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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

57 чергової сесії міської ради VІІ скликання 

 

 

 
 1. Основні питання 

 

Доповідач: Філатов Б. А., міський голова 

 

 

 1.1  Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII скликання до 
Верховної Ради України (оприлюднено 08.05.2020) 

 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2011 № 8/19 “Про 
фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території 
міста” (оприлюднено 14.05.2020) 

 

2. Про фінансово-бюджетні питання 

 

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

  2.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про 
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 22.04.2020) 

 

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" 
(оприлюднено 15.04.2020) 

 

 2.3  Про зменшення величини пайової участі ТОВ "КОНТИНЕНТ", ТОВ ВКП 
"УМК" на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Дніпра (оприлюднено 06.04.2020) 

 

 2.4  Про зменшення величини пайової участі ПП "ЛАД" на розвиток соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 

(оприлюднено 06.04.2020) 

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 12.05.2020) 

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 14.05.2020) 

 

 2.7  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 14.05.2020) 

 



Доповідач: Козік О. О., начальник управління доходів департаменту економіки, 

фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради   

 2.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 "Про 
ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території міста" (оприлюднено 25.03.2020) 

 

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

 

 2.9  Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Дніпра 

(оприлюднено 03.02.2020) 

 

 2.10  Про продаж ТОВ «АСТА», код ЄДРПОУ 32281016, земельних ділянок по 
просп. Слобожанському, 31 Д (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд громадсько-торговельного 
комплексу (оприлюднено 14.05.2020) 

 

 Доповідач: Лукіна Н. А., начальник управління аудиту та контролю 
Дніпропетровської міської ради 

 

 2.11  Про затвердження Положення про застосування електронної системи 
закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді 

(оприлюднено 30.04.2020) 

 

 Доповідач: Хмельников А. О., депутат Дніпровської міської ради  

 2.12  Про участь Дніпровської міської ради у Програмі підтримки муніципалітетів 
України в рамках надзвичайного "Пакета солідарності" Європейського банку 
реконструкції та розвитку (оприлюднено 18.05.2020) 

 

 

 

 

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

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення 
Дніпровської міської ради 

 

 3.1  Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров’я населення м. Дніпра" 
на 2018 – 2022 рр. (оприлюднено 17.04.2020) 

 

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

 

 3.2  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 3.3  Про внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства 
"Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради на 2014 - 2020 рр. 

(оприлюднено 13.05.2020) 

 



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

 

 3.4  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 16.04.2020) 

 

 3.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 27/5 "Про 
Комплексну програму розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 
роки" (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 3.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 10/15 "Про 
Комплексну програму розвитку молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки"  

(оприлюднено 16.04.2020) 

 

 3.7  Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 
роки (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 3.8  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 
2016 - 2020 рр. (оприлюднено 29.04.2020) 

 

 Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 3.9  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 24.04.2020) 

 

 Доповідач: Чудновський О. В., директор департаменту громадського порядку і 
цивільного захисту Дніпровської міської ради 

 

 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 "Про 
Програму "Безпечне місто" на 2016-2020 роки" (оприлюднено 30.04.2020) 

 

 Доповідач: Буйволюк О. В., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради 

 

 3.11  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 на  2019 – 2023 роки" (оприлюднено 07.05.2020) 

 

   

 

 

 

   4. Про питання комунальної власності 

 

 

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення 
Дніпровської міської ради 

 

 4.1  Про надання дозволу КНП "Міська поліклініка № 2" ДМР на списання з 
балансу флюорографів (оприлюднено 30.04.2020) 

 

 4.2  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра медичного обладнання (оприлюднено 07.05.2020) 

 



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

 

 4.3  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс 
департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 
комп’ютерної техніки (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 4.4  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішньої мережі водопостачання (оприлюднено 27.04.2020) 

 

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

 

 4.5  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. А-1 по вул. Олеся Гончара, 40 

(оприлюднено 30.04.2020) 

 

 4.6  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. Б-1 по вул. Олеся Гончара, 40 

(оприлюднено 30.04.2020) 

 

 4.7  Про погодження списання з балансу Комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. Б-1 по вул. Олеся Гончара, 42 

(оприлюднено 30.04.2020) 

 

 Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 4.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 25/21 "Про 
визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра зупиночних комплексів" (оприлюднено 05.05.2020) 

 

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

 

 4.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 34/42 "Про 
об`єкти нерухомого майна комунальної власності та визначення їх 
балансоутримувача" (оприлюднено 16.04.2020) 

 

 4.10  Про припинення права господарського відання на нежитлове приміщення                 
№ 40 по вул. Янтарній, 79, корп. 2 (оприлюднено 17.04.2020) 

 

 4.11  Про передачу з  балансу на баланс нежитлового приміщення № 273 по                     
вул. Робочій, 24 А, блок 5 (оприлюднено 05.05.2020) 

 

 4.12  Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста (оприлюднено 05.05.2020) 

 

 4.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 36/55 "Про 
передачу з балансу на баланс об`єктів нерухомого майна" 

(оприлюднено 05.05.2020) 

 



 4.14  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 05.05.2020) 

 

 4.15  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 40/44 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 05.05.2020) 

 

 4.16  Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу альтанок КЗО ДНЗ № 305 ДМР по просп. Дмитра 
Яворницького, 20 (оприлюднено 07.05.2020) 

 

 4.17  Про зміни до Переліку об`єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 24.04.2020) 

 

 4.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 29/52 "Про 
приватизацію комунального нерухомого майна у 2020 році" 

(оприлюднено 24.04.2020) 

 

 4.19  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Олеся Гончара, 4,                 
прим. ІІн (оприлюднено 24.04.2020) 

 

 4.20  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Леоніда Стромцова, 1, 
прим. 144 (оприлюднено 24.04.2020) 

 

 4.21  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Пастера, 16 А, прим. 7 

(оприлюднено 24.04.2020) 

 

 

 4.22  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Козака Мамая, 20 

(оприлюднено 24.04.2020) 

 

 4.23  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Героїв, 1, прим. 233 

(оприлюднено 24.04.2020) 

 

 

 Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення 
Дніпровської міської ради 

 

 4.24  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс комунальних некомерційних 
підприємств міської ради об’єктів (оприлюднено 15.05.2020) 

