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Останній термін публікації 24.07.2019
проектів рішень -  24.06.2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

47 чергової сесії міської ради VII скликання

1. Про фінансово-бюджетні питання

Доповідач: Міллср В. В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
1.1 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 

року (оприлюднено 25.06.2019)
1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про 

міський бюджет на 2019 рік" (оприлюднено 21.06.2019)
1.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про 

Програму економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік" 
(оприлюднено 21.06.2019)

1.4 Про зменшення величини пайової участі ТОВ "АРКА-ДІЯ" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 21.06.2019)

1.5 Про зменшення величини пайової участі ТОВ "ЕЛЛАДА-7" на розвиток 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Дніпра 
(оприлюднено 24.06.2019)

1.6 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 14.06.2019)

1.7 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 10.07.2019)

1.8 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 17.07.2019)

1.9 Про здійснення запозичення до міського бюджету (АТ "Ощадбанк") 
(оприлюднено 11.07.2019)

1.10 Про здійснення запозичення до міського бюджету (ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК") 
(оприлюднено 19.07.2019)



:

« .



1.11 Про погодження проекту додаткової угоди 1 до інвестиційного договор) 
реконструкції та завершення будівництва об’єкта незавершеного будівниці і 
від 01.12.2014 по просп. Свободи в районі будинків № № 217, 219, 221 
(оприлюднено 16.07.2019)

Доповідач: Маковцев 1.1., директор департаменту транспорту та трннснорі но 
інфраструктури Дніпровської міської ради
1.12 Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМГ н 

укладання додаткових угод (оприлюднено 18.07.2019)

2, Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міською ю с т иции і в в

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діильншії 
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради
2.1 Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємств 

"Теплоенерго" Дніпровської міської ради на 2019 рік 
(оприлюднено 26.06.2019)

Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діилминіі 
виконавчих органів, директор департаменту соціальної ноліїнмі 
Дніпровської міської ради
2.2 Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту менннніцім 

міста Дніпра на 2017 -  2021 рр. (оприлюднено 20.06.2019)

Доповідач: ІМовшип Д. І., директор департаменту но робоїі і іікінінімн 
Дніпровської міської ради
2.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 К" 20/(>(і "При 

затвердження комплексної містобудівної програми розвитку м іст Дніпра н і 
2016 -  2020 роки" (оприлюднено 21.06.2019)

Доповідач: Павлюк ІО. ()., директор департаменту інноваційної о роїннім  
Дніпровської міської ради
2.4 Про внесення змін до Міської цільової нроірнмн "І І.ірі ішіініі11 ірт- 

бюджетування (бюджет учас ті) у м. Дніпрі на 2016 2020 римі"
(оприлюднено 11.06.2019)

Доповідач: Чудновський О.В., директор денаріаменіу громадського норнам І 
цивільного захисту Дніпровської міської ради
2.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 X" 14/5 «Про 

Програму «Безпечне місто» на 2016 -  2020 роки» (оприлюднено 01.07.2019)

Доповідач: Турчак А. 1У1., заступник директора департаменту по роботі
активами Дніпровської міської ради

Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та трансноріної 
інфраструктури Дніпровської міської ради
2.6 Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 

Дніпра па 2017-2022 роки (оприлюднено 03.07.2019)



2.7 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2016 № 24/12 "Про 
Програму розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та 
обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста 
Дніпропетровська, на 2016-2021 роки" (оприлюднено 13.06.2019)

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

2.8 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2016 - 2020 роки (оприлюднено 21.06.2019)

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

2.9 Про внесення змін до Програми "Муніципальне житло м. Дніпра" на 2016 -  
2020 роки (оприлюднено 25.06.2019)

Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради
2.10 Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації 

м. Дніпра на 2019 -  2023 роки

Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради
2.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2013 № 23/43 "Про 

Інвестиційну програму "Підвищення енергоефективності у бюджетних 
установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного 
перфоманс-контракту" (пілотний проект)" на 2013 - 2024 роки"
(оприлюднено 23.07.2018)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
2.12 Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про 

затвердження Програми "Безпечна школа" на 2016-2020 роки"
(оприлюднено 26.06.2019)

Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради
2.13 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 «Про 

Програму у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів 
Дніпровської міської ради на 2016 -  2020 роки» (оприлюднено 26.04.2019)

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



3. Про питання комунальної власності

Доповідач: Лисенко 14. 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, водовідведеппя. 
електропостачання та будівлі каналізаційної насосної станції № 2 і 
електронасосним устаткуванням (оприлюднено 29.05.2019)

3.2 Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади м іст 
безхазяйних будівель і споруд насосних станцій водопостачання та 
водовідведеппя (оприлюднено 10.06.2019)

