ПРОЕКТ

Останній термін публікації
проектів рішень 23.09.2019

23.10.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
49 чергової сесії міської ради VII скликання
1. Про фінансово-бюджетні питания
Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
1.1

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019
року (оприлюднено 24.09.2019)
1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 “Про
міський бюджет на 2019 рік” (оприлюднено 20.09.2019)
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 19.09.2019)
1.4

Про зменшення величини пайової участі ТОВ "АВРОРА-17" на розвиток
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра
(оприлюднено 30.09.2019)
1.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 12/27 "Про
ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на території міста" (оприлюднено 16.08.2019)
1.6 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 11.ІІ0.20І9)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
1.7 Про надання дозволу КП "Дніпроводоканал" на отримання кредиту
(овердрафт) (оприлюднено 27.09.2019)
Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
1.8 Про продаж земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 29 Д (Соборний
район) гр. Котляру Д. Л., ідентифікаційний номер 3827201672, по фактичному
розміщенню будівлі оздоровчого релаксаційного центру та споруд
(оприлюднено 19.08.2019)

Доповідач: Лисенко ІМ. О., заступник міського голови з питань діильїішіі
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструкпрн
Дніпровської міської ради
1.9 Про погодження та гарантування реструктуризації заборгованої'і і ні
спожитий природний газ КІІ "Теплоенерго" (оприлюднено 16.10.201'))
2. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господнім ти
Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діильносіі
виконавчих органів, директор
департаменту
соціальної полії пі,и
Дніпровської міської ради
2.1

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.05.2015 № 15/64 "Про
Програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської о
піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. \
м. Дніпрі па 2016 - 2020 роки" (оприлюднено 13.09.2019)

Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевою
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
міської ради
2.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 № 19/11 "При
затвердження Програми фінансової підтримки Комунального підприємств
“Редакція газети “Наше місто” Дніпровської міської ради та Комунальнім н
підприємства “Дніпровська міська студія телебачення” Дніпровської міської
ради і висвітлення діяльності міської ради іншими місцевими засобами
масової інформації па 2016 - 2020 роки” (оприлюднено 17.09.2019)
Доповідач: Янушкевич Т. В., начальник інспекції з питань праці та за й н я т о ї
населення Дніпровської міської ради
2.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/ІХ "Про
Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017
2021 роки"
(оприлюднено 19.09.2019)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
2.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 17/39 "Про
погодження інвестиційних програм ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
"ПРИДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦІЯ"
АКЦІОНЕРІ ІОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДІШІРОЕНЕРГО"
(оприлюднено 23.09.2019)
2.5 Про погодження інвестиційних програм ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
"ПРИДНІПРОВСЬКА
ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦІЯ"
АКЦІОНЕРІ ІОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕІІЕРГО"
(оприлюднено 23.09.2019)
2.6

Про внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства
"Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради на 2014 - 2020 рр.
(оприлюднено 10.10.2019)

Доповідач: Чудновський О. В., директор департаменту громадського порядку
і цивільного захисту Дніпровської міської ради
2.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про
Програму "Безпечне місто" па 2016-2020 роки" (оприлюднено 16.10.2019)
Доповідач: Маковцсв 1. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
2.8 Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста
Дніпра на 2017 - 2022 роки (оприлюднено 16.10.2019)
Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
2.9 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про
затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації
м. Дніпра па 2019 - 2023 роки" (оприлюднено 23.09.2019)
Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
2.10 Про внесення змін до Програми розвітку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020
роки (оприлюднено 10.10.2019)

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 по вул. Володимира Вернадського, 29 К
(оприлюднено 04.09.2019)
3.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 31/47 «Про
надання дозволу на передачу з балансу КП «Дніпровські міські теплові
мережі» на баланс КП «Теплоенерго» котелень, приміщень котелень,
допоміжних приміщень та інших активів» (оприлюднено 10.09.2019)
3.3 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до
житлового будинку по вул. Дівочій, 10 (оприлюднено 11.09.2019)
3.4 Про надання згоди на прийняггя в комунальну власність територіальної
громади міста мереж водопостачання та водовідведення до житлового
комплексу по вул. Богдана Хмельницького, 11 А, будівля 1 (1-ша черга
будівництва) (оприлюднено 25.09.2019)
3.5 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради на передачу проїзних частин внутрішньоквартальних проїздів та зовнішніх мереж зливової каналізації в районі
вул. Гулака-Артемовського на баланс комунальних підприємств
(оприлюднено 26.09.2019)

3.6

Про надання згоди на передачу із спільної власності територіальних грома ч
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в комунальну власнії її.
територіальної громади міста зовнішніх
мереж водопостачання іа
водовідведснпя до житлового будинку по вул. 20-річчя Перемоги, ЗО
(оприлюднено 02.10.2019)
3.7 Про надання дозволу на списання з балансу КП «Міськсвітло» об'ї м ж
зовнішнього освітлення (оприлюднено 02.10.2019)
3.8 Про надання дозволу на списання з
балансу КП «Міськсвітло»
ілюмінаційного обладнання (оприлюднено 02.10.2019)
3.9 Про надання дозволу на списання з
балансу КП «Міськсвітло»
автотранспорту (оприлюднено 02.10.2019)
3.10 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста зовнішньої мережі водопостачання по вул. Барикадній
(оприлюднено 03.10.2019)
Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету
міської ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради
3.11 Про надання дозволу на передачу з балансу КГІ "Міське управління
справами" на баланс департаменту парків та рекреації Дніпровської міської
ради матеріальних цінностей (оприлюднено 10.09.2019)
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
3.12 Про надання дозволу КНГІ "Д1ДПМСД № 7" ДМР на списання з балансу
електрокардіографа (оприлюднено 03.09.2019)
Доповідач: Грииай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
3.13 Про погодження списання з балансу КП «Експрес» ДМІ’ багатоквартирних
житлових будинків (оприлюднено 17.09.2019)
3.14 Про прийняття у комунальну власність територіальної, громади міста
гуртожитку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 14
(оприлюднено 04.10.2019)
Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
3.15 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дніпро-Інвест" ДМР
основних засобів та інших матеріальних цінностей (оприлюднено 23.09.2019)
Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
3.16 Про надання згоди на передачу із спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в комунальну власність
територіальної громади міста Дніпра лічильників тепло-, водопостачання,
розміщених у будівлі по вул. Надії Алексеенко, 167
(оприлюднено 20.09.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
3.17 Про зняття з балансу КП "КЖЕП "Центральний" ДМР малоквартирного
житлового будинку літ. А-1 разом з господарськими спорудами по
вул. Юрксвича, 23 (оприлюднено 03.09.2019)
3.18 Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-2" ДМР малоквартирного житлового
будинку літ. А-1 по вул. Новосільній, 82 (оприлюднено 13.09.2019)
3.19 Про зняття з балансу КП "ЖЕ Красногвардійського району" ДМР малоквартир
ного житлового будинку літ. Г-1 по вул. Звивистій, 35
(оприлюднено 13.09.2019)
3.20 Про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна
(оприлюднено 19.09.2019)
3.21 Про визначення балансоутримувача нежитлового приміщення по
вул. Гладкова, 25 (оприлюднено 23.09.2019)
3.22 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 59/47 "Про
передачу з балансу на баланс будівель та споруд санаторію "Кирилівка" разом
з індивідуально визначеним майном, які розташовані у емт Кирилівці
Якимівського району Запорізької області" (оприлюднено 07.10.2019)
3.23 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 30.08.2019)
3.24 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Давидова, 56
(оприлюднено 01.10.2019)
3.25 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Гагаріна, 82, прим. 1
(оприлюднено 01.10.2019)
3.26 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Баженова, 1, загальною
площею 19,45 кв. м (оприлюднено 01.10.2019)
3.27 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Баженова, 1, загальною
площею 92,43 кв. м (оприлюднено 01.10.2019)
3.28 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Якова Самарського, 5
(оприлюднено 01.10.2019)
3.29 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по пров. Джинчарадзе, 5
(оприлюднено 03.10.2019)
3.30 Про визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради
(оприлюднено 03.10.2019)
3.31 Про внесення змін до рішень міської ради стосовно приватизації
комунального нерухомого майна у 2019 році (оприлюднено 10.10.2019)
Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
3.32 Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Етнографічні парки Дніпра»
ДМР на баланс КП «Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР основних
засобів, необоротних активів та виробничих запасів
(оприлюднено 03.10.2019)