 

 4.25  Про надання згоди на передачу з комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Дніпропетровської області обладнання (оприлюднено 15.05.2020) 

 

 4.26  Про припинення права оперативного управління на нежитлове приміщення             
№ 313 в житловому будинку літ. А-10 по вул. Висоцького, 2 

(оприлюднено 15.05.2020) 

 

 4.27  Про припинення права оперативного управління на нежитлове приміщення    
№ 65 в житловому будинку літ. А-5 по вул. Володі Дубініна, 14 

(оприлюднено 15.05.2020) 

 



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

 

 4.28  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового будинку по вул. Луговській, 248 (оприлюднено 16.03.2020) 

 

 4.29  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Ритуальна служба" на баланс 
КП "Міська ритуальна служба" окремих активів (оприлюднено 13.05.2020) 

 

 Доповідач: Буйволюк О. В., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради 

 

 4.30  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
24.04.2019 № 34/44 "Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів 
рекреації" ДМР балансоутримувачем території загального користування 
(зеленої зони) в районі вул. Південноуральської та вул. Ахматової" 

(оприлюднено 07.05.2020) 

 

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 

Дніпровської міської ради 

 4.31  Про погодження списання з балансу Комунального підприємства 
"ЖИЛСЕРВІС-2" Дніпровської міської ради багатоквартирного житлового 
будинку літ. А-2 по вул. Херсонській, 2 (оприлюднено 13.05.2020) 

 

 4.32  Про передачу з балансу комунальних підприємств житлових будинків та 
житлових приміщень на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР 

(оприлюднено 27.04.2020) 

 

 4.33  Про передачу з балансу комунальних підприємств житлових будинків та 
житлових приміщень на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-5" 

(оприлюднено 27.04.2020) 

 

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

 

 4.34  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Челюскіна, 1 

(оприлюднено 28.03.2020) 

 

 4.35  Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Петра Калнишевсь-  
кого, 31 (оприлюднено 05.05.2020) 

 

Доповідач: Буйволюк О. В., директор департаменту парків та рекреації 

Дніпровської міської ради 

 4.36  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Парк культури та відпочинку 
Придніпровський" ДМР на баланс КП "Парк культури та відпочинку 
Сагайдак" ДМР трактора колісного та фрези ґрунтової 

(оприлюднено 12.03.2020) 

 



5. Про організаційні і кадрові питання 

 

Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради 

 5.1  Про затвердження Статуту територіальної громади міста Дніпра 

(оприлюднено 31.10.2016) 

 

 5.2  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 15.04.2020) 

 

 Доповідач: Панченко В. Г., депутат Дніпровської міської ради  

 5.3  Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VII скликання до 
Верховної ради України (оприлюднено 23.01.2020) 

 

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

 

 5.4  Про Положення про Центральне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 17.04.2020) 

 

 Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 5.5  Про затвердження Положення про департамент транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради (оприлюднено 24.04.2020) 

 

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

 

 5.6  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 
мікрорайонного комітету "Мікрорайонний комітет "Тополя-1" в місті Дніпрі 

(оприлюднено 21.08.2019) 

 

Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення 

Дніпровської міської ради 

 5.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про 
затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну 
фізичних і юридичних осіб об’єктами благоустрою комунальної власності та 
їх елементами" (оприлюднено 13.05.2020) 

 

 

 

 

 

 



6. Про питання земельних відносин 

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

 

6.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шпакової та                                        

вул. Кінноспортивної (Амур-Нижньодніпровський район) у власність                        

гр. Бабенко Ю. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.03.2020) 

6.2 Про передачу у власність земельних ділянок у районі вул. Генерала 

Захарченка (Індустріальний район) для будівництва та обслуговування 

гаражів громадянам у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 05.12.2019) 

6.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Башмаку С. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Башмак І. Р., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Байкальській, 6 Н (Індустріальний 

район) в оренду гр. Чувашовій І. Е., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 27.01.2020) 

6.6 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) 

(оприлюднено 15.04.2020) 

6.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Океанській, 12 Б (Самарський район) 

в оренду ПНВП фірмі “СМС”, код ЄДРПОУ 20264132, по фактичному 

розміщенню виробничої бази з деревообробки (оприлюднено 11.02.2019) 

6.8 Про надання ОК ГК "Дніпро-Самара", код ЄДРПОУ 34916266, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Космонавта 

Волкова, 6 Г (Самарський район) (оприлюднено 05.03.2020)  

6.9 Про надання ТОВ “НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ”, код ЄДРПОУ 39715902, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 

Богдана Хмельницького, 135 А (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд автозаправної станції (оприлюднено 

04.10.2019) 

6.10 Про надання ТОВ “НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ”, код ЄДРПОУ 39715902, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                         

просп. Пилипа Орлика, 18 А (Центральний район) по фактичному 

розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 08.06.2018) 



6.11 Про надання ТОВ “СОРЕЛЛА ОІЛ”, код ЄДРПОУ 40641279, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       

вул. Кості Гордієнка, 2 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 

автозаправної станції № 4 (оприлюднено 29.05.2018) 

6.12 Про надання ТОВ “НАФТА-ПРАЙМ”, код ЄДРПОУ 40641169, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Робочій, 

23 Ж (Чечелівський район) по фактичному розміщенню автозаправної 

станції(оприлюднено 30.05.2018) 

6.13 Про надання ОСББ “ДНІПРОВСЬКИЙ-10”, код ЄДРПОУ 40643962, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню житлового комплексу по вул. Павла Нірінберга, 10 

(Соборний район) (оприлюднено 30.10.2018) 

6.14 Про надання гр. Мисливець  З. М., ідентифікаційний номер, гр. Виноградовій 

Є. М., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню нежитлових 

будівель та споруд виробничо-господарської бази по вул. Березинській, 52 А 

(Індустріальний район) (оприлюднено 07.11.2019) 

6.15 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "СЗШ № 52" ДМР по вул. Мукаша Салакунова, 11 (Шевченківський 

район) (оприлюднено 25.03.2020) 

6.16 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО 

"Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 

англійської мови" ДМР по просп. Дмитра Яворницького, 14 (Соборний район) 

(оприлюднено 25.03.2020) 

