71 А (Індустріальний район) (оприлюднено 08.04.2019)
5.135 Про надання дозволу гр. Крамаренку ІО. В., ідентифікаційний номер
3266622338, на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування металевого гаража по його фактичному розміщенню по просп.
Дмитра Яворницького у районі буд. № 71 (Шевченківський район)
(оприлюднено 12.07.2019)
5.136 Про надання гр. Ковальову О. М., ідентифікаційний номер 2836707651, дозволу
на розроблення проекту землеуегрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Ударників, 42 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню
нежитлових будівель (оприлюднено 30.05.2018)
5.137 Про падання гр. Дажук М. В., ідентифікаційний номер 2971901520, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню будівлі цеху з виробництва меблів зі складськими приміщеннями
по вул. Бердянській, 61 Б (Амур-Нижпьодніпровський район) (оприлюднено
11.06.2019)
5.138 Про надання ТОВ "МОКША-СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 23075511, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Богдана Хмельницького, 159 (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 30.05.2018)
5.139 Про надання громадянам Штилюк В. І., Штилюк О. С., Штилюку Д. С.,
Олексенку Г. В., Шибкову В. О. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул.
Володі Дубініна, 2 (Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 28.12.2019)

5.140 Про надання ЗНМЦ, код ЄДРІІОУ 02654912. дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню навчальнометодичного центру по вул. Леоніда Стромцова, З А (Центральний район)
(оприлюднено 15.07.2019)
5.141 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню нежитлової будівлі
К1ІПЗ "МФІОМР" ДМР но вул. Набережній Перемоги, 5 Д (Соборний район)
(оприлюднено 20.05.2019)
5.142 Про надання КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 12.07.2019)
5.143 Про надання ДНУ, код ЄДРПОУ 02066747, дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Макарова, 27
(Чсчелівський район) по фактичному розміщенню комплексу будівель та
споруд коледжу ракетно-космічного машинобудування (оприлюднено
14.03.2019)
5.144 Про надання ОСББ ”ЖК "БУДИНОК НА ТИТОВА”, код ЄДРПОУ 42181157,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню житлового комплексу по вул. Титова, 17 А
(Чсчелівський район) та припинення ГОВ "АЛЬТІ ДЕРМ”, код ЄДРПОУ
33249387, права користування земельною ділянкою (оприлюднено 26.04.2019)
5.145 Про надання гр. Чернобай О. С„ ідентифікаційний номер 0910301429, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Янтарній, 71 К (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівлі
майстерні з ремонту взуття (оприлюднено 21.11.2018)
5.146 Про надання гр. Гордієнко С. І., ідентифікаційний номер 2520206427, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по проси.
Олександра Поля, 54(Цептральний район) по фактичному розміщенню
нежилого приміщення (оприлюднено 30.11.2018)
5.147 Про надання гр. Юдіній Н. Є., ідентифікаційний номер 2765211726, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп.
Олександра Поля. 119 (Центральний район) но фактичному розміщенню
нежитлового приміщення, магазину (оприлюднено 21.06.2019)
5.148 Про надання ТОВ "АГРОКОР ЛД", код ЄДРПОУ 39297629, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Івана
Акінфієва, 30 В (Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі
автомийки та нежитлової будівлі (оприлюднено 28.11.2018)

5.149 Про надання TOB "ФРОСТ-СКЛАД", код ЄДРПОУ 40600913, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул.
Автопарковій, 7 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та
споруд (оприлюднено 20.07.2017)
5.150 Про надання ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ", код ЄДРПОУ 39008850, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
Яхненківській (вул. Комінтерну), 7 А (Амур-Нижньодніпровський район) по
фактичному розміщенню будівлі, заводоуправління (оприлюднено 12.09.2019)
5.151 Про надання ТОВ "МЕТРОПРОМБУД", код ЄДРПОУ 30922339, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об'єктів нерухомого майна (оприлюднено 16.10.2019)
5.152 Про надання ОСББ "ЛОФТ-2", код ЄДРПОУ 40609083, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню
багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Жуковського (вул.
Жуковського), 33 (Соборний (Жовтневий) район) (оприлюднено 02.06.2017)
5.153 Про надання ГОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 34918876, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі підприємства торгівлі, по
шосе Донецькому, 8 (Амур Нижньодніпровський район) (оприлюднено
21.08.2019)
5.154 Про надання гр. Червяченку В. О., ідентифікаційний номер 2325712690,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню господарського приміщення по вул.
Челюскіна, 1 (Шевченківський район) (оприлюднено 21.08.2019)
5.155 Про надання гр. Співакову Б. Г., ідентифікаційний номер 2341420112, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню будівель торгівлі по вул. Великій Діївській, 459 (Новокодацький
район) (оприлюднено 09.07.2019)
5.156 Про надання ТОВ "БУДИНОК НА ЛИВАРНІЙ", код ЄДРПОУ 42554225,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд, незавершеного
будівництва, об’єкта незавершеного будівництва житлового будинку № 5 3-го
пускового комплексу житлового комплексу "Каміння" (І етап будівництва) по
вул. Ливарній, 16, вул. Січеславській Набережній, 51 (Соборний район)
(оприлюднено 22.08.2019)
5.157 Про надання ГОВ "ДІАСОН", код ЄДРПОУ 37899982, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню будівель та споруд по вул. Береговій, 240 А (АмурI Іижньодніпровський район) (оприлюднено 23.08.2019)