3.3 Про надання дозволу на передачу з балансу КП «УРЕА» на баланс КІІ 
«Дирекція територій і об’єктів рекреації» ДМР малих архітектурних форм 
(оприлюднено 19.06.2019)

3.4 Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Комунжилсервіс» на баланс
КП «Теплоенерго» котелень, теплових розподільчих пунктів, насосних 
станцій, мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведеппя.
електропостачання, газопостачання, вузлів обліку теплової енергії та ішни.х 
активів (оприлюднено 21.06.2019)

3.5 Про надання дозволу на передачу з балансу КГІ «Дніпровські міські теїшжі 
мережі» на баланс КП «Теплоенерго» котелень, приміщень котелень, 
допоміжних приміщень та інших активів (оприлюднено 21.06.2019)

3.6 Про надання дозволу на передачу з балансу КІ І «Комепергосервіс» на балат
КП «Теплоенерго» котелень, теплових розподільчих пунктів, насосних 
станцій, мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведеппя,
електропостачання, газопостачання, вузлів обліку теплової енергії та інших 
активів (оприлюднено 25.06.2019)

3.7 Про надання дозволу на передачу з балансу КІІ «Міськзсленбуд» на балат 
КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР міні-трактора ти 
фрези грунтової (оприлюднено 02.07.2019)

3.8 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведеппя до 
житлового будинку по вул. Січових стрільців, 46 Д
(оприлюднено 08.07.2019)

3.9 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста кабельних мереж електропостачання
(оприлюднено 11.07.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
3.10 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2012 № 25/26 «Про 

надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади 
міста гуртожитку за адресою: вул. Осіння, 4» (оприлюднено 01.07.2019)



3.11 Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту інноваційного 
розвитку Дніпровської міської ради основних засобів та інших матеріальних 
цінностей на баланс департаменту парків та рекреації Дніпровської міської 
ради (оприлюднено 13.06.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
3.12 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2010 № 59/56 «Про 

надання в безкоштовне користування спортивних баз загальноосвітніх 
навчальних закладів та приміщень нежиглового фонду міста, пристосованих 
для занять фізичною культурою та спортом, спортивних споруд комунальних 
підприємств дитячо-юнацьким спортивним школам і громадським 
організаціям» (оприлюднено 13.06.2019)

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

3.13 Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-2" ДМР малоквартирного житлового 
будинку літ. Ь-І по пров. Південному. І (оприлюднено 24.05.2019)

3.14 Про визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради 
(оприлюднено 24.05.2019)

3.15 1 Іро передачу з балансу па баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 28.05.2019)

3.16 Про припинення права оперативного управління на будівлю по 
вул. Щербаня. 1 (оприлюднено 28.05.2019)

3.17 Про визначення балансоутримувача нежитлового приміщення 
(оприлюднено 28.05.2019)

3.18 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна разом з 
індивідуально визначеним майном по проси. Богдана Хмельницького, 27 П 
(оприлюднено 29.05.2019)

3.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2014 № 15/47 "Про 
об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста 
Дніпропетровська" (оприлюднено 04.06.2019)

3.20 Про визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради 
(оприлюднено 18.06.2019)

3.21 Про передачу з балансу на баланс будівлі амбулаторії № 6, 7 літ. А-2, 3 по 
просп. Мануйлівському, 29 (оприлюднено 20.06.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
3.22 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

гуртожитків ВАТ "БМФ "Дніпроважбуд" (оприлюднено 11.07.2019)

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



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

3.23 Про надання згоди на прийпятгя в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового комплексу по вул. Гідропарковій, ІЗ (оприлюднено 15.07.2019)

3.24 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового будинку по вул. Воскресепській, 27 (оприлюднено 15.07.2019)

3.25 Про надання згоди на прийпятгя в комунальну власність територіальної 
громади міста мереж водовідведення (оприлюднено 15.07.2019)

3.26 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Розвиток Дніпро" на баланс 
департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради основних 
засобів (оприлюднено 18.07.2019)

Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради
3.27 Про визначення балансоутримувачем території загального користування 

(зеленої зони) по просп. Дмитра Яворницького в районі буд. № 45 КГІ 
"Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР (оприлюднено 27.05.2019)

Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльносіі 
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради
3.28 Про будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Великій 

Діївській, у районі будинків № № 4. 6 (оприлюднено 25.06.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради
3.29 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 

(оприлюднено 21.06.2019)
3.30 Про передачу з балансу на баланс будівлі та споруди (будівлі кінотеатру) по 

вул. Філософській, 23 (оприлюднено 08.07.2019)
3.31 Про передачу з балансу на баланс будівель та споруд по вул. Королепка, 24 Д 

(оприлюднено 10.07.2019)
3.32 Про передачу з балансу на баланс будівель та споруд бази відпочинку 

"Мечта" разом з індивідуально визначеним майном, які розташовані у 
емт Кирилівці Якимівського району Запорізької області
(оприлюднено 12.07.2019)