6.17 Про надання КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР, код ЄДРПОУ 

32350241, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для утримання і обслуговування Парку Пам’яті та 

Примирення по його фактичному розміщенню (Чечелівський район) 

(оприлюднено 30.03.2020) 

6.18 Про надання КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Маріупольській, 1 А 

(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.19 Про надання ГБК "КАЛИНА", код ЄДРПОУ 23066763, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню гаражів по вул. Янтарній, 69 Б (Індустріальний 

район) (оприлюднено 29.10.2019) 



6.20 Про надання гр. Півняку В. Г., ідентифікаційний номер 2528000414, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною її цільового призначення по фактичному розміщенню цегляної будівлі 

автомийки по вул. Набережній Перемоги, 10 Ж (Соборний район) 

(оприлюднено 30.08.2019) 

6.21 Про надання ТОВ "ЗВ"ЯЗОКПРОМ", код ЄДРПОУ 23073007, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню допоміжної будівелі по пров. Добровольців, 15 (Соборний 

(Жовтневий район) (оприлюднено 15.05.2017) 

6.22 Про надання ПП “ПОЛІСТЕП”, код ЄДРПОУ 20252531, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                             

просп. Слобожанському, 3 А (Амур-Нижньодніпровський район) по 

фактичному розміщенню будівлі кафе (оприлюднено 28.02.2019) 

6.23 Про надання ТОВ “ДІОЛА-КАПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40920689, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                   

вул. Автопарковій, 1 Г (Самарський район) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд виробничої бази (оприлюднено 08.01.2020) 

6.24 Про надання ТОВ “ІКС-ТЕХ”, код ЄДРПОУ 33184539, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      

вул. Автопарковій, 1 (Самарський район) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд (оприлюднено 28.02.2019) 

6.25 Про надання ТОВ "ДАНГЕЛ", код ЄДРПОУ 34681832, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій 

Діївській, 545 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню нежилого 

приміщення, будівель та споруд (оприлюднено 09.02.2018) 

6.26 Про надання ТОВ “ВЕРТІКС - МОЛЛ”, код ЄДРПОУ 40369943, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Дніпросталівській, 8 

(Індустріальний район) (оприлюднено 02.04.2018) 

6.27 Про надання ТОВ “ЖАСМІ-ТРЕЙД”, код ЄДРПОУ 40367160, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд автозаправної станції № 20 по вул. Маршала 

Малиновського, 108 (Самарський район) (оприлюднено 12.07.2018) 

6.28 Про надання ТОВ "ВІДО СТРОЙ", код ЄДРПОУ 39026733, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Маяковського, 3 А (Новокодацький (Ленінський) район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 22.11.2017) 



6.29 Про надання ОК "ЛАЙТХАУС", код ЄДРПОУ 2310417733, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Івана 

Акінфієва (вул. Фучика), 30 А (Соборний (Жовтневий) район) по фактичному 

розміщенню офісно-житлового комплексу з територією для благоустрою 

(оприлюднено 11.10.2017) 

6.30 Про надання ДП "КБ "Південне", код ЄДРПОУ 14308304, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по просп. Богдана 

Хмельницького, 151 (Шевченківський район) (оприлюднено 25.03.2020) 

6.31 Про надання ДП "УКРАВТОГАЗ" , код ЄДРПОУ 36265925, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 

Богдана Хмельницького, 170 В (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню автомобільної газонаповнювальної компресорної станції № 2 

(оприлюднено 21.11.2018) 

6.32 Про надання ТОВ “Кіровець”, код ЄДРПОУ 21911013, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Олександра Поля, 115 А (Центральний район) по фактичному 

розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 29.05.2018) 

6.33 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення по вул. Робочій, 168 (Центральний 

район) (оприлюднено 18.05.2018) 

6.34 Про надання ПП "ПРОФЕСІОНАЛ", код ЄДРПОУ 30888597, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Новомосковській, 1 Г (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню виробничої будівлі (оприлюднено 28.11.2018) 

6.35 Про надання ТОВ “ГАЦЛАХА”, код ЄДРПОУ 41433836, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Авто-транспортній, 2 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 

нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 06.04.2018) 

6.36 Про надання ТОВ "РЕТАЛ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 34657144, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                             

просп. Богдана Хмельницького, 180 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд з метою їх подальшої реконструкції 

(оприлюднено 28.11.2018) 

6.37 Про надання ТОВ "ГКТМ", код ЄДРПОУ 41749422, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Полонської-Василенко, 111 

(Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню будівлі 

(оприлюднено 30.11.2018) 



6.38 Про надання ПП “СІНГЛ-ІНВЕСТ”, код ЄДРПОУ 37454132, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлових приміщень по просп. Слобожанському, 127 Б 

(Індустріальний район) (оприлюднено 26.07.2018) 

6.39 Про надання ТОВ "БЕРЕЗИНКА", код ЄДРПОУ 35496144, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлових приміщень по вул. Шолохова, 7 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 12.01.2018) 

6.40 Про надання ТОВ "МАРГАНЕЦЬ", код ЄДРПОУ 13462989, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежилого примі-щення по вул. 152-ї дивізії, 6 (Шевченківський 

район) (оприлюднено 12.01.2018) 

6.41 Про надання ТОВ "МАРГАНЕЦЬ", код ЄДРПОУ 13462989, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежилих приміщень по вул. Пастера, 12 (Центральний район) 

(оприлюднено 09.02.2018) 

6.42 Про надання ТОВ “МАРГАНЕЦЬ”, код ЄДРПОУ 13462989, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню магазину по вул. Титова, 17 (Чечелівський район) (оприлюднено 

13.03.2018) 

6.43 Про надання ДП "КБ "Південне", код ЄДРПОУ 14308304, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 25.03.2020) 

6.44 Про надання ТОВ “ЗОРЯ”, код ЄДРПОУ 13458321, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

нежилого приміщення (магазину) по вул. Осінній, 7 А (Індустріальний район) 

(оприлюднено 08.01.2019)  

6.45 Про надання ТОВ “БАЗІС ПРОМ С”, код ЄДРПОУ 40178320, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Курсантській, 3 

(Самарський район) (оприлюднено 29.05.2018) 

6.46 Про надання ТОВ “ТЛГ”, код ЄДРПОУ 38705851, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Гладкова, 28 