5.158 Про надання ТОВ ФІРМІ "САВАНА’', код ЄДРПОУ 23070055, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
незавершеного
будівництва,
будівлі
багатофункціонального призначення та для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та
ринкової інфраструктури по просп. Героїв - вул. Космічній (Соборний район)
(оприлюднено 21.08.2019)
5.159 Про надання ТОВ "СВІТЛОЯР", код ЄДРПОУ 36366826. ТОВ "ІДЕЯ-ІСТРЙТ",
код СДРПОУ 36304969, ГОВ "ЛАБІРИНТ-М". код ЄДРПОУ 36273145, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Олександра Поля, 97 А (Центральний район) по фактичному
розміщенню будівлі оптово-роздрібного складу-магазину непродовольчих
товарів (оприлюднено 03.05.2019)
5.160 Про надання ТОВ "АГИ ЗІ", код СДРПОУ 37211729, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по фактичному
розміщенню комплексу по вул. Дніпросталівській, 11 (Індустріальний район)
(оприлюднено 2 1.08.2019)
5.161 Про надання АТ "ДП1ПРОГАЗ", код ЄДРПОУ 20262860, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ІІО вул.
Олександра Кониського, 5 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
будівель та споруд (оприлюднено 22.08.2019)
5.162 Про надання ПП “АНТАРЕС-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 31929870, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Богдана Хмельницького, 148 А (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 12.08.2019)
5.163 Про надання ТОВ "БК "ЕКО-СЕРВІС-БУД”, код ЄДРПОУ 42204357, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Береговій, 164 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 10.07.2019)
5.164 Про надання гр. Червяченку В. 0 „ ідентифікаційний номер 2325712690,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню гаража по вул. Челюскіна, 1
(Шевченківський район) (оприлюднено 2 1.08.2019)
5.165 Про надання ТОВ "1ІЖОЛА-ІІЛІОС", код ЄДРПОУ 34561605. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд з подальшою
реконструкцією та будівництвом магазину продовольчої та непродовольчої
групи товарів по просп. Богдана Хмельницького, 135 (Шевченківський район)
(оприлюднено 20.08.2019)
5.166 Про надання гр. Шейко Ю. В., ідентифікаційний номер 2826515920, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Набережній Заводській, 121 А (Новокодацький район) по фактичному
розміщенню торговельних павільйонів (оприлюднено 20.08.2019)