3.33 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 12.07.2019)

3.34 Про зміни до Переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2019 році (оприлюднено 26.06.2019)



3.35 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Берсзипській, 28, 
прим. 287 а (оприлюднено 26.06.2019)

3.36 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Шевченка, ЗО, прим. І 
(оприлюднено 26.06.2019)

3.37 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Героїв, І, прим. 230 а 
(оприлюднено 26.06.2019)

3.38 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Богдана Хмельницького, 
7, прим. 4 (оприлюднено 26.06.2019)

3.39 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Петра 
Калнишевського, 62, прим. 66 (оприлюднено 26.06.2019)

3.40 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля, 64, 
прим. 24 (оприлюднено 26.06.2019)

3.41 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Титова, 18 А, прим. ЇХ 
(оприлюднено 26.06.2019)

3.42 Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Виконкомівській, 42, 
прим. 1, 2, 3 (оприлюднено 11.07.2019)

3.43 І Іро приватизацію об'єкта нерухомого майна по просп. Гагаріна, 92, прим. 4 
(оприлюднено 19.07.2019)

Доповідач: Семенніков Д. Ю., голова комісії з припинення як юридичної
особи департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив
Дніпровської міської ради
3.44 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 26.06.2019)

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

ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району 
багатоквартирного житлового будинку літ. А-2 по просп. Слобожанському, 
26 (оприлюднено 05.07.2019)

4, 11 по організаційні і кадрові питання

Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради
4.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2019 № 40/45 "Про 

підпорядкування комунальних закладів та установ Дніпровської міської ради 
виконавчим органам Дніпровської міської ради" (оприлюднено 20.06.2019)



Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету -  
директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів 
Дніпровської міської ради

4.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 79/31 "Про 
затвердження Кодексу поведінки" (оприлюднено 27.06.2019)

4.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 35/6 "Про 
утворення комісії міської ради з питань присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Дніпра" (оприлюднено 27.06.2019)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності 
Дніпровської міської ради
4.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 38/5 "Про 

затвердження Положення про електронні петиції" (оприлюднено 25.06.2019)

Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради
4.5 Про затвердження Типового статуту закладу охорони здоров’я 

комунального некомерційного підприємства Дніпровської міської ради 
вторинного рівня надання медичної допомоги (оприлюднено 21.06.2019)

Доповідач: Шикуленко О. В., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Дніпровської міської ради
4.6 Про встановлення обладнання дитячих, спортивних, комплексних і 

футбольних майданчиків на території міста та передачу їх в безоплатне 
користування (оприлюднено 13.06.2019)

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради
4.7 Про перейменування дублюючої вулиці 8 Березня у Соборному районі на 

честь Мусліма Магомаєва (оприлюднено 29.05.2019)

4.8 Про деякі питання адресації об'єктів у м. Дніпрі (оприлюднено 10.07.2019)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради
4.9 Про затвердження Порядку доступу до приміщень житлових будинків для 

проведення ремонту та ліквідації аварій комунальними службами 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 31.05.2019)

Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради
4.10 Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації 

Дніпровської міської ради (оприлюднено 24.06.2019)

Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської 
міської ради
4.11 Про затвердження персонального складу Громадської ради при Дніпровській 

міській раді (оприлюднено 24.06.2019)



4.12 Про затвердження Положення про департамент інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради у новій редакції (оприлюднено 31.05.2019)

4.13 Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 
(бюджет участі) у м. Дніпрі (оприлюднено 11.06.2019)

Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
4.14 Про попередження утворення та заходи щодо зниження шуму до рівнів, 

установлених санітарними нормами (оприлюднено 09.07.2019)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради
4.15 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Міськсвітло" 

Дніпровської міської ради у новій редакції у зв'язку зі збільшенням 
статутного капіталу (оприлюднено 05.06.2019)

4.16 Про зміну найменування Комунального підприємства "Дніпропетровське 
міжміське бюро технічної інвентаризації" Дніпропетровської обласної ради та 
затвердження статуту у новій редакції (оприлюднено 24.06.2019)

4.17 Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
р;ши відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 24.06.2019)

4.18 Про припинення процедури реорганізації Комунального підприємства 
"Шкільне харчування Бабушкінського району "Школьник" Дніпропетровської 
міської ради, зміну його найменування та затвердження Статуту 
(оприлюднено 12.06.2019)

4.19 Про припинення юридичної особи -  Комунального підприємства "Дніпро- 
Інвест" Дніпровськоїміськоїради шляхом ліквідації(оприлюднено 25.06.2019)

4.20 Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«БЕЗПЕЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ у новій редакції (оприлюднено 12.07.2019)

Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради
4.21 Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров’я шляхом 

приєднання (оприлюднено 07.06.2019)

Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
4.22 Про затвердження Статуту Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний 

центр "Ін-кидс" Дніпровської міської ради (оприлюднено 04.07.2019)

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



Доповідач: Нідєлько А. В., директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської 
міської ради
4.23 Про затвердження Положення про Громадську раду при Дніпровській міській 

раді (оприлюднено 24.06.2019)

Доповідач: Маковцев 1. 1., директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради

4.24 Про надання дозволу КП "Міські причали" ДМР на організацію перевезень 
пасажирів річковим транспортом (оприлюднено 22.07.2019)

Доповідач: Музика М. І., директор департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради
4.25 Про затвердження Переліку об'єктів та Порядку обліку об'єктів благоустрою 

зеленого господарства м. Дніпра (оприлюднено 04.07.2019)

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 вул. Казакова у районі буд. № 57
(Шевченківський район) у власність гр. Горобцю А. П„ ідентифікаційний 
номер 1737211694, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
10.10.2018)

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Василівській у районі буд. № 146
(Чечелівський район) у власність гр. Попову С. В„ ідентифікаційний номер 
2685400312, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 161 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Колодці М. І„ ідентифікаційний 
номер 2281300487, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Здоров'я (Самарський район) у 
власність гр. Чумертову В. В., ідентифікаційний номер 3083406194, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.05.2019)

5.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шлюзової (Амур- 
Нижньодпіпровський район) у власність гр. Фукс Т. Є., ідентифікаційний 
номер 3113524723, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)



5.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Дубовика у районі буд. № 19 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Рудчснку М. 1., ідентифікаційний 
номер 2052716136, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.7 Про передачу земельної ділянки по пров. Салтикова-Щедріна, 24 (Соборний 
район) у власність гр. Четвертак С. В., ідентифікаційний номер 2512116043, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.05.2019)

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі буд. № 276 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Черняєву А. А„ 
ідентифікацій-ний номер 2786003318, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 02.05.2019)

5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Дубовика у районі буд. № 19 (Амур-
ІІижпьодніпровський район) у власність гр. Рудченко Т. М„ ідентифікаційний 
номер 2950515960, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Вишиваній, 32 (Новокодацький
район) у власність гр. Пономаренко А. В., ідентифікаційний номер 
1992700969, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 59 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дубровіну О. Е„ 
ідентифікаційний номер 3531507238, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 02.05.2019)

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій, 72 (Амур-
Пижньодніпровський район) у власність гр. Бойко І. А., ідентифікаційний 
номер 2861308344, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Південмашівської
(Чечелівеький район) у власність гр. Лук’яненко 1. М., ідентифікаційний 
номер 2206800743, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
15.05.2019)

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Слов’янській у районі буд. № 22
(Соборний район) у власність гр. Госалову С. А., ідентифікаційний номер 
2742512138, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
19.12.2018)



5.15 Про передачу земельної ділянки по иров. Орільському (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. ІІІвецю 3. В., ідентифікаційний 
номер 3022022994, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
09.10.2018)

5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 67 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Таряник О. О., 
ідентифікаційний номер 3107205142, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 02.05.2019)

5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. 
№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Рижкову А. С., ідентифікаційний 
номер 2606523252, для будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено
17.05.2019)

5.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. 
№ 17 (Індустріальний район) у власність гр. Готвянському Ю. О., 
ідентифікаційний помер 2402700459, для будівництва та обслуговування 
гаража (оприлюднено 17.05.2019)

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Соборний
(Жовтневий) район) у власність гр. Гончар О. М.. ідентифікаційний номер 
3227008326, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
04.05.2016)

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Мільмана у районі буд. № 85 
(Соборний (Жовтневий) район) у власність гр. Тьосовій Г. Г., 
ідентифікаційний номер 1232800424, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.08.2016)

5.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Соборний
(Жовтневий) район) у власність гр. Сініцину Д. Є., ідентифікаційний номер 
3179808838, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.02.2016)

5.22 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі для 
садівництва у СТ "ЛІСНЕ" (3 особи) (оприлюднено 19.11.2018)

5.23 Про передачу у власність гр. Мандзюк Р. Д., ідентифікаційний номер
1426000724,^земельної ділянки № 89 у САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ 
"СОНЯЧНИИ-2" (Новокодацький район) для ведення
садівництва(оприлюднено 20.05.2019)

5.24 Про передачу у власність гр. Опришку О. В., ідентифікаційний номер
3406715850, земельної ділянки № 46 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 20.05.2019)

5.25 Про передачу у власність гр. Талавирі Д. О., ідентифікаційний номер
3202804518, земельної ділянки № 29 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 20.05.2019)



5.26 Про передачу у власність гр. Сіленку І. Д„ ідентифікаційний номер 
1925018592. ̂ земельної ділянки № 90 у САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ 
"СОІІЯЧНИЙ-2" (Новокодацький район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 20.05.2019)