(Шевченківський район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 

(оприлюднено 13.03.2018) 



6.47 Про надання ТОВ “НОАРА”, код ЄДРПОУ 41588929, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

просп. Олександра Поля, 101 Б (Центральний район) по фактичному 

розміщенню нежитлової будівлі адміністративного та торгового призначення 

(оприлюднено 19.09.2018) 

6.48 

 

Про надання ТОВ ФІРМІ “ВАЛСЕМ”, код ЄДРПОУ 20216601, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Мічуріна, 4 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 12.07.2018) 

6.49 Про надання ТОВ “Стрелец - К”, код ЄДРПОУ 25514148, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:                  

ж/м Тополя-1, 16 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

нежилого приміщення, більярдного клубу (оприлюднено 08.06.2018) 

6.50 Про надання ТОВ “ТЛА ДНІПРОПЕТРОВСЬК”, код ЄДРПОУ 39138892, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Ульянова, 26 А (Центральний район) по фактичному розміщенню 

будівель і споруд (оприлюднено 15.05.2018) 

6.51 Про надання ТОВ “ПЕРСПЕКТИВА ПРО”, код ЄДРПОУ 40773611, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                            

просп. Богдана Хмельницького, 164 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню автозаправної станції № 11 (оприлюднено 29.05.2018) 

6.52 

 

 

Про надання ПП “ТРАНК”, код ЄДРПОУ 20258445, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

об’єкта незавершеного будівництва по вул. Михайла Грушевського, 12 Д 

(Шевченківський район) та для завершення будівництва торговельного 

комплексу (оприлюднено 02.04.2018) 

6.53 

 

 

Про надання ПП “ЕТАЛОН”, код ЄДРПОУ 05412210, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Дмитра 

Яворницького, 95 Б (Центральний район) по фактичному розміщенню будівлі 

кінотеатру “Бригантина” (оприлюднено 17.08.2018) 

6.54 

 

 

 

 

 

 

Про надання ТОВ “АПЛ НЕРУХОМІСТЬ”, код ЄДРПОУ 42396481, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлових приміщень по просп. Слобожанському, 127 Б 

(Індустріальний район) (оприлюднено 27.11.2019) 

6.55 

 

 

Про надання АТ "УКРПОШТА", код ЄДРПОУ 21560045, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд по вул. Володі Дубініна, 10 (Соборний район) 

(оприлюднено 11.07.2019) 



6.56 

 

 

Про надання Компанії “Укрбуд”, код ЄДРПОУ 33298371, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежилого приміщення по вул. Юрія Савченка, 97 (Центральний 

район) (оприлюднено 20.08.2018) 

6.57 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ТОВ “ПРИНЦ”, код ЄДРПОУ 20252169, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по Донецькому шосе, 37 (Амур-

Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню будівлі та споруд 

автозаправної станції (оприлюднено 22.12.2018) 

6.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про надання ТОВ “ЕКОТРЕЙД КОМПАНІ”, код ЄДРПОУ 39760185, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по Донецькому 

шосе, 2 Г (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 

будівель та споруд (оприлюднено 08.06.2018) 

6.59 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення – магазину по просп. Дмитра 

Яворницького, 55 (Шевченківський район) (оприлюднено 15.05.2018) 

6.60 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню магазину непродовольчих товарів по просп. Гагаріна, 171 

(Соборний район) (оприлюднено 15.05.2018)  

6.61 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню магазину непродовольчих товарів по вул. Мостовій, 2 

(Центральний район) (оприлюднено 15.05.2018) 

6.62 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежитлового приміщення магазину по вул. Харківській, 4 

(Шевченківський район) (оприлюднено 15.05.2018) 

6.63 Про надання ПП “РЕНТ КЕПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 40966964, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню нежилого приміщення по вул. Титова, 11 (Чечелівський район) 

(оприлюднено 15.05.2018) 

6.64 Про надання ТОВ “СЛАВУТИЧ-ІНТЕР”, код ЄДРПОУ 25009344, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Глинки, 

15 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню грального залу з 

кафетерієм-приміщення № 10 (оприлюднено 30.05.2018) 



6.65 Про надання ТОВ "АВ інвест груп", код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню  будівель та споруд по вул. Лісопарковій, 14 (Самарський район) 

(оприлюднено 12.01.2018) 

6.66 Про надання ТОВ “КЕНАР”, код ЄДРПОУ 39221681, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

нежитлового приміщення по просп. Героїв, 11 (Соборний район) 

(оприлюднено 30.10.2018) 

6.67 Про надання ПП "НОВА", код ЄДРПОУ 20272290, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Мануйлівському, 2 та 

проведення її експертної грошової оцінки для продажу по фактичному 

розміщенню комплексу сервісного обслуговування (оприлюднено 06.03.2020) 

6.68 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 460/31 стосовно 

земельної ділянки у районі вул. Поля, 2 та вул. Ливарної, 10 (Соборний район) 

(оприлюднено 28.09.2018) 

 
6.69 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 303/19 стосовно 

земельної ділянки по вул. Варварівській, 24 (Амур-Нижньодніпровський 

район) (оприлюднено 28.11.2018) 

6.70 Про внесення змін до рішень міської ради з метою приведення їх у 

відповідність до вимог чинного законодавства (оприлюднено 24.04.2019) 

6.71 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.09.2015 № 175/67 “Про 

надання ТОВ “Укрспецсервіс”, код ЄДРПОУ 19088807, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню виробничих будівель та споруд по вул. Столєтова, 

21 (Індустріальний район)” (оприлюднено 24.05.2018) 

6.72 Про внесення змін до договору оренди землі від 13.07.2016 (державна 

реєстрація від 13.07.2016, номер запису про інше речове право 15414823) 

стосовно земельної ділянки по просп. Мануйлівському, 2 А (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.10.2019) 

6.73 Про внесення змін до договору оренди землі від 25.07.2016 (державна 

реєстрація від 25.07.2016, номер запису про інше речове право 15607156) 

стосовно земельної ділянки по шосе Полтавському, 326 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.10.2019) 

6.74 Про внесення змін до договору оренди землі від 21.05.2015 (державна 

реєстрація від 21.05.2015, номер запису про інше речове право 9742064) 