Доповідач: Семенніков Д. ІО., голова комісії з припинення як юридичної
особи департаменту з питань енсргоефективних технологій та ініціатив
Дніпровської міської ради
3.33 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019 № 26/46 "Про
надання дозволу на передачу з балансу департаменту з питань
енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
основних засобів та інших матеріальних цінностей на баланс Дніпровської
міської ради, її виконавчих органів та підпорядкованих комунальних
підприємств" (оприлюднено 17.10.2019)
Доповідач: Бацун В. П., начальник інспекції з питань контролю за
паркуванням Дніпровської міської ради
3.34 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міськавтопарк" на баланс
інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
матеріальних цінностей (оприлюднено 18.10.2019)
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльносзі
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
3.35 Про надання дозволу КЗ «Дніпровський МПБ № 1 на списання з балансу
медичного обладнання (оприлюднено 09.10.2019)
Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
3.36 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА-ДН1ПРО" на
баланс департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради обладнання інформаційно-комунікаційної мережі
(оприлюднено 03.10.2019)
3.37 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "1НФО-РАДА-ДН1ПРО" на
баланс
КП "Організаційно-аналітична служба"
ДМР обладнання
інформаційно-комунікаційної мережі (оприлюднено 03.10.2019)
4. ГІпо 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 17.05.2019)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради
4.2

Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради
(оприлюднено 12.11.2018)

4.3

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 33/28 “Про
рішення міської ради, що прийняті у 2013 році” (оприлюднено 23.09.2019)

Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської
міської ради
4.4

Про надання дозволу на створення будинкового органу самоорганізації
населення "Троїцький" у місті Дніпрі (оприлюднено 06.08.2019)

Доповідач: Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних
послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
4.5 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі
надання адміністративних послуг м. Дніпра (оприлюднено 02.09.2019)
Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики
Дніпровської міської ради
4.6

Про комплекс заходів щодо припинення складування відходів, рекультивації
та закриття “Комплексу раціонального використання та зберігання побутових
відходів “Правобережний”. І черга будівництва. Полігон ТПВ. Полігон ПВ.
2-й пусковий комплекс - полігон ПВ та ТПВ” (оприлюднено 23.09.2019)

4.7

Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII скликання до
Міністерства енергетики та захисту довкілля України та Державної
екологічної інспекції України (оприлюднено 08.10.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих
органів, директор
департаменту
соціальної політики
Дніпровської міської ради
4.8

Про затвердження Положення про Правобережне управління соціального
захисту населення Дніпровської міської ради (оприлюднено 28.05.2019)

4.9

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 43/45 "Про
Положення про Лівобережне управління соціального захисту населення
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 28.05.2019)
4.10 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 45/45 "Про
Положення про Центральне управління соціального захисту населення
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 28.05.2019)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
4.11 Про перейменування КП «Молодь-спорт» та затвердження Статуту у новій
редакції (оприлюднено 09.08.2019)
Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
4.12 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2017 № 33/23 "Про
приєднання до європейської ініціативи "Угода мерів"
(оприлюднено 18.06.2019)
Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради
4.13 Про встановлення у місті ковзанки (оприлюднено 21.10.2019)

5. Про питання земельних відносин
Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
5.1

Про передачу земельної ділянки по гіросп. Свободи (І Іовокодацький район) у
власність гр. Федоренку О. П., ідентифікаційний номер 1965914477, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.09.2019)

5.2

Про передачу земельної ділянки по пров. Лощинному (Повокодацький район)
у власність гр. Лагун Л. В., ідентифікаційний номер 2154611004, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.09.2019)
Про передачу у власність гр. Роздобудьку В. В., ідентифікаційний номер
3382620158, земельної ділянки № 82 у СТ "ХИМИК" (Новокодацький район)
для ведення садівництва (оприлюднено 30.08.2019)
Про передачу у власність гр. Тарасевич 3. А., ідентифікаційний номер
1384806268, земельної ділянки № 10 у СТ "СОНЯЧНИЙ-2" (Новокодацький
район) для садівництва (оприлюднено 03.09.2019)

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Про передачу у власність гр. Клодницькому Д. В., ідентифікаційний номер
2967313110, земельної ділянки № 73 у СТ "МЕХАНІЗАТОР"
(Шевченківський район) для садівництва (оприлюднено 03.09.2019)
Про передачу у власність гр. Нагорній О. В., ідентифікаційний номер
2677200380, земельної ділянки № 7 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ
МІЧУРИНЕЦЬ" (Новокодацький район) для садівництва(оприлюднено
30.08.2019)
Про передачу у власність гр. Беляеву Р. В., ідентифікаційний
3113904651, земельної ділянки № 31 в СТ "РОМАШКА" (Самарський
для ведення садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
Про передачу у власність гр. Ніколаєвій Г. А., ідентифікаційний
2664600442, земельної ділянки № 220 у СТ "СТ1НОВИК" (Самарський
для ведення садівництва(оприлюднено 05.08.2019)

номер
район)
номер
район)