5.167 Про надання TOB "JUCK ЛТД", код ЄДРПОУ 43007884, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(оприлюднено 21.08.2019)
5.168 Про надання ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному, 2
А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівель і споруд та для
будівництва і обслуговування торговельного комплексу (оприлюднено
21.08.2019)
5.169 Про надання ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному, 2
А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівель та споруд
(оприлюднено 21.08.2019)
5.170 Про надання ПП "СФЕРА", код ЄДРПОУ 30346060, дозволу на розроблення
проекту землеустрою ЩОДО відведення ЗЄМЄЛ о НОЇ ділянки п о пров. Вільному, 2
А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівель та споруд
(оприлюднено 21.08.2019)
5.171 Про надання гр. Вєтвицькій Л. ІО., ідентифікаційний номер 1746511021,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню гаража по вул. Барикадній, 4 (Соборний
район) (оприлюднено 29.08.2019)
5.172 Про надання ТОВ "УКРМЛШ-СТАН", код ЄДРПОУ 38676868, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування
торговельного комплексу по вул. Шолохова, 9 Г (Амур-1 Іижиьодніпровський
район) (оприлюднено 23.08.2019)
5.173 Про надання ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 0403", код ЄДРПОУ 00450832, гр. Віхорь Т. М„
ідентифікаційний номер 2639214745, дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню
нежитлових будівель та споруд, групи нежитлових приміщень по вул.
Каштановій, 4 Б (Індустріальний район) (оприлюднено 22.08.2019)
5.174 Про надання TOB "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, гр. Сидоренко Є. А.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого
майна з подальшою реконструкцією житлового будинку під будівлю
громадського призначення з улаштуванням надземного переходу по просп.
Слобожанському, 26 (Індустріальний район) (оприлюднено 22.08.2019)
5.175 Про надання гр. Ліньковій Є. Г., ідентифікаційний номер 2093420883, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
самочинно
збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Гончарова, 32 А
(Чечелівський район) (оприлюднено 08.01.2019)

5.176 Про продовження гр. Сабадир В. В., ідентифікаційний номер 2265122548,
строку укладання договору оренди земельної ділянки по фактичному
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.07.2019)
5.177 Про надання гр. Улютіну Ю. А., ідентифікаційний номер 2273624456, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
самочинно
збудованих
жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Мукачівській,
139 (Новокодацький район) (оприлюднено 14.08.2019)
5.178 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Калиновій, 33-35
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.07.2019)
5.179 ГІро продовження TOB II "БАДМ, ЛТД", код ЄДРПОУ 19370604, строку
укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки по вул.
Базовій, 4 Б (Самарський район) (оприлюднено 04.09.2019)
5.180 Про продовження TOB II "БАДМ. ЛТД", код ЄДРПОУ 19370604. строку
укладання додаткового договору до договору оренди земельної ділянки по вул.
Базовій, 10 (Самарський район) (оприлюднено 04.09.2019)
^

Про продовження гр. Амвросову Г. Л., ідентифікаційний номер 2284001719,
строку укладання договору оренди земельної ділянки (оприлюднено 18.04.2019)

5.182 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 232/42 "Про
проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського у районі буд. № 34 (АмурНижньодніпровський район)" (оприлюднено 19.08.2019)
5.183 Про продовження гр. Комарову Б. І., ідентифікаційний номер 1454900595,
строку укладання договору оренди землі (оприлюднено 21.08.2019)
5.184 Про внесення змін до рішень міської ради у зв'язку з реорганізацією
комунальних закладів охорони здоров'я (оприлюднено 18.03.2019)
5.185 Про продовження ТОВ ВКП "ЧЕРВОНА РУТА, ЛТД-96", код ЄДРПОУ
19089379, строку укладання договору оренди землі по вул. Великій Діївській,
46 (оприлюднено 11.07.2019)
5.186 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 279/34 у зв'язку зі
зміною найменування ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО". код ЄДРПОУ
20220933 (оприлюднено 11.02.2019)
5.187 Про продовження ТОВ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
БАРОТЕРАПІЇ”, код ЄДРПОУ 20282451, строку укладання додаткової угоди до
договору оренди земельної ділянки по пров. Парусному, 16 (Новокодацький
район) (оприлюднено 15.07.2019)
5.188 Про поновлення договору оренди землі від 27.05.2014 (державна реєстрація від
27.05.2014, номер запису про інше речове право 5801679) по вул. Академіка
Белелюбського,
36
(Чечелівський
район)
ТОВ
“Інститут
ДпіпроВНІПІенергопром", код ЄДРПОУ 04840748, по фактичному розміщенню
нежитлової будівлі (оприлюднено 24.04.2019)