стосовно земельної ділянки по шосе Полтавському, 671 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 30.10.2019) 

6.75 Про внесення змін до договорів оренди землі від 17.11.2006 (державна 

реєстрація від 22.01.2007 № 040710400035), від 13.09.2005 (державна 

реєстрація від 07.10.2005 № 040510400956) стосовно земельних ділянок по 

вул. Молодогвардійській, 17 Б та вул. Любарського, 108 А (оприлюднено 

30.10.2019) 



6.76 Про припинення АТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, права 

користування земельними ділянками по пров. Крушельницької, 2 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 28.11.2018) 

6.77 Про припинення гр. Юрченку В. І., ідентифікаційний номер 2365217751, 

права користування земельною ділянкою по вул. Калиновій, 3 

(Індустріальний район) (оприлюднено 27.06.2018) 

6.78 Про припинення гр. Перепьолкіній Н. М., ідентифікаційний номер 

2108924781, права користування земельною ділянкою по вул. Великій 

Діївській, 303 А (колишня адреса-вул. Велика Діївська, 303) (Новокодацький 

район) (оприлюднено 28.11.2018) 

6.79 Про припинення гр. Жмуру О. В., ідентифікаційний номер 2408209919, права 

користування земельними ділянками по вул. Чернишевського, 21 (Соборний 

район) (оприлюднено 11.12.2018) 

6.80 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 17.02.2004 (державна 

реєстрація від 23.02.2004 за № 4884) по бульв. Слави, 28 (Соборний район) 

Товариству з обмеженою відповідальністю “БНБ”, код ЄДРПОУ 24239585, по 

фактичному розміщенню магазину (оприлюднено 12.07.2018) 

6.81 Про поновлення договору оренди землі від 14.08.2004 (державна реєстрація 

від 23.11.2004 № 5885) по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 11 А 

(Центральний район) ТОВ ТПК "СТРОИТЕЛЬ-5", код ЄДРПОУ 23368955, по 

фактичному розміщенню торговельного павільйону з літнім майданчиком 

(оприлюднено 16.01.2020) 

6.82 Про поновлення договору оренди землі від 20.05.2009 (державна реєстрація 

від 26.06.2009 № 40910400507) по просп. Петра Калнишевського, 16 

(Індустріальний район) гр. Алексєєнкову А. М., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування гаража по його фактичному розміщенню (оприлюднено 

29.10.2019) 

6.83 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 17.05.2002 (державна 

реєстрація від 29.05.2002 № 1929) по просп. Богдана Хмельницького (вул. 

Героїв Сталінграда), 111 (Шевченківський (Бабушкінський) район) гр. Гілку І. 

О., ідентифікаційний номер 2464710214, по фактичному розміщенню 

магазину (оприлюднено 08.06.2018) 

6.84 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1892) стосовно земельної ділянки по 

просп. Слобожанському, 5 А (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 02.10.2019) 

6.85 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1896) стосовно земельної ділянки по 

пров. Вільному, 12 (Індустріальний район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.86 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1901) стосовно земельної ділянки по 

вул. Січових стрільців, 10 (Шевченківський район) (оприлюднено 02.10.2019) 



6.87 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2002 

(державна реєстрація від 22.05.2002 № 1924) стосовно земельної ділянки по 

вул. Калиновій, 89 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

02.10.2019) 

6.88 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1900) стосовно земельної ділянки по 

просп. Пушкіна, 75 А (Чечелівський район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.89 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 07.10.2002 

(державна реєстрація від 22.10.2002 № 2334) стосовно земельної ділянки по 

просп. Героїв, 14 (Соборний район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.90 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1893) стосовно земельної ділянки по 

вул. Панікахи, 27 (Шевченківський район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.91 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1895) стосовно земельної ділянки по 

вул. Орловській, 36 А (Новокодацький район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.92 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.03.2002 

(державна реєстрація від 24.04.2002 № 1897) стосовно земельної ділянки по 

вул. Новошкільній, 20 А (Чечелівський район) (оприлюднено 02.10.2019) 

6.93 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 07.10.2002 

(державна реєстрація від 22.10.2002 № 2331) стосовно земельної ділянки по 

просп. Богдана Хмельницького, 28 А (Чечелівський район) (оприлюднено 

02.10.2019) 

6.94 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

07.10.2002(державна реєстрація від 31.10.2002 № 2372) стосовно земельної 

ділянки по вул. Січових стрільців, 91 Б (Шевченківський район) 

(оприлюднено 02.05.2019) 

6.95 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 334/34 стосовно 

земельної ділянки по вул. Базовій, 4 (Самарський район) (оприлюднено 

04.10.2019) 

6.96 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 281/34 стосовно 

земельних ділянок по вул. Світанковій, 13 (Самарський район) (оприлюднено 

10.06.2019) 

6.97 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 336/34 стосовно 

земельної ділянки по вул. Яхненківській, 2 (Амур-Нижньодніпровський 

район) (оприлюднено 11.02.2019) 

6.98 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.03.2014 № 89/49 стосовно 

земельної ділянки по вул. Лихачова, 87 А (Чечелівський район) (оприлюднено 

11.02.2019) 

6.99 

 

Про внесення змін до договору оренди землі від 23.11.2007 (державна 

реєстрація від 19.12.2007 № 040710400781) стосовно земельної ділянки по 

вул. Набережній Заводській, 3 Д (Чечелівський район) (оприлюднено 

10.06.2019) 



6.100 Про   внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2015  № 81/60 “Про 

припинення гр. Козловій А. Г., ідентифікаційний номер 2488611887, права 

користування земельною ділянкою по вул. Леніна, 27 (Бабушкінський район)” 

(оприлюднено 03.04.2019) 

6.101 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 25.05.2003 (державна 

реєстрація від 03.04.2003 № 3216) по просп. Богдана Хмельницького, 225 

(Шевченківський район) ТОВ "АВТОСВІТ", код ЄДРПОУ 30944216, по 

фактичному розміщенню складських приміщень (оприлюднено 03.05.2019) 

6.102 Про поновлення договору оренди землі від 23.07.2004 (державна реєстрація 

від 20.08.2004 № 5555) по вул. Миколи Хвильового, 129 (Новокодацький 

район) ТОВ "НВЦ "ДНІПРОТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 31035447, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 30.10.2019) 