Про передачу у власність гр. Жульовій С. А., ідентифікаційний номер
3052807968, земельної ділянки № 16 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Повокодацький
район) для ведення садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.10 Про передачу у власність гр. Ватченку С. С., ідентифікаційний номер
2724000152, земельної ділянки № 235 у СТ "СТ11ІОВИК" (Самарський район)
для садівництва (оприлюднено 05.08.2019)
5.11 Про передачу у власність гр. Пономаренку В. В., ідентифікаційний номер
3376706197, земельної ділянки № 15 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ
МІЧУРИНЕЦЬ"
(Новокодацький район) для ведення садівництва
(оприлюднено 05.08.2019)

5.12 Про передачу у власність гр. Калдарарь Р. О., ідентифікаційний номер
3026621246, земельної ділянки № 18 у СТ "КОЛЕКТИВНИЙ САДІВНИК"
(Самарський район) для ведення садівництва (оприлюднено 30.08.2019)
5.13 Про передачу у власність гр. Блажко Ю. Р., ідентифікаційний номер
3365016666, земельної ділянки № 101 у СТ "ТОПОЛЬ" (АмурНижньодніпровський район) для ведення садівництва (оприлюднено
12.07.2019)
5.14 Про передачу у власність гр. Матвієнку С. М.,ідентифікаційний номер
2260600376, земельної ділянки № 239 у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ"
(Самарський район) для садівництва (оприлюднено 05.08.2019)
5.15 Про передачу у
власність гр. Рудню О. І., ідентифікаційний номер
3243803336, земельної ділянки № 123 в СТ "МАШИНОБУДІВНИК"
(Новокодацький район) для ведення садівництва(оприлюднено 30.08.2019)
5.16 Про передачу у власність гр. Шепелеву (}. М., ідентифікаційний номер
2037900692, земельної ділянки № 119 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ
МІЧУРИНЕЦЬ" (Новокодацький район) для
ведення садівництва
(оприлюднено 30.08.2019)
5.17 Про передачу у власність гр. Дмитрієвій А. Б., ідентифікаційний номер
1785400242, земельної ділянки № 43 у СТ "КОНСТРУКТОР" (Індустріальний
район) для садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.18 Про передачу у
власність гр. Дсрко Л. В., ідентифікаційний номер
2208108000, земельної ділянки № 47 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИП"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.19 Про передачу у
власність гр. Климчук О. І., ідентифікаційний номер
2017000260, земельної ділянки № 101 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ
МІЧУРИНЕЦЬ" (Новокодацький район) для
ведення садівництва
(оприлюднено 30.08.2019)
5.20 Про передачу у
власність гр. Борисову І. О., ідентифікаційний номер
3508304313, земельної ділянки № 68 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330"
(Чечелівський район) для ведення садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.21 Про передачу у власність гр. Кузьменко Н. О., ідентифікаційний номер
2398700340, земельної ділянки № 66 в ОК "СТ “ЛІСОВА КАЗКА" (АмурНижньодніпровський район) для садівництва (оприлюднено 05.08.2019)
5.22 Про передачу у власність гр. Буряку О. С., ідентифікаційний номер
2825016974, земельної ділянки № 33 у СТ "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ"
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.23 Про передачу у власність гр. Хрипку С. Г., ідентифікацій-ний номер
2000500539, земельної ділянки № 148 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН"
(Індустріальний район) для ведення садівництва(оприлюднено 05.08.2019)
5.24 Про передачу у власність гр. Вершиніній І. В., ідентифікаційний номер
2053118182, земельної ділянки № 114 в ОК "СТ “ЛІДІЯ" (Самарський район)
для садівництва (оприлюднено 05.08.2019)

5.25 Про передачу у власність гр. Одінцю І.В., ідентифікаційний номер
2579215412, земельної ділянки № 16 у СТ" ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ
МІЧУРИНЕЦЬ" (Новокодацький район) для
ведення садівництва
(оприлюднено 05.08.2019)
5.26 Про передачу у власність гр. Заплюсвічці В. М., ідентифікаційний номер,
земельно) ділянки № 25 у СТ "СТІНОВИХ" (Самарський район) для ведення
садівництва (оприлюднено 29.08.2019)
5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Петриківській (АмурI Іижньодніпровський район) у власність гр. Плахотньому К. Д.,
ідентифікаційний номер 3525607437, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 21.06.2019)
5.28 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмигренка (АмурНижньодпіпровський район) у власністьгр. Кривенкову
О. В.,
ідентифікаційний номер 2800305579, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(учасник АТО) (оприлюднено 05.07.2019)
5.29 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (АмурПижньодніпровський район) у власність гр. Довганю В. В., ідентифікаційний
номер 3135104838, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 10.09.2019)
5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Дивізіонній, 131 (Шевченківський
район) у власність гр. Трояну А. В., ідентифікаційний номер 2748508838, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.08.2019)
5.31 Про передачу земельної ділянки по вул. Богородицькій, 24 (Самарський
район) у власність гр. Бойко Т. В., ідентифікаційний номер 2388816008, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019)
5.32 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дивізіонної (Шевченківський
район) у власність гр. Паславському ІО. М., ідентифікаційний номер
3185709392, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.08.2019)
5.33 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 23.07.2019)
5.34 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 29.07.2019)
5.35 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 19.07.2019)
5.36 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 26.07.2019)

5.37 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 14.08.2019)
5.38 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (6 осіб)
(оприлюднено 17.09.2019)
5.39 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 26.07.2019)
5.40 Про надання гр. Шульзі 13. В., ідентифікаційний номер 2311809271,
гр. Красільнікову К. М„ ідентифікаційний номер 2913807055, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія
Кондратюка, 34 А (Новокодацький (Ленінський) район) по фактичному
розміщенню будівлі автомийки, кафетерію та адміністративно-побутових
приміщень (оприлюднено 11.10.2017)
5.41 1Іро надання ТОВ "РОЇІДО", код ЄДРПОУ ЗС004140, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Половицькій, 11
(Центральний
район)
фактичному
розміщенню
громадського
будинку(оприлюднено 16.10.2018)
5.42 Про надання ТОВ "ФРАСКОН", код ЄДРПОУ 39218862, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Кільченській, 8 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню
об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 21.05.2019)
5.43 І Іро надання TOB "ТАХОН", код ЄДРПОУ 39217612, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Кільченській, 8 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню об’єктів
нерухомого майна (оприлюднено 21.05.2019)
5.44 Про надання ТОВ "ГАЛЕТА", код ЄДРПОУ 42562084, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Кільченській, 17 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню
будівлі контори (оприлюднено 21.05.2019)
5.45 Про надання гр. Нігруці Л. В., ідентифікаційний номер 2228158701, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
нежилого приміщення,
перукарні,
по
вул. Писаржевського, 12 (Соборний район) (оприлюднено 04.09.2019)
5.46 Про надання гр. Петровському О. А., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню гаража № 567 по просп. 1 агаріна, 98
(Шевченківський район) (оприлюднено 13.09.2019)
5.47 Про внесення змін до договору оренди землі від 14.11.2014 (державна
реєстрація від 14.11.2014, номер запису про інше речове право 7701172)
стосовно земельної ділянки по вул. Флотській, 32 (Центральний район)
(оприлюднено 03.09.2019) (оприлюднено 24.04.2019)