5.27 Про передачу гр. Тітовій Г. В., ідентифікаційний номер 3058422606, у
власність земельної ділянки № 106 в СТ "ДРУЖБА" для
садівництва(оприлюднсно 11.02.2019)

5.28 Про передачу у власність гр. Талавирі Т. П., ідентифікаційний номер
2480811948, земельної ділянки № 30 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 20.05.2019)

5.29 Про передачу у власність гр. Кошеленко В. І., ідентифікаційний номер 
2311500484, земельної ділянки № 9 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 18,04.2019)

5.30 Про передачу у власність гр. Тарасенку Б. П., ідентифікаційний номер 
3306103230, земельної ділянки № 48 в СТ "БУГОРОК" (Самарський район) 
для садівництва (оприлюднено 11.12.2018)

5.31 Про передачу гр. Чорноногу О. О., ідентифікаційний номер 3256304197, у 
власність земельної ділянки № 62 у СТ “ЛІСНЕ” для садівництва 
(оприлюднено 08.04.2019)

5.32 Про передачу у власність гр. Дроненко І. В., ідентифікаційний номер 
3254907347, земельної ділянки № 128 у СТ "МЕЧТА-1" (Індустріальний 
район) для садівництва (оприлюднено 13.11.2018)

5.33 Про передачу у власність гр. Гейвандян О. В., ідентифікаційний номер 
3531807023, земельної ділянки № ІЗ у САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ 
“ЗДОРОВЬЕ" (Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено
17.04.2019)

5.34 Про передачу гр. Шлонімському 1. А., ідентифікаційний номер 2274514935, у 
власність земельної ділянки № 231 у СТ “СТ1НОВИК" для садівництва 
(оприлюднено 11.02.2019)

5.35 Про передачу у власність гр. Дедову О. В., ідентифікаційний номер 
3027501432, земельної ділянки № 99 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 17.04.2019)

5.36 Про передачу гр. Авдєєвій М. Є., ідентифікаційний номер 2678013922, у
власність земельної ділянки № 160 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1” для
садівництва(оприлюднено 08.04.2019)

5.37 Про передачу у власність гр. Дмитренку О. В., ідентифіка-ційний номер 
2390000659, земельної ділянки № 47 в СТ “АППОРТ” для садівництва 
(оприлюднено 28.11.2018)

5.38 Про передачу у власність гр. Горобцю А. В., ідентифікаційний номер 
3182109116, земельної ділянки № 63 в ОК СТ "Мічурінець-2" (Самарський 
район) для садівництва (оприлюднено 11.02.2019)



5.39 Про передачу у власність гр. Фещенко Л. Л., ідентифікаційний номер
2213518168, земельної ділянки № 59 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 26.04.2019)

5.40 Про передачу у власність гр. Профатило Н. М., ідентифікаційний номер 
2167030566, земельної ділянки № 233 в СТ "СТІНОВИК” (Самарський район) 
для садівництва (оприлюднено 18.12.2018)

5.41 Про передачу гр. Сорокіній Д. Л., ідентифікаційний номер 2881107609, у 
власність земельної ділянки № 5-005 у СТ "ЗОЛОТИМ РЕНЕТ” для 
садівництва(оприлюднено 08.04.2019)

5.42 Про передачу у власність гр. Гуріній О. І., ідентифікаційний номер
31979112202, земельної ділянки № 83 в ОК "СТ "ЛУЧ УТОС” для садівництва 
(оприлюднено 08.01.2019)

5.43 Про передачу у власність гр. Труфанову Є. В., ідентифікаційний номер
2126800571, земельної ділянки № 99 в СТ "ТОПОЛЬ" для
садівництва(оприлюднено 11.12.2018)

5.44 Про передачу гр. Пантелусю ІО. М., ідентифікаційний номер 2288000115, у 
власність земельної ділянки № 32 в ОК "СТ "ЛІСОВА КАЗКА” для ведення 
садівництва (оприлюднено 14.03.2019)

5.45 Про передачу у власність гр. Мороз О. С., ідентифікаційний номер
3207603904, земельної ділянки № 15 в СТ “БУГОРОК” (Самарський район) 
для садівництва (оприлюднено 08.01.2019)

5.46 Про передачу у власність гр. Акгюн А. В., ідентифікаційний номер
2767517424, земельної ділянки № 290 в ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВІ "САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ТРУД” (Шевченківський 
район) для садівництва (оприлюднено 26.04.2019)

5.47 Про передачу гр. Костенко В. В., ідентифікаційний номер 2509316942, у 
власність земельної ділянки № 53 у СТ "СТАЛЬ" для ведення садівництва 
(оприлюднено 01.03.2019)