6.103 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 28.10.2003 (державна 

реєстрація від 03.11.2003 № 4454) по просп. Дмитра Яворницького, 46 

(Шевченківський район) гр. Троценко К. Л., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню нежилого приміщення, магазину непродовольчих 

товарів (оприлюднено 04.10.2019) 

6.104 Про поновлення договору оренди землі від 07.03.2005 (державна реєстрація 

від 19.04.2005 № 040510400397) по вул. Чернишевського, 1 Г (Соборний 

район) АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ "НАГОРНИЙ", код ЄДРПОУ 

26049392, по фактичному розміщенню закритої стоянки для зберігання 

автомобілів (оприлюднено 10.12.2019) 

6.105 Про припинення ТОВ "Інтер-Декор", код ЄДРПОУ 20252212, права 

користування земельною ділянкою по вул. Олександра Оцупа, 4 А 

(Індустріальний район) (оприлюднено 06.06.2019) 

6.106 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по просп. Гагаріна, 77 

(Соборний район) (оприлюднено 04.10.2019) 

6.107 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Соколиній, 21 

(Соборний район), яка перебуває  в постійному користуванні гр. Гужви Т. А., 

ідентифікаційний номер 2093302349, для обслуговування житлового будинку 

та ведення особистого підсобного господарства (оприлюднено 17.05.2019) 

6.108 Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста земельної ділянки по вул. Паторжинського, 23 

(Соборний район) (оприлюднено 04.10.2019) 

 

6.109 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 

(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) (44 особи)(оприлюднено 20.02.2020) 

6.110 Про передачу земельної ділянки № 277 у районі вул. Дарвіна і вул. Бузкової 

(Новокодацький район) у власність гр. Шевченко О. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 

27.11.2019) 



6.111 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Бзовському Я. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 04.03.2020) 

6.112 Про передачу земельної ділянки по вул. Банківській (Чечелівський район) у 

власність гр. Гурбичу О. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 19.02.2020) 

6.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової – вул. Крайової 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Шіп Л. Т., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

(оприлюднено 15.04.2020) 

6.114 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Кучеренку М. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО)  

(оприлюднено 02.12.2019) 

1.5 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – 

вул. Бузкової (Новокодацький район) у власність 

громадянам-учасникам антитерористичної операції та 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 

ділянки) (44 особи) 

15.05.2020   

1.6 Про передачу земельної ділянки № 277 у районі вул. 

Дарвіна і вул. Бузкової (Новокодацький район) у 

власність гр. Шевченко О. О., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) 

15.05.2020   

1.7 Про передачу земельної ділянки у районі пров. 

Визволення (Амур-Нижньодніпровський район) у 

власність гр. Бзовському Я. О., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) 

15.05.2020   

1.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Банківській 

(Чечелівський район) у власність гр. Гурбичу О. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 

15.05.2020   

1.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової 

– вул. Крайової (Амур-Нижньодніпровський район) у 

власність гр. Шіп Л. Т., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(учасник АТО) 

15.05.2020   

1.10 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала 

Захарченка (Індустріальний район) у власність гр. 

15.05.2020   

6.115 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Бакуму А. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 19.02.2020) 

6.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі                    

буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Шалі В. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 27.11.2019) 

6.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі                   

буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Підгорному В. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 

АТО) (оприлюднено 23.01.2017) 

6.118 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Дукачу А. В., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 

05.12.2019) 

6.119 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Кальмусу В. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 27.11.2019) 

6.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Дрозду С. В., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 

02.12.2019) 



6.121 Про передачу у власність гр. Недільку І. І., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки № 169 у СТ "ЛОКОМОТИВ" (Самарський район) для ведення 

садівництва (учасник АТО) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.122 Про передачу у власність гр. Карабліній С. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 182 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний ра-

йон) для ведення садівництва (оприлюднено 27.03.2020) 

6.123 Про передачу у власність гр. Бенжі В. Г., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки № 93 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький район) для ведення 

садівництва (оприлюднено 27.03.2020) 

6.124 Про передачу у власність гр. Чернякову Є. М., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 19 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 

для ведення садівництва (оприлюднено 27.03.2020) 

6.125 Про передачу у власність гр. Шамраю Ю. Ю., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 21 у СТ "ТРАНСПОРТНИК 1" (Амур-

Нижньодніпровський район) для ведення садівництва (оприлюднено 

27.03.2020) 

6.126 Про передачу у власність гр. Желєзній Н. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 213 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1" (Самарський район) для 

ведення садівництва (оприлюднено 27.03.2020) 

6.127 Про передачу у власність гр. Демідко Ю. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки № 3-088 у СТ "Золотий Ренет" (Індустріальний район) для 

ведення садівництва (оприлюднено 27.03.2020) 

6.128 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Слюсаренку Ю. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

14.05.2020) 

6.129 Про передачу земельної ділянки по вул. Єсеніна (Індустріальний район) у 

власність гр. Галецькому А. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2020) 

6.130 Про передачу земельної ділянки по вул. Миру в районі буд. № 43 (Соборний 

район) у власність гр. Панкратовій Р. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2020) 

6.131 Про передачу земельної ділянки по вул. Меліоративній у районі буд. № 14 А 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Старині К. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

08.05.2020) 



6.132 Про передачу земельної ділянки по вул. Партизанській у районі буд. № 38 

(Чечелівський район) у власність гр. Яськову О. О., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.05.2020) 

6.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі буд. № 42 

(Шевченківський район) у власність гр. Носику О. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.03.2020) 

6.134 Про передачу земельної ділянки по вул. Князя Володимира Великого, 7 А 

(Шевченківський район) в оренду   ТОВ "ІНЕКС-ГРУП", код ЄДРПОУ 

41035600, по фактичному розміщенню будівлі офісних приміщень 

(оприлюднено 12.05.2020) 

6.135 Про передачу земельної ділянки по вул. Криничній, 28 (Індустріальний район) 

в оренду ТОВ "СІМХА 5779", код ЄДРПОУ 42640036, по фактичному 

розміщенню електрощитового вузла, пункту охорони та для проєктування, 

будівництва, обслуговування комплексу з будівлями та спорудами 

виробничого призначення та технічного обслуговування транспортних засобів 

(оприлюднено 07.05.2020)    