5.48 Про передачу земельної ділянки по вул. Таврійській (Самарський район) у
власність гр. Бабаровій О. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2019)
5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Попудренка у районі буд. № 138
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Баштаненко О. М.,
ідентифікаційний номер 2891415462, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 03.09.2019)
5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів у районі буд. № 13
(Індустріальний район) у власність гр. Макарову А. І., ідентифікаційний
номер 2411811853, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО)
(оприлюднено 09.07.2019)
5.51 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дарвіна і вул. Бузкової, ділянка
№ 533 (Новокодацький район), у власність гр. Матляку С. М.,
ідентифікаційний номер 3075318054, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(учасник АТО) (оприлюднено 30.07.2019)
5.52 Про передачу земельної ділянки по вул. Північнодвінській (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Губіну С. П., ідентифікаційний
номер 2404113117, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(учасник АТО)
(оприлюднено 04.07.2019)
5.53 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Соснової - вул. Полинної
(Чечелівський район) у власність гр. Красовському С. І., ідентифікаційний
номер 2625419439, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 16.10.2019)
5.54 Про передачу земельної ділянки по вул. Онанаса Ковпака у районі Суд. № ІЗ
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Левчуку А. С.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 16.09.2019)
5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Ялиновій (Самарський район) у
власність гр. Дудіну В. А., ідентифікаційний номер 2583510379, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019)
5.56 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 135 А
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Когут Т. В.,
ідентифікаційний помер 2802209385, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 10.07.2019)

5.57 Про передачу земельної ділянки по узв. Кодацькому, 33 (Соборний район) у
власність гр. Ніколенко А. І., ідентифікаційний номер 2273927425, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.08.2019)
5.58 Про передачу земельної ділянки
по пров. Окопному (Амур-ІІижньодніпровський район) у власність гр. Горовій Т. 1., ідентифікаційний номер
1712400266, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд(присадибна
ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)
5.59 Про передачу земельної ділянки
у районі вул. Південмашівської
(Чечелівський район) у власність гр. Лук'яненко С. II., ідентифікаційний
номер 3173800186, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)
5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чехова (Соборний район) у
власність гр. Дмитрову 1. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.09.2019)
5.61 Про передачу земельної ділянки урайоні вул. Чернігівської (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Іваниці Д. О., ідентифікаційний
номер 3252706057, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
30.08.2019)
5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Ананьеву В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2019)
5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Метко Н. 11., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2019)
5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у
власність гр. Андрійченко А. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2019)
5.65 Про передачу земельноїділянки у районі
вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Зікраню А. М., ідентифікаційний
номер 2924919174, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
16.07.2019)
5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул.
Клубної (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Рижко Г. О., ідентифікаційний
номер 3221519143, 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. Чернігівської (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Соляр Ю. В., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.10.2019)
5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (АмурНижньоднігіровський район) у власність гр. Алексєєнко В. І.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
10.10.2019)
5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській у районі буд. № 220
(Новокодацький район) у власність гр. Біжко Л. В., ідентифікаційний номер,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.10.2019)
5.70 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нагатинської (Самарський
район) у власність гр. Сльозці Д. С., ідентифікаційний номер 2512204938, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)(учасник АТО) (оприлюднено 23.07.2019)
5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5
(Самарський район) у власність гр. Антіпову С. М., ідентифікаційний номер
2619617914, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 03.09.2019)
5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5
(Самарський район) у власність гр. Антипову Б. С., ідентифікаційний номер
3456505111, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 02.09.2019)
5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 22 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Заворотьку Д. Є.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 12.09.2019)
5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській у районі буд. № 22 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Арутюняну А. А.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 12.09.2019)
5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Чехова (Соборний район) у власність
гр. Піголю О. М„ ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(учасник АТО) (оприлюднено 12.09.2019)
5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Індустріальний
район) у власність гр. Кваші А. М., ідентифікаційний номер, для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.10.2019)

5.77 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Радомській І. О.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
17.10.2019)
5.78 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (АмурНижньоднігіровський район) у власність гр. Бутенку Є. Ю., ідентифікаційний
помер 3181208696, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 02.09.2019)
5.79 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Шипшинового - вул. Соснової
(Чечелівський район) у власність гр. Дзябі І. В., ідентифікаційний номер, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 02.10.2019)
5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Любимівській (Самарський район) у
власність гр. Пісику В. М., ідентифікаційний номер 2802807091, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 05.07.2019)
5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у
власність гр. Горбатому 1. В., ідентифікаційний номер 2862321953, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.06.2019)
5.82 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Підгірної (Самарський район) у
власність гр. Чернову С. С., ідентифікаційний номер 2920604356, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 25.07.2019)
5.83 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Шевченко О. Є.,
ідентифікаційний номер 2739511942, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 06.08.2019)
5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район)
у власність гр. Салову Є. О., ідентифікаційний номер 2741507714, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.07.2019)
5.85 Про передачу земельної ділянки по пров. Ізюмському 2-му, 15 (Чечелівський
район) у власність гр. Ковальовій 3. Ф., ідентифікаційний номер 2150700327,
для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.08.2019)
5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Антіпа Синявського, 125
(Шевченківський район) у власність гр. Софієнко В. С., ідентифікаційний
номер 1716844040, для обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.08.2019)