5.48 Про передачу у власність гр. Спільній О. В., ідентифікаційний номер
2694800344, земельної ділянки № 47/48 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК”
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 18.04.2019)

5.49 Про передачу земельної ділянки по вул. Політехнічній (Центральний район) у 
власність гр. Сорочану А. Г., ідентифікаційний номер 3047811350, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 20.05.2019)

5.50 Про передачу земельної ділянки по вул. Політехнічній (Центральний район) у 
власність гр. Інюткіну І. В., ідентифікаційний номер 3124613299, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 20.05.2019)

5.51 Про передачу земельної ділянки по вул. Політехнічній (Центральний район) у 
власність гр. Федченку Р. А., ідентифікаційний номер 3050423299, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 20.05.2019)



5.52 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Мозговому М. О., ідентифікаційний номер 2891913351, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.12.2017)

5.53 Про передачу земельної ділянки по пров. Визволення, 38 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Іджраі Г. Г., ідентифікаційний 
номер 1762410456, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
21.05.2019)

5.54 Про передачу у власність гр. Антонюку В. А., ідентифікаційний номер
1779200773, земельної ділянки № 27 у СТ "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 17.05.2019)

5.55 Про передачу у власність гр. Загриценко А. М., ідентифікаційний номер
2735316024, земельної ділянки № 41 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН"
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 17.05.2019)

5.56 Про передачу гр. Пелюшкіній Л. Г., ідентифікаційний номер 3087301802, у 
власність земельної ділянки № 33 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" для ведення 
садівництва (оприлюднено 20.05.2019)

5.57 Про передачу у власність гр. Постолу С. О., ідентифікаційний номер 
3226904131, земельної ділянки № 81 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОД1В 
МІЧУРИНЕЦЬ” (Новокодацький район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 10.06.2019)

5.58 Про передачу у власність гр. Соколику О. В., ідентифікаційний номер 
1957716771, земельної ділянки № 159/160 у СТ "РОДНИК" (Амур- 
Нижньоднігіровський район) для ведення садівництва (оприлюднено
10.06.2019)

5.59 Про передачу у власність гр. Подоляк 1. М., ідентифікаційний номер 
2827811900, земельної ділянки № 200 у СТ “ВИНОГРАДАРЬ” (Самарський 
район) для садівництва (оприлюднено 10.06.2019)

5.60 І Іро передачу у власність гр. Загриценку М. О., ідентифікаційний номер 
1798813596, земельної ділянки № 42 у СТ "ЗЕЛЕНИЙ КЛИН" 
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 17.05.2019)

5.61 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вишиваної (Новокодацький 
район) у власність гр. Харьковцю О. М., ідентифікаційний номер 3303610371, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 20.05.2019)

5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Дмитренка (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кішінському М. І., 
ідентифікаційний номер 3064211157, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(учасник АТО) (оприлюднено 20.05.2019)



5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Белградській, 127 Б (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Зірці О. М., ідентифікаційний 
номер 2748015697, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівелі. і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 20.05.2019)

5.64 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Підгірної (Самарський район) у 
власність гр. Боінчуку Д. Г., ідентифікаційний номер 2873813890, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 31.05.2019)

5.65 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ракетобудівників (Чечелівський 
район) у власність гр. Гудзю О. Г., ідентифікаційний номер 3003318954, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 05.06.2019)

5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нагатинської (Самарський 
район) у власність гр. Соніну О. С., ідентифікаційний номер 3083917595, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 27.05.2019)

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Мозговій Ю. В., ідентифікаційний номер 3175212325, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.03.2018 )

5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чернігівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Андрєєвій ІО. С., 
ідентифікаційний номер 2721012005, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка(оприлюднено 01.12.2017)

5.69 Про передачу земельної ділянки по пров. Конструкторському (Чечелівський 
район) у власність гр. Носик І. С., ідентифікаційний номер 3317704346, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.05.2019)

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкррівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Полюшкіну С. С.,
ідентифікаційний номер 2661500297, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.06.2019)

5.71 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лужникової (Амур
Нижньодніпровський район) у власність гр. Самойленко А. І.,
ідентифікаційний номер 3271516722, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.06.2019)

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Капітальної (Соборний район) у 
власність гр. Григоренку А. В., ідентифікаційний номер 3173317392, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.06.2019)



5.73 Про передачу земельної ділянки у районі туп. Крутої балки (Соборний район) 
у власність гр. Самошкіній О. О., ідентифікаційний номер 3424411982, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.06.2019)

5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Південмашівській (Чечелівський 
район) у власність гр. Близнюк І. В., ідентифікаційний номер 2948019944, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.06.2019)

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Мінусинській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Баранець О. В., ідентифікаційний 
номер 2724500823, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2019)