6.136 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) 

(оприлюднено 14.05.2020) 

6.137 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 

(оприлюднено 14.05.2020) 

6.138 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 33 (Соборний 

район) в оренду ТОВ "ЩАСЛИВИЙ МАЄТОК", код ЄДРПОУ 39779992, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд з подальшим будівництвом та 

обслуговуванням об’єктів рекреаційного призначення (оприлюднено 

14.05.2020) 

6.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Космонавта Комарова – бульв. Слави 

у районі буд. № 43 (Соборний район) у постійне користування Релігійній 

громаді Святої рівноапостольної Тамари, Цариці Грузинської парафії 

Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Київського 

патріархату в м. Дніпропетровську, код ЄДРПОУ 39270498, для проєктування 

та будівництва духовно-культурного комплексу(оприлюднено 14.05.2020) 

6.140 Про надання ПП "СЕРВІС-ПРАЙД", код ЄДРПОУ 33275857, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 

зміною її цільового призначення) для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку з адміністративними та торговельними приміщеннями по 

бульв. Слави, 60 Б (Соборний район) (оприлюднено 15.04.2020) 

6.141 Про надання ОСББ “ЖК “Панорама Дніпра”, код ЄДРПОУ 39395509, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню багатофункціонального комплексу громадсько-житлового 

призначення по вул. Сімферопольській, 2 К, 2 Л, 2 М, 2 Н, 2 П (Соборний 

район) (оприлюднено 08.04.2019) (оприлюднено 08.04.2019) 



6.142 Про надання ТОВ ФІРМІ “Б-ТРЕЙДІНГ”, код ЄДРПОУ 21869618, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                            

просп. Богдана Хмельницького, 169 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню складу № 2 (оприлюднено 04.10.2019) (оприлюднено 04.10.2019) 

6.143 Про надання ТОВ «ЛАН АРЕНА», код ЄДРПОУ 42410998, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню будівель та споруд по вул. Орловській, 21 А (Чечелівський 

район) (оприлюднено 11.07.2019) 

6.144 Про надання ТОВ “КІА”, код ЄДРПОУ 41450668, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Героїв, 22 Б (Соборний 

район) по фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 

05.02.2019) 

6.145 Про надання ТОВ «КОНРОМ», код ЄДРПОУ 34589494, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Липовій, 

6 (Самарський район) по фактичному розміщенню адміністративно-офісної 

будівлі (оприлюднено 21.05.2019) 

6.146 Про надання ПП “Полюс”, код ЄДРПОУ 31646292, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Белелюбського, 

24 Ж (Чечелівський район) по фактичному розміщенню частини будівлі 

заводоуправління (старого) (оприлюднено 11.02.2019) 

6.147 Про надання ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», код ЄДРПОУ 05393116, дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

фактичному розміщенню об»єктів нерухомого майна (оприлюднено 

07.06.2019) 

6.148 Про надання ТОВ «ТРАКС-9», код ЄДРПОУ 33114829, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню магазину по вул. Івана Езау, 15 Б (Чечелівський 

район) (оприлюднено 15.07.2019) 

6.149 Про надання ТОВ “ТРІНА”, код ЄДРПОУ 39956633, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Новомосковській, 1 А 

(Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 30.05.2018) 

6.150 Про надання громадянам Бернеру І. Ю., ідентифікаційний номер, Кацевій Л., 

ідентифікаційний номер, Папсуєвій А. І., ідентифікаційний номер,                            

Прядко Л. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Гагаріна, 40 (Соборний район) по 

фактичному розміщенню та для реконструкції нежитлової будівлі з 

прибудовою під магазин (оприлюднено 15.04.2020) 

 



6.151 Про надання ТОВ «ОРБІТААЙС», код ЄДРПОУ 43232741, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по                           

просп. Богдана Хмельницького, 8 А (Централmний район) по фактичному 

розміщенню будівлі офісу з виставочною залою (оприлюднено 07.04.2020) 

 6.152 Про надання ТОВ «ДРІМКАСТЕЛ», код ЄДРПОУ 43585500, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Олеся Гончара, 40, 42 (Соборний район) по фактичному розміщенню 

житлових будинків та для будівництва багатоквартирного житлового будинку 

з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями (оприлюднено 

16.04.2020) 

 6.153 ро надання ТОВ «ТАКТ», код ЄДРПОУ 21858879, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв Крут, 16 А 

(Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, офісу 

(оприлюднено 15.04.2020) 

 6.154 Про надання ТОВ «СІКАР», код ЄДРПОУ 43542210, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 

майнового комплексу по вул. Великій Діївській, 4 Д (Новокодацький район) 

(оприлюднено 15.04.2020) 

 6.155 Про надання гр. Хащині П. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 

зміною її цільового призначення) по фактичному розміщенню виробничого 

комплексу по вул. Береговій, 238 Л (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 15.04.2020) 

 6.156 Про надання ТОВ  «НВП «СПУТНИК», код ЄДРПОУ 43167238, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню складу паливно-мастильних матеріалів по                         

вул. Квітки-Основ’яненка, 5 (Новокодацький район) (оприлюднено 

15.04.2020) 

 6.157 Про надання ОК «АГК «АВТОМОБИЛИСТ», код ЄДРПОУ 26368619, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу в районі 

туп. Запорізького (Шевченківський район) (оприлюднено 25.03.2020) 

 
6.158 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по просп. Героїв, 48 А 

(Соборний район), яка перебуває в оренді гр. Понікаревич А. С., 

ідентифікаційний номер (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.159 Про припинення гр. Непочатих В. І., ідентифікаційний номер 1437600263, 

права постійного користування  землею по вул. Гуртовій, 22 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 18.04.2019) 

 
6.160 Про внесення змін до рішень міської ради з метою приведення їх у 

відповідність до вимог чинного законодавства (оприлюднено 29.08.2019) 

 



6.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 № 338/48 «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 27.03.2020) 

 
6.162 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2020 № 144/56 «Про 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу по 

фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна» (оприлюднено 

12.05.2020) 

 6.163 Про внесення змін до договору оренди землі від 23.04.2018 (державна 

реєстрація від 23.04.2018, номер запису про інше речове право 25858768) 