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Станіславського, 9 (Самарський
район) у постійне користування ДЮСШ № 7, код ЄДРПОУ 35808165, по
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 01.10.2019)
5.88 Про передачу земельної ділянки по пров. Одеському, 29 Н (АмурНижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал",
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню насосної станції
водовідведення № 61 (оприлюднено 29.08.2019)
5.89 Про передачу КПП "ДЦПМСД № 5" ДМР, код ЄДРІ ЮУ 37899694, у постійне
користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та
споруд КПИ "ДЦПМСД № 5" ДМР по вул. Великій Діївській, 111
(Новокодацький район) (оприлюднено 05.08.2019)
5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Холодильній, 60 (Індустріальний
район) у постійне користування КЗ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЦРЛ" ДОР", код
ЄДРПОУ 03296202, по фактичному розміщенню будівель та споруд
закладу(оприлюднено 05.08.2019)
5.91 Про передачу КХГДирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР, код ЄДРПОУ
32350241, у постійне користування земельної ділянки для обслуговування
Севастопольського парку по його фактичному розміщенню по узвозу
Лоцманському, 2 (Соборний район) (оприлюднено 05.08.2019)
5.92 Про передачу земельних ділянок по просп. Слобожанському, 115
(Індустріальний район) у спільну оренду гр. Гірману Ю. А., ідентифікаційний
номер 2189700336, гр. Гірману В. А., ідентифікаційний номер 2393007119, по
фактичному розміщенню магазину(оприлюднено 30.10.2019)
5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Орловській, 21 (Чечелівській район) в
оренду гр. Самойлику О. В., ідентифікаційний номер 2968508758,
гр. Кравченку А. А., ідентифікаційний номер 2373004575, по фактичному
розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 18.04.2019)
5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій, 131 (АмурНижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДУ "СПЕЦАВТОДОР”, код
ЄДРПОУ 37732250, по фактичному розміщенню виробничої бази СПМК-541
(оприлюднено 21.06.2019)
5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 19 Б
(Новокодацький район) в оренду TOB "ХАРРІСОН ОЙЛ 1МПЕКС", код
ЄДРПОУ 36282228, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі
(оприлюднено 08.10.2019)
5.96 Про передачу земельної ділянки по пл. Успенській, 15 Д (Соборний район) у
власність гр. Гетьман- Н. М., ідентифікаційний номер, для обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 04.10.2019)
5.97 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 94 (Центральний
район) в оренду ТОВ "КОСМОС", код СДРПОУ 20197631. по фактичному
розміщенню нежитлового приміщення(оприлюднено 10.07.2019)

5.98 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 01.09.2019)
5.99 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 24.09.2019)
5.100 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 19.09.2019)
5.101 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 01.10.2019)
5.102 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 03.10.2019)
5.103 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 70 Ж
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "УНІКОМ", код СДРПОУ 20221507, по
фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 17.10.2019)
5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала Судця, 2 Г (Соборний
район) в оренду гр. Линдюк Т. В., ідентифікаційний номер, гр. Романовій Я.
М., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню майнового
комплексу(оприлюднено 17.10.2019)
5.105 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 8 Д (Індустріальний
район) в оренду гр. Капустіній І. С., ідентифікаційний номер, по фактичному
розміщенню багатофункціонального торговельного комплексу(оприлюднено
17.10.2019)
5.106 Про передачу земельної ділянки по вул. Шевченка, 49 (Соборний район) в
оренду ТОВ з II "ОРФЕЙ", код ЄДРПОУ 31792877, по фактичному
розміщенню незавершеного будівництвом багатофункціонального центру
дозвілля та подальшого нового будівництва адміністративно-торговельної
будівлі (оприлюднено 17.10.2019)
5.107 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Олександра Поля та
вул. Новосільної (Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної
підстанції № 543 (мережа вул. Пахімова, вул. Новосільної, вул. Політаєва)
(оприлюднено 17.10.2019)
5.108 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Светлова, вул. Ульянова, вул.
Тамбовської, вул. Надії Алексєєнко (Центральний та Чечелівський райони) в
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, для будівництва та розміщення електричних кабельних ліній
напругою 6 кВ від підстанції "Славута" до розподільного пункту № 8
(оприлюднено 17.10.2019)
5.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Короленка та вул. Дарвіна
(Центральний та Шевченківський райони) в оренду АТ ’‘ДТЕК
ДІIIIІРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від підстанції
“Славута” до розподільного пункту № 4 (оприлюднено 17.10.2019)

5.110 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Свєтлова та вул. Січових
стрільців (Центральний та Шевченківський райони) в оренду АТ “ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від підстанції
“Славута" до розподільного пункту № 3 (оприлюднено 17.10.2019)
5.111 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Свободи (Новокодацький
район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”, код
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення електричних кабельних
ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної підстанції № 355 (А 20 просп. Свободи, 203; А 15 - просп. Свободи, 213) (оприлюднено 17.10.2019)
5.112 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богдана Хмельницького
(Індустріальний
район) в
оренду
АТ
"ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної
підстанції № 1450 до житлового будинку по вул. Богдана Хмельницького,
13(оприлюднено 17.10.2019)
5.113 Про передачу
земельної ділянки у районі просп. Слобожанського
(Індустріальний
район) в
оренду
АТ
"ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної
підстанції № 1973 до житлового будинку по просп. Слобожанському,
141 (оприлюднено 17.10.2019)
5.114 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богдана Хмельницького
(Індустріальний
район) в
оренду
АТ
"ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою
0,4 кВ від трансформаторної
підстанції № 1450 до житлового будинку по вул. Богдана Хмельницького,
21 (оприлюднено 17.10.2019)
5.115 Про передачу
земельної ділянки у районі просп. Слобожанського
(Індустріальний
район) в
оренду
АТ
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою 0.4 кВ від трансформаторної
підстанції № 1973 до житлового будинку по просп. Слобожанському, 139
(оприлюднено 17.10.2019)
5.116 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Осінньої (Індустріальний
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення електричних кабельних
ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної підстанції № 1818 до житлового
будинку по вул. Осінній, 9 (оприлюднено 17.10.2019)
5.117 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Березинської та просп. Миру
(Індустріальний
район)
в
оренду
АТ
"ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
кабельних ліній напругою 10 кВ від трансформаторної підстанції № 1555 до
трансформаторної підстанції № 1569 (оприлюднено 17.10.2019)

5.118 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Немировича-Данченка
(Самарський район) в оренду АТ “ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”,
код ЄДРПОУ 23359034, для реконструкції та розміщення електричної
кабельно-повітряної лінії напругою 6 кВ від ІІС “ ІТ-63” до РІІ-1 (ПРМЗ)
(оприлюднено 17.10.2019)
5.119 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сімферопольської,
вул. Паторжинського, вул. Героїв Крут, вул. Мандриківської, узв.
Балашовського (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній від електропідстанції "Наддніпрянська" до
розподільних пунктів № № 5, 19, 20, 21,22, 24 (оприлюднено 17.10.2019)
5.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Данила Галицького, ЗІ
(Новокодацький район) в оренду гр. Ткаченку Д. І., ідентифікаційний номер
2634316805,
по
фактичному
розміщенню
нежилого
приміщення
(оприлюднено 06.08.2019)
5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Мукачівській, 154 А (Новокодацький
район) в оренду гр. Гарпазі Н. Ф., ідентифікаційний номер 1696115464, по
фактичному розміщенню торговельно-побутового комплексу (оприлюднено
02.08.2019)
5.122 Про надання ТОВ "МІСТРАЛЬ-2018", код ЄДРПОУ 42706384, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Базовій, 8 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та
споруд(оприлюднено 23.09.2019)
5.123 Про надання ТОВ "СПОРТЛЕНД", код ЄДРПОУ 24984389, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежитлових будівель по вул. Панікахи. 61 (Шевченківський
(Бабушкінський) район) (оприлюднено 01.06.2016)
5.124 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню будинку побуту по вул. Старому шляху, 5 А (Новокодацький
район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.125 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню нежитлових будівель та споруд по пров. Верстатобудівельному,
2 А (Чечелівський район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.126 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Новоселівській, 19 (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.127 Про надання КТІ "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню нежитлових будівель по вул. Мостовій, 8 (Центральний район)
(оприлюднено 23.09.2019)