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Анадирської (Амур-
1 Іижньоднігіровський район) у власність гр. Шведнюк Е. С., ідентифікаційний 
помер 3327311826, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій у районі буд. № 145 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шкатулі А. І., ідентифікаційний 
помер 2646100395, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2019)

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 77 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Ярош Л. Л., 
ідентифікаційний номер 2197619229, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.06.2019)

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Капітальної (Соборний район) у 
власність гр. Нерушу О. В., ідентифікаційний номер 2956624930, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2018)

5.80 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у
власність гр. Лелеті А. М., ідентифікаційний номер 3586308477, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.05.2019)

5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у 
власність гр. Шалуновій О. М., ідентифікаційний номер 2784614546, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2018)

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Капітальної (Соборний район) у
власність гр. Лелеті Л. О., ідентифікаційний номер 2417721006, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.12.2018)



5.83 Про передачу земельної ділянки по пул. Крайовій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Браткову Е. І., ідентифікаційний 
номер 3060305779, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коркіну С. Я., ідентифікаційний 
номер 3339902139, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
21.05.2019)

5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Гіетрозаводській, 500 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ткачу В. В., ідентифікаційний 
номер 3155014539, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській, 296 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Капи Ф. Я., ідентифікаційний 
номер 3519215547, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.87 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лілейної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Іванюку О. В., ідентифікаційний 
номер 2937617950, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.05.2019)

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Позднякову І. О.,
ідентифікаційний номер 3136909853, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 02.05.2019)

5.89 Про передачу земельної ділянки по пров. Будника, 9 (Чечелівський район) у 
власність гр. Кутняку А. В., ідентифікаційний номер 2421618154, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.05.2019)

5.90 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Валіковій М. М.,
ідентифікаційний помер 2955021048, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 20.05.2019)

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. В’єтнамської (Самарський 
район) у власність гр. Гаві К. А., ідентифікаційний номер 3336008341, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.05.2019)



5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 59 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дубровіну М. М.,
ідентифікаційний номер 4058503799, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 13.05.2019)

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Гайдамацькій, 87 (Новокодацький 
район) у власність гр. Бондар О. В., ідентифікаційний номер 2914206702, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.05.2019)

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Титаренко Л. О.,
ідентифікаційний номер 2996210465, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 20.05.2019)

•
5.95 Про передачу земельної ділянки у районі проси. Свободи (Новокодацький 

район) у власність гр. Чеху В. П., ідентифікаційний номер 2375414115, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.05.2019)

5.96 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Соборний 
(Жовтневий) район) у власність гр. Сініциній І. Б., ідентифікаційний номер 
2242500406, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
02.02.2016)

5.97 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі
буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Щербаку Р. В.,
ідентифікаційний номер 2771500217, для будівництва та обслуговування 
гаража(оприлюднено 07.06.2019)

5.98 Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Віденку А. О., ідентифікаційний 
номер 2573412518. по фактичному розміщенню нежилого приміщення по 
пл. Вокзальній, 3 (Центральний район) (оприлюднено 28.02.2019)

5.99 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля. 82 Д 
(Центральний район) в оренду ТОВ "УКРОТЕЛЬ", код ЄДРПОУ 34641460, по 
фактичному розміщенню адміністративно - господарської будівлі 
(оприлюднено 08.11.2018)

5.100 Про передачу земельної ділянки но вул. Великій Діївській, 303 А 
(Новокодацький район) у власність гр. Бойку Г. В., ідентифікаційний номер 
3001500934, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 08.01.2019)

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Перлинній, 17 А (Чечелівський 
район) у власність гр. Євсезі М. М., ідентифікаційний номер 1576010187, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.05.2019)



5.102 Про передачу земельної ділянки по вул. Трояндовій, 6 (Самарський район) у 
власність гр. Морозу Ю. В., ідентифікаційний номер 2796009916, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.05.2019)

5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Тютюнника, 32 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної 
станції № 53(оприлюднено 20.05.2019)

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Столетова, 1 Д (Індустріальний 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню насосної станції водовідведення 
№ 76(оприлюднено 20.05.2019)

5.105 Про передачу земельної ділянки по вул. Високогірній, 29 Б (Чечелівський 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню насосної станції водовідведення 
№ 10(оприлюднено 20.05.2019)

5.106 Про передачу земельної ділянки по вул. Собінова, 2 Н (Амур- 
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню насосної станції 
водовідведення № 58(оприлюднено 20.05.2019)

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Ближній, ЗІ Г (Новокодацький район) 
у спільну оренду гр. Бойчук І. Є., ідентифікаційний номер 3034319324, гр. 
Трегубовій Т. М., ідентифікаційний номер 1964203300, по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу(оприлюднено 29.05.2019)

5.108 Про передачу земельної ділянки по вул. Васильківській, 149 (Чечелівський
район) у власність гр. Савіній Л. Г., ідентифікаційний номер 1846500243, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.04.2019)