5.189 Про продовження гр. Теслі Р. О., ідентифікаційний номер 2335500549, строку
укладання договору оренди землі по вул. Водіїв, 12 А (оприлюднено
13.03.2019)
5.190 Про надання дозволу ВСП «Дніпротрансгаз», ТОВ, код ЄДРПОУ 31157567,
гр. Курилу Г. О., ідентифікаційний номер 2448900170, гр. Курилу В. Г.,
ідентифікаційний номер 3303512996, на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Передовій, 798 Л та проведення її
експертної грошової оцінки для продажу по фактичному розміщенню будівель
та споруд автомобільної газозаправної станції зрідженого газу (оприлюднено
12.03.2019)
5.191 Про поновлення договорів оренди землі від 30.05.2014 (державна реєстрація від
30.05.2014, номери запису про інше речове право 5854354, 5855059) по пров.
Самаркандському, 12 (Центральний район) ТОВ 'ТЄРА-ПЛЮС”, код ЄДРПОУ
37988862, по фактичному розміщенню виробничої бази (оприлюднено
19.09.2019)
5.192 Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. Янтарній, 79
Б (Індустріальний район) (оприлюднено 12.07.2019)
5.193 Про поновлення договору оренди землі від 13.08.2007 (державна реєстрація від
11.09.2007 № 040710400514) по пров. Феодосія Макаревського у районі буд.
№ 1 (Соборний район) ТОВ ВКІ1 "РУБ1КС-СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 21869009,
для проектування та будівництва житлового будинку (оприлюднено 16.07.2019)
5.194 Про об’єднання земельних ділянок по вул. Калиновій, 83 А, 87 М (АмурНижньодніпровський район), які перебувають в оренді ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ",
код ЄДРПОУ 34918876 (оприлюднено 17.07.2019)
5.195 Про продовження терміну укладання додаткової угоди до договору оренди
землі по вул. Набережній Перемоги напроти будинків № № 32 - 38 (Соборний
район) (оприлюднено 10.09.2019)
5.196 Про зміну цільового призначення земельних ділянок (Соборний район)
(оприлюднено 09.09.2019)
5.197 Про поновлення договорів оренди землі від 29.10.2010 (державна реєстрація від
31.12.2010 №№ 041010400940, 041010400939), договорів оренди землі від
29.10.2010 (державна реєстрація від 27.12.2010 №№ 041010400889,
041010400892) по вул. Квітки-Основ'янепка у районі буд. № 9 (Новокодацький
район) ТОВ "ФНП", код ЄДРПОУ 33160173, для проектування та будівництва
виробничо-складського комплексу (оприлюднено 09.02.2019)
5.198 Про поділ земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського, 102 Д
(Самарський район) (оприлюднено 02.09.2019)
5.199 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по пл. Успенській, 11 Д, 11
К (Соборний район) (оприлюднено 09.11.2018)
5.200 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Богдана
Хмельницького, 139 (Шевченківський район), яка перебуває в оренді ТОВ
"ДІІЕПРОПРЕСС СТАЛЬ", код ЄДРПОУ 30922208, відповідно до договору
оренди землі від 28.12.2018 (державна реєстрація від 28.12.2018, номер запису
про інше речове право 29712438) (оприлюднено 20.08.2019)

5.201 Про поновлення договору оренди землі від 10.09.2010 (державна реєстрація від
08.10.2010 № 041010400705) по вул. Воскресенській, 21 А (Шевченківський
район) ТОВ "ОАЗИС", код ЄДРПОУ 30832303, по фактичному розміщенню
літнього торговельного майданчика (оприлюднено 02.09.2019)
5.202 Про припинення права постійного користування ВАТ "ДРЗЕ", код ЄДРПОУ
03326972, земельною ділянкою по вул. Миколи Руденка, 77 (Центральний
район) (оприлюднено 30.08.2019)
5.203 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького у районі буд. № 10 з метою
проведення земельних торгів (оприлюднено 18.06.2019)
5.204 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд № 2 Л з метою проведення
земельних торгів (оприлюднено 23.08.2019)
5.205 Про поновлення договору оренди землі від 21.09.2012 (державна реєстрація від
23.10.2012 № 121010004000722) по вул. Генерала Захарченка, 25
(Індустріальний район) гр. Романову М. С., ідентифікаційний номер, по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 19.09.2019)
5.206 Про зміну цільового призначення земельних ділянок по шосе Запорізькому, 25
(Шевченківський район) (оприлюднено 19.09.2019)
5.207 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Павлова в районі буд. № 13 (Чечелівеький район)
(оприлюднено 19.09.2019)
5.208 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по просп. Миру в районі буд. № 18 К (Індустріальний район)
(оприлюднено 20.08.2019)
5.209 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Терещенківській у районі буд. '№ 22 (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 20.08.2019)
5.210 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Дніпросталівській з метою проведення земельних
торгів (оприлюднено 11.07.2019)
5.211 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 258/39 "Про
надання дозволу ТОВ "БІМ ІІІВЕСТ", код СДІТІОУ 39559197. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Героїв, буд.
№ 27 Д та проведення її експертної грошової оцінки для продажу по
фактичному розміщенню об’єкта нерухомого майна (нежитлової будівлі
аптеки)" (оприлюднено 16.08.2019)