5.128 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню нежитлового будинку по вул. Центральній, 16 (Шевченківський
район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.129 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу па розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню адміністративної будівлі та споруд по вул. Березинській, З А
(Ідустріальний район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.130 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню
нежитлових
приміщень по
пров.
Джинчарадзе,
5
(Шевченківський район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.131 Про надання ТОВ "СО ОФИС, код ЄДРПОУ 36366124, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню частини адміністративної будівлі по вул.
Мечникова, 12 (Шевченківський (Бабушкінський) район) (оприлюднено
09.11.2016)
5.132 Про надання ТОВ "БОРНЕЛ", код ЄДРПОУ 40077262, дозволу па
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
нежитлового
приміщення,
торговельноадміністративного комплексу
по вул. Володимира Антоновича
(вул. Свердлова), 6 (Центральний (Кіровський) район) (оприлюднено
02.11.2016)
5.133 Про надання ПП "НІЧНИЙ ЕКСПРЕС”, код ЄДРПОУ 31511336, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових будівель по вул. Орловській, 21
(Чечелівський (Красногвардійський) район) (оприлюднено 08.07.2016)
5.134 Про надання гр. Арзамасцеву Д. В., ідентифікаційний номер 2498900276,
гр. Волошину О. М., ідентифікаційний номер 2549500132, гр. Мурілу Б. М.,
ідентифікаційний номер 2418507836, дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) но фактичному розміщенню аптеки по
просп. Петра Калнишевського, 36 (Індустріальний район) (оприлюднено
19.04.2019)
5.135 Про надання гр. Арзамасцеву Д. В., ідентифікаційний номер 2498900276,
гр. Волошину О. М., ідентифікаційний номер 2549500132, гр. Мурілу Б. М.,
ідентифікаційний номер 2418507836, дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Гагаріна, 171 (Соборний район) по
фактичному розміщенню нежитлового приміщення, аптеки(оприлюднено
13.03.2018)

5.136 Про надання гр. Арзамасцеву Д. В., ідентифікаційний номер 2498900276,
гр. Волошину О. М., ідентифікаційний номер 2549500132, гр. Мурілу Б. М.,
ідентифікаційний номер 2418507836, дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) по просп. Богдана Хмельницького, 119
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню аптеки (оприлюднено
12.03.2018)
5.137 Про надання ТОВ “ФОРТА”, код ЄДРПОУ 24226921, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Героїв, 23
(Соборний
район)
по
фактичному
розміщенню
нежитлового
приміщення(оприлюднено 29.05.2018)
5.138 Про надання ТОВ "ФОРТА”, код ЄДРПОУ 24226921, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Робочій, 162 (Чечелівський
район) по фактичному розміщенню нежитлового приміщення, аптеки
(оприлюднено 12.07.2018)
5.139 Про надання гр. Мякенькій Л. А., ідентифікаційний номер 1941416302,
гр. Шликову М. ІО., ідентифікаційний номер 2203900291, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежитлових будівель по вул. Князя Володимира Великого, 10 Б
(Шевченківський район) (оприлюднено 06.08.2019)
5.140 Про надання ТОВ ПП "ФОРМА ЗД”, код ЄДРПОУ 32723676, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Слобожанському, 35 Д (Амур-Нижньодніпровський район) по
фактичному розміщенню будівлі (оприлюднено 04.04.2019)
5.141 Про надання гр. Івановій М. В., ідентифікаційний номер 2779112848, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Володимира Вернадського, 18 Б (Соборний район) по фактичному
розміщенню будівлі магазину непродовольчих товарів (оприлюднено
03.05.2019)
5.142 Про надання ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", код ЄДРПОУ 02305896, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Шмідта,
25 (Центральний район) по фактичному розміщенню нежитлового
приміщення (оприлюднено 11.07.2019)
5.143 Про надання ТОВ "БЦ “ЦИТАДЕЛЬ 2”, код ЄДРПОУ 42023067, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Святослава Хороброго, 12 (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню частини офісного комплексу “Цитадель-2”(оприлюднено
11.02.2019)

5.144 Про надання
TOB "ЛІОНСА", код ЄДРПОУ 42664387, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному
розміщенню
нежитлового
приміщення,
торговельноадміністративного комплексу по вул. Володимира Антоновича, 6
(Центральний район) (оприлюднено 11.07.2019)
5.145 Про надання ТОВ “ІМПУЛБС+", код ЄДРПОУ 32406063, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню комплексу будівель торговельного призначення та кафе по вул.
Академіка Янгеля, 14 А (Чечелівський район) (оприлюднено 08.06.2018)
5.146 Про надання КЗ "ДНІПРОВСЬКА МДКЛ № 5", код ЄДРПОУ 01985475,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Івана Акінфієва, 5 (Соборний район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд лікарні (оприлюднено 29.08.2019)
5.147 Про надання КЗВО "ДАНО" ДОР", код ЄДРПОУ 41682253, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) но фактичному
розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Володимира Антоновича,
70 (Чечелівський район) (оприлюднено 05.08.2019)
5.148 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код ЄДРПОУ 40506248. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі КЗО "СЗШ
№ 32" ДМР по вул. Володимира Антоновича, 72 (Чечелівський район)
(оприлюднено 30.08.2019)
5.149 Про надання КІ1 "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено
05.08.2019)’
5.150 Про надання КІ1 "ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК", код ЄДРПОУ
40909288, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд санаторіюпрофілакторію
"Лісовий" по
вул. Березанівській, 67 (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 01.10.2019)
5.151 Про надання гр. Бібі Г. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної ділянки
по
узв. Лоцманському, 4 Б (Соборний район) по фактичному розміщенню
будівель та споруд (оприлюднено 23.09.2019)
5.152 Про надання ТОВ “КОМПАНІЯ “ДАН-ГРУП”, код ЄДРПОУ 41352679,
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по
вул. Шевченка, 59 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
будівель та споруд (оприлюднено 06.04.2018)