стосовно земельної ділянки по вул. Гаванській, 9 (Самарський район) 

(оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.164 Про поновлення договору оренди землі від 14.03.2018 (державна реєстрація 

від 14.03.2018, номер запису про інше речове право 25242325) по вул. Володі 

Дубініна, 6 (Соборний район) ТОВ «САТТАВА», код ЄДРПОУ 35113057, для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (оприлюднено 

14.05.2020) 

 6.165 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 163/55 стосовно 

земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 64 В (Шевченківський 

район) (оприлюднено 07.05.2020) 

 
6.166 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2020 № 171/56 стосовно 

земельної ділянки по вул. Академіка Образцова, 1 К (Індустріальний район) 

(оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.167 Про зміну цільового призначення земельної ділянки у районі вул. Широкої, по 

вул. Широкій, у районі вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.168 Про внесення змін до договорів оренди землі від 31.03.2006 (державна 

реєстрація від 07.06.2006 № № 040610400662, 040610400661) стосовно 

земельних ділянок по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 9 Б 

(Соборний район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.169 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Байкальської з метою проведення земельних 

торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.170 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Будівельників у районі будинку № 47 з метою 

проведення земельних торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.171 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Панікахи з метою проведення земельних 

торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.172 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 90 з метою 

проведення земельних торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 



6.173 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Автопарковій у районі буд. № 6 з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 13.06.2019) 

 
6.174 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Терещенківській у районі буд. № 27 з метою 

проведення земельних торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.175 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Чернишевського з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 16.04.2020) 

 
6.176 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 104 (Індустріальний 

район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.177 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу  права оренди 

земельної ділянки по вул. Євпаторійській та вул. Маршала Судця (Соборний 

район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.178 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки, площею 0,0717 га, по вул. Набережній Перемоги у районі 

буд. № 26 (Соборний район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.179 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки, площею 0,0990 га, по вул. Набережній Перемоги у районі 

буд. № 26 (Соборний район)  (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.180 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Моніторній у районі буд. № 10 (Новокодацький 

район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.181 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Моніторній у районі буд. № 10 (Новокодацький 

район) (оприлюднено 14.05.2020) 

 
6.182 Про поділ земельної ділянки по вул. Короленка, 2 К (Шевченківський район), 

яка перебуває в оренді ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ АТЛАНТ», код ЄДРПОУ 

34774497, по фактичному розміщенню багатофункціональної будівлі та для 

нового будівництва багатофункціонального комплексу з паркінгом 

(оприлюднено 14.05.2020) 

 6.183 Про надання ТОВ "ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС", код ЄДРПОУ 40715848, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва та 

для будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним 

паркінгом по вул. Європейській, 5 (Шевченківський район) (оприлюднено 

05.02.2020) 

6.184 Про відмову у передачі земельної ділянки за адресою: пров. Іжевський, 5 у 

власність гр. Костюку М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(оприлюднено 13.05.2020) 

 



 Конфлікт інтересів 

6.185 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Ударників, 27 

(Чечелівський район) (оприлюднено 27.01.2020) 

 
6.186 Про надання ТОВ «МАСПО-В», код ЄДРПОУ 23944784, ПрАТ «АГРА», код 

ЄДРПОУ 31659485, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі 

торговельно-ділового призначення по вул. Глинки, 7 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 17.02.2020) 

7.  Про питання архітектури та містобудування 

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

Дніпровської міської ради   

7.1 Про надання  дозволу на розроблення проектів землеустрою ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ», код ЄДРПОУ 21560766, щодо відведення земельних 

ділянок для проведення модернізації мережі та розміщення обладнання 

електрозв`язку (оприлюднено 13.09.2017) 

 7.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-

учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (15 осіб) (оприлюднено 

05.02.2020) 

 7.3 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-

учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (15 осіб) (оприлюднено 

05.03.2020) 

 7.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 28.01.2020) 

 
7.5 

 

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 30.03.2020) 

 
7.6 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 

(10 осіб) (оприлюднено 17.02.2020) 

 
7.7 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 

(10 осіб) (оприлюднено 03.10.2019) 

 



7.8 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 25.03.2020) 

 
7.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної 

операції (45 осіб) (оприлюднено 21.01.2020) 

 7.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної 

операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції                   

(62 особи) (оприлюднено 24.02.2020) 

 7.11 

 

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 

(17 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

 
7.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(12 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

 
7.13 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(11 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

 
7.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будів 

ництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі (12 осіб) (оприлюднено 

15.04.2020) 

 
7.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(12 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

 
7.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб) (оприлюднено 16.04.2020) 

 
7.17 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 

(22 особи) (оприлюднено 16.04.2020) 

 



7.18 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 

(4 особи) (оприлюднено 08.01.2020) 

 
7.19 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення металевих гаражів громадянам у м. Дніпрі 

(3 особи) (оприлюднено 11.12.2019) 

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 

управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

7.20 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 

обмеженого вулицями: Харківською, Глинки, Михайла Коцюбинського та 

В’ячеслава Липинського (Шевченківський  район) 
 

 

8. Різне  

Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради  

8.1       Про   розгляд   електронної   петиції   (щодо  захисту  жителів  Індустріального 

            району від шкідливих викидів підприємства «Потоки») 

 

 

8.2       Про   розгляд   електронної   петиції   (щодо   утеплення   фасаду  з  частковою 

            заміною вікон у КЗО «СЗШ 45» ДМР) 

 

8.3       Про розгляд електронної петиції  (щодо облаштування огорожі та благоустрій 

            прилеглої території КЗО «СЗШ № 17» ДМР по вул. Смоленська, 1) 

 

 Доповідач: Шикуленко О. В., депутат Дніпровської міської ради 

 8.4  Про скасування рішення міської ради від 18.12.2019 № 8/52 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 "Про ставки земельного 
податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати земельного податку 
на території міста" (оприлюднено 06.02.2020) (із зауваженнями) 

 8.5  Про скасування рішення міської ради від 18.12.2019 № 9/52 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 "Про ставки земельного 
податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати земельного податку 
на території міста" (оприлюднено 10.02.2020) (із зауваженнями) 

 