5.212 Про надання TOB "ДК "ЕВР1КА", код ЄДРПОУ 37375463, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових будівель і споруд та для проектування,
будівництва і експлуатації багатоквартирних житлових будинків з вбудованоприбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом, торговорозважального центру та об’єктів громадського призначення по просп. Дмитра
Яворницького, 119 А, 119 К, 119, вул. Боброва, 14 Б, 14 Т, вул. Пастера, З Л, З
М (Центральний район) (оприлюднено 27.08.2019)
Конфлікт інтересів
5.213 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 2 Л (Соборний район) в
оренду гр. Кривошееву Є. В., ідентифікаційний номер 3151726734, по
фактичному розміщенню будівлі та споруд автомийки (оприлюднено
05.09.2019)
5.214 Про надання гр. Зелінській 1. С., ідентифікаційний номер 3084714348. гр.
Кожушному В. В., ідентифікаційний номер 3440403512, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових приміщень та для їх подальшої
реконструкції під торгово-офісні приміщення по просп. Слобожанському, 12
(Індустріальний район) (оприлюднено 05.07.2019)
5.215 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Глинки,
1 для продажу по фактичному розміщенню нерухомого майна,
трансформаторної підстанції, що належить на праві власності ПрАТ "АГРА",
код ЄДРІ ЮУ 31659485 (оприлюднено 23.08.2019)
6, Про питання архітектури та містобудування
Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
6.1

Про надання гр. Міщенку М. О., ідентифікаційний номер 1897614056, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у районі вул.
Широкої (Амур-Нижньодніпровський
район)
для
будівництва
та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) (оприлюднено 03.07.2019)

6.2

Про надання гр. Анісімовій В. О., ідентифікаційний номер 3435711626, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у районі вул.
Широкої (Амур-Нижньодніпровський
район)
для
будівництва
та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) (оприлюднено 03.07.2019)

6.3

6.4

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), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 29.05.2019)
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Бзовському Я. О.,
ідентифікаційний номер 3495112370. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) у районі пров. Визволення (Амур-І Іижпьодніпровський район)
(оприлюднено 15.05.2019)
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в ОК "СТ "ТРУД" в
Шевченківському районі м. Дніпра(2 особи) (оприлюднено 18.12.2019)

6.6

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі
(З особи) (оприлюднено 08.04.2019)

6.7

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі
(4 особи) (оприлюднено 08.04.2019)

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), гаражів, для ведення
садівництва громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (7
осіб) (оприлюднено 07.05.2019)
6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадяцам-учасникам
антитерористичної операції та
членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної операції у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 09.04.2019)
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-учасникам
антитерористичної операції та
членам сімей
загиблих учасників
антитерористичної операції у районі вул. Дарвіна - вул. Бузкової
(Новокодацький район) (47 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)
6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(11 осіб) (оприлюднено 10.06.2019)
6.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у м.
Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 14.03.2019)

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (16 осіб) (оприлюднено
26.07.2019)
6.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(16 осіб) (оприлюднено 12.07.2019)
6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі
(6 осіб) (оприлюднено 05.09.2019)
6.16 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (4 особи)
(оприлюднено 30.08.2019)
6.17 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 05.08.2019)
6.18 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
(II осіб) (оприлюднено 12.07.2019)
6.19 Про падання дозволу нарозроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 14.06.2019)
6.20 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 16.08.2019)
6.21 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)
6.22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(4 особи) (оприлюднено 21.08.2019)
6.23 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 16.08.2019)

6.24 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних
ділянок
для
будівництва
та
обслуговування
жилих
будинків.господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м.Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 02.08.2019)
6.25 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(6 осіб) (оприлюднено 02.08.2019)
6.26 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено
02.08.2019)
6.27 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 22.08.2019)
6.28 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(11 осіб) (оприлюднено 23.08.2019)
6.29 Про надання гр. Гончар Т. В., ідентифікаційний помер 1939026524, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у районі пров.
Широкого (Амур-Нижньодніпровський
район) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) (оприлюднено 21.06.2019)
'

І

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
6.30 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.(2.2004 № 41/22 "Про
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" (зі
змінами) (оприлюднено 19.08.2019)
6.31 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові"
(оприлюднено 23.07.2019)

7. Різне