5.153 Про надання ТОВ "АСТР1УС", код ЄДРПОУ 42487107, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Бориса Кротова, 21 А (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню торговельного комплексу № 1 (оприлюднено 14.11.2018)
5.154 Про надання ТОВ "ДНІПРОУНІВЕРСАЛ”, код ЄДРПОУ 35809022, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пл. Героїв Майдану, 1 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
нежитлових будівель (оприлюднено 12.07.2018)
5.155 Про надання ТОВ "ВЕЛЛІНГТОН ГРУП", код ЄДРПОУ 38959460, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Короленка, 1 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
будівлі кафе з надбудовою (оприлюднено 23.09.2019)
5.156 Про надання ТОВ "ВЕЛЛІНГТОН ГРУП", код ЄДРПОУ 38959460, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Короленка, 1 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
адміністративної будівлі (оприлюднено 23.09.2019)
5.157 Про надання ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ", код ЄДРПОУ 35114181, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежитлових приміщень № 67 а, № 67 б, № 67 в по просп.
Олександра Поля, 137 (Центральний район) (оприлюднено 11.02.2019)
5.158 Про надання ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ”, код ЄДРПОУ 35114181, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню приміщення аптеки № 410 по вул. Калиновій, 53 (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 19.04.2019)
5.159 Про надання ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ”, код ЄДРПОУ 35114181, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежилого приміщення аптеки № 355 по просп. Богдана
Хмельницького, 38 (Чечелівський район) (оприлюднено 11.02.2019)
5.160 Про надання ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ", код ЄДРПОУ 35114181, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежитлових приміщень № 59 а, № 59 б по просп. Пушкіна, 71
(Чечелівський район) (оприлюднено 11.02.2019)
5.161 Про надання ТОВ "ДРІМ-ТАУН", код ЄДРПОУ 39232468, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню торговельного комплексу по вул. Глинки, 19
(Шевченківський район) (оприлюднено 20.09.2019)

5.162 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва кабельної лінії електропередачі напругою
0,4 кВ від РП-0,4 кВ ТП-1855 у районі вул. Новоселівської (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.163 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок(оприлюднено 05.08.2019)
5.164 Про надання ТОВ "ЕЛІОНА", код ЄДРПОУ 37452554, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Дмитра Донцова, 2 А (Соборний район) по фактичному розміщенню
торговельного центру (оприлюднено 23.09.2019)
5.165 Про надання гр. Середі М. М., ідентифікаційний номер 3448812437, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. Європейській, 1
(Шевченківський район) (оприлюднено 12.01.2017)
5.166 Про надання ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ", код ЄДРПОУ 37145080,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню виробничо-складського корпусу № 5 1-А
по вул. Будівельників, 34 (Чечелівський район) (оприлюднено 23.09.2019)
5.167 Про надання ТОВ "ЕНЕРГО БУД УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 41584039,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 27 (Соборний район) по фактичному
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 20.09.2019)
5.168 Про надання ТОВ "БАЛАТОН", код ЄДРПОУ 30443166, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по просп. Слобожанському, 83 А
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 20.09.2019)
5.169 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва двох кабельних ліній електропередачі
напругою 6 кВ від РП 60 трансформаторної підстанції № I960 у районі
вул. Миколи Міхновського, 7 Т (Індустріальний район) (оприлюднено
23.09.2019)
5.170 Про надання ТОВ "МОНОДИТ", код ЄДРПОУ 19143179, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню сараю з погрібом по вул. Юрія Савченка, 48
(Центральний район) (оприлюднено 02.08.2019)
5.171 Про передачу земельної ділянки по вул. Гуртовій, 6 (АмурНижньодніпровський район) в оренду гр. Коробці М. П., ідентифікаційний
номер 1278905007, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 12.07.2019)

5.172 Про передачу земельної ділянки по вул. Абая, 52 (Новокодацький район) в
оренду гр. Горбенко В. В., ідентифікаційний номер 1984827980, по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
05.08.2019)
5.173 Про надання гр. Вергун Л. М., ідентифікаційний номер 1986916283,
гр. Вергуну М. П., ідентифікаційний номер 1689811771, гр. Саркісовій Л. С.,
ідентифікаційний номер 2107100261, дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню
самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка)
по вул. Юркевича, 6
(Новокодацький район)
(оприлюднено 05.08.2019)
5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Невській, 38 (АмурНижньодніпровський район) в оренду гр. Кириченку Є. В., ідентифікаційний
номер 2660600737, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
(оприлюднено 12.07.2019)
5.175 Про надання гр. Бондаренку М. М„ ідентифікаційний номер 2528400138,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Передовій,
465 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 05.08.2019)
5.176 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Барикадній у районі буд. № 16 з метою проведення
земельних торгів (оприлюднено 27.08.2019)
5.177 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Баха, 21
(Соборний район) (оприлюднено 02.10.2019)
5.178 Про поновлення договору оренди землі від 29.09.2009 (державна реєстрація
від 12.10.2009 № 040910400760) по просп. Миру в районі буд. № 67
(Індустріальний район) гр. Гиріній 1. М., ідентифікаційний номер, для
проектування, будівництва та експлуатації автостоянки(оприлюднено
19.09.2019)
5.179 Про внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2018 (державна
реєстрація від 01.06.2018, номер запису про інше речове право 26428558)
стосовно земельної ділянки по вул. Караваева, 11 (Новокодацький район)
(оприлюднено 08.01.2019)
5.180 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 207/31 стосовно
земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (оприлюднено 21.05.2019)
Про поновлення договору оренди землі від 30.08.2011 (державна реєстрація
5.1X1 від 20.02.2012 № 121010004000405) по вул. Енергетичній, 1 Б (Чечелівський
район) гр. Лазарєвій С. О., ідентифікаційний номер 1781610301, по
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 11.07.2019)
5.182 Про продовження гр. Шейку С. М., ідентифікаційний номер 2307822412,
строку укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Дмитренка, 14
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 07.06.2019)

5.183 Про продовження строку укладання договорів оренди землі (оприлюднено
06.08.2019)
5.184 Про поділ земельної ділянки по вул. Надії Алексєєнко, 167 (Центральний
район), яка перебуває в постійному користуванні КЗ "Дніпропетровський ДВІ"
ДОР, код ЄДРПОУ 03188272, відповідно до Державного акта на право
постійного
користування
земельною
ділянкою
від
20.12.2011
№ 121010003000028 по фактичному розміщенню будинку-інтернату для
дітей-іпвалідів (оприлюднено 03.09.2019)
5.185 Про припинення права користування земельними ділянками по
вул.Путилівській, 3 (Амур-Нижньодніировський район) (оприлюднено
05.08.2019)
5.186 Про продовження ТОВ "НДТІ "ЧОРМЕТМЕХАНІЗАЦІЯ", код ЄДРПОУ
32835856, строку укладання договору оренди землі по просп.
Слобожанському, 29 (Амур-Нижньоднінровський район) (оприлюднено
10.10.2019)
5.187 Про поновлення договорів оренди землі від 30.12.2003 (державна реєстрація
від 20.01.2004 № № 4716, 4717) по вул. Князя Володимира Великого, 34 Б
(Центральний район) ТДВ “КОНЦЕРН “ВЕСНА”, код ЄДРПОУ 14309215, по
фактичному розміщенню будівлі готелю (оприлюднено 09.04.2019)
5.188 Про припинення права постійного користування ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ
ГОТЕЛЬ “УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 20034366, земельною ділянкою по
просп. Дмитра Яворницького, 67 К (Шевченківський район) (оприлюднено
19.09.2019)
5.189 Про припинення гр. Корбан Вікторії, ідентифікаційний номер 2290222422.
права користування земельними ділянками по вул. Короленка, 21
(Шевченківський район) (оприлюднено 21.08.2019)
5.190 Про припинення гр. Корбан Вікторії, ідентифікаційний номер 2290222422,
права користування земельною ділянкою по просп. Дмитра Яворницького, 64
В (Шевченківський район) (оприлюднено 21.08.2019)
5.191 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського у районі буд.
№ 2 з метою проведення земельних торгів (оприлюднено) 19.08.2019)
5.192 Про припинення права постійного користування ТДВ "ЦУМ", код ЄДРПОУ
01558218, земельною ділянкою по просп. Дмитра Яворницького, 52
(Шевченківський район) (оприлюднено 10.10.2019)
5.193 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 16.10.2019)
5.194 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 3 (Індустріальний район)
(оприлюднено 19.09.2019)
5.195 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки у районі вул. Терещенківської (Амур-Нижньодніпровський
район) (оприлюднено 0 1.10.2019)

5.196 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки на розі просп. Слобожанського та вул. Дарницької (АмурПижньодніпровський район) (оприлюднено 15.10.2019)
5.197 Про поновлення договору оренди землі від 29.11.2012 (державна реєстрація
від 05.05.2014, номер запису про інше речове право 5549167) по
просп. Героїв, 37 А (Соборний район) ТОВ "МАЙСТЕР АЛЬТ", код ЄДРПОУ
31251457, по фактичному розміщенню торговельного комплексу
(оприлюднено 17.10.2019)
5.198 Про поновлення договору оренди землі від 30.10.2014 (державна реєстрація
від 30.10.2014, номер запису про інше речове право 7527505) по просп.
Слобожанському, 39 Б (Амур-Нижньодніпровський район) ПП "ПРАЙД МІС,
код ЄДРПОУ 21921069, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та
споруд (оприлюднено 17.10.2019)
5Л99 Про поновлення договору оренди землі від ОС. 11.2004 (державна реєстрація
від 01.12.2004 № 5898) по вул. Електричній, 16 А (Самарський район) гр.
Аршиннікову В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню
нежитлової будівлі (оприлюднено 17.10.2019)
5.200 Про поновлення договору оренди землі від 14.10.2009 (державна реєстрація
від 14.12.2009 № 040910400867) по просп. Гагаріна, 115 (Соборний район)
ТОВ "ДНД1БВ", код ЄДРПОУ 02498174, по фактичному розміщенню
під’їзної автомобільної дороги до інституту (оприлюднено 17.10.2019)
5.201 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у районі вул. 20-річчя Перемоги з метою проведення
земельних торгів (оприлюднено 03.09.2019)
5.202 1Іро поновлення договору оренди земельної ділянки від 08.06.2004 (державна
реєстрація від 15.06.2004 № 5311) по вул. Січеславскій Набережній у районі
буд. № 33 А (Соборний район) ПП "М1ІГІЕЛ", код ЄДРПОУ 30982801, по
фактичному розміщенню розважального комплексу “Білий Рояль”
(оприлюднено 18.10.2018)
5.203 Про поновлення договору оренди землі від 14.08.2004 (державна реєстрація
від 16.09.2004 № 5640) по вул. Автотранспортній, 14 Д (Чечелівський район),
ТОВ ФІРМІ “ТЕКО”, код ЄДРПОУ 24443564, по фактичному розміщенню
будівель та споруд (оприлюднено 07.06.2019)
5.204 Про припинення ТОВ "НЕКТАР”, код ЄДРПОУ 19315918, права
користування земельними ділянками по вул. Старокозацькій, 5 (Соборний
район) (оприлюднено 24.04.2019)
Конфлікт інтересів
5.205 Про передачу земельної ділянки по просп. Гагаріна, 175 (Соборний район) у
спільну оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, гр. Долгополову
О. Ю., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежитлового
приміщення для його реконструкції та нового будівництва(оприлюднено
17.10.2019)

5.206 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 15
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "НАДЛАН-33", код ЄДРПОУ
34657108, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі та для будівництва
й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами
торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури (оприлюднено
17.10.2019)
5.207 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 17
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "НАДЛАН-33", код ЄДРПОУ
34657108, по фактичному розміщенню напівзруйнованого житлового
будинку(оприлюднено 08.10.2019)

6. Про питання архітектури та містобудування
Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
6.1

Про надання гр. Панкратовій Р. М., ідентифікаційний номер 2203300564,
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Миру у районі буд. № 43 (Соборний район) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) (оприлюднено 10.07.2019)

6.2

Про надання гр. Іванченку О. А., ідентифікаційний номер 2601500335, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № І в
СТ "ІВУШКА" в Амур-Нижньодніпровському районі для ведення садівництва
(оприлюднено 30.08.2019)

6.3

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в СТ "НИТЯНКА" у
Самарському районі м. Дніпра (3 особи) (оприлюднено 05.08.2019)

6.4

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам
антитерористичної операції у районі вул. Дарвіпа - вул. Бузкової
(Новокодацький район) (25 осіб) (оприлюднено 05.08.2019)

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), гаражів громадянамучасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (10 осіб) (оприлюднено
03.09.2019)

6.6

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(З особи) (оприлюднено 12.07.2019)

6.7

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(9 осіб) (оприлюднено 15.03.2019)

6.8

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 23.09.2019)

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) громадянам у м. Дніпрі
(5 осіб) (оприлюднено 23.09.2019)

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибнРділянки) громадянам у м. Дніпрі
(9 осіб) (оприлюднено 05.08.2019)
6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(5 осіб) (оприлюднено 16.09.2019)
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
(5 осіб) (оприлюднено 12.07.2019)
6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам
антитерористичної операції у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 20.08.2019)
6.14 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (6 осіб)
(оприлюднено 15.07.2019)
6.15 Про надання гр. Мазосі О. І.,ідентифікаційний номер 2056300637, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) по вул. Вишиваній, 15 (Иовокодацький район)
(оприлюднено 05.08.2019)
Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-плануваль
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
6.16 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 «Про
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові» (зі
змінами) (оприлюднено 17.09.2019)

7. Різне