'  »

5.109 Про передачу земельної ділянки по пров. Східному, 76 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Романовичу Д. А., 
ідентифікаційний номер 2727504899, для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Фесенка, І А (Чечелівський район) у
власність гр. Бобковій А. І., ідентифікаційний номер 2264500627, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.05.2019)

5.111 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 21.06.2019)

5.112 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 10.06.2019)

5.113 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 05.06.2019)

5.114 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 21.06.2019)



5.115 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 18.06.2019)

5.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Двінській, 20 (Новокодацький район) 
у власність гр. Гарбуз Н. В., ідентифікаційний номер 2194600461, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.06.2019)

5.117 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 107 
(Центральний район) в оренду ТОВ “АРЛ1 - МЕД”, код ЄДРПОУ 38301302, 
по фактичному розміщенню нежиглових приміщень(оприлюднсно 30.10.2018)

5.118 Про передачу земельної ділянки в оренду Об’єднанню “ДОАПБ”, код 
ЄДРПОУ 03088225, по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. 
Прикордонній, 44 (Чечелівський район) (оприлюднено 04.12.2018)

5.119 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДНУЗТ, код ЄДРПОУ 01116130, для обслуговування навчальних корпусів по 
вул. Лазаряна, 2 (Соборний район) (оприлюднено 17.04.2019)

5.120 Про передачу земельної ділянки по пров. Універсальному, 10 Г (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "АВТОТЕХ-УН1ВЕРСАЛ", код 
ЄДРПОУ 38676889, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд(оприлюдпеио 07.06.2019)

5.121 Про передачу земельної ділянки по вул. Моторній, 10 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шкарбану В. В., 
ідентифікаційний номер 1726000195, по фактичному розміщенню 
індивідуального жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.10.2018)

5.122 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 243 Б 
(Шевченківський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал”, код 
ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню насосної станції 
водовідведення № 15(оприлюднсно 07.06.2019)

5.123 Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Кротова, 23 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "1СТРЕЙТ", код ЄДРПОУ 37213365, по фактичному 
розміщенню цілісного майнового комплексу(оприлюднено 24.05.2019)

5.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка, 67 (Центральний 
район) у постійне користування КП "Дніпровський електротранспорт” ДМР, 
код ЄДРПОУ 32616520, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд(оприлюднено 21.06.2019)

5.125 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка, 77 (Центральний 
район) у спільну оренду ТОВ ВКФ "БІОТОП", код ЄДРПОУ 30189624, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд, нежитлових 
приміщень(оприлюднено 05.07.2019)

5.126 Про надання ПрАТ "ПРОГРЕС”, код ЄДРПОУ 02969188, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Набережній Заводській, 9 Б (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 29.05.2018)



5.127 Про надання гр. Шипуліній К. В., ідентифікаційний номер 3179700920, гр. 
Чухно О. А., ідентифікаційний номер 2786519965, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лебедєва- 
Кумача, 33 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 12.01.2018)

5.128 Про надання ТОВ "НЕЦАХ”, код ЄДРГ10У 42091839, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню адміністративного будинку но вул. Сергія Єфремова, 21 Ж 
(Соборний район) (оприлюднено 09.04.2019)

5.129 Про надання ТОВ “РЕНТ-АВТО”, код ЄДРПОУ 42021159, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Любарського, 93 Л (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 20.12.2018)

5.130 Про надання ТОВ “АВТО МАС”, код ЄДРПОУ 42021384, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Любарського, 93 К (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 20.12.2018)

5.131 Про надання TOB “СЕРВІСАВТО-М”, код ЄДРПОУ 42020972, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Любарського, 93 М (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 20.12.2018)

5.132 Про надання гр. Чебану Д. Ф., ідентифікаційний номер 2723300096, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Шмідта, 4 Д (Чечелівський район) по фактичному розміщенню
комплексу торговельно-комерційного призначення(оприлюднено 28.03.2019)

5.133 Про надання гр. Мельникову О. М., ідентифікаційний номер 2631417398, гр. 
Реві О. О., ідентифікаційний номер 3122415124, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Пушкіна, 
59 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
(оприлюднено 20.05.2019)

5.134 Про надання ДГ1 ФІРМІ "ІНТЕР'ЄР-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30095615, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Гагаріна, 111 А (Соборний район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, будівлі магазину непродовольчих 
товарів(оприлюднено 21.11.2018)

5.135 Про надання гр. Корнетовій С. М., ідентифікаційний номер 2681119029, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Паршина, 39 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, магазину з кафетерієм (оприлюднено 11.09.2019)

5.136 Про надання ТОВ "СІЛЬВА", код ЄДРПОУ 24435174, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) но пров. Вільному, 4 
(Індустріальний район) по фактичному розміщенню нежитлового приміщення 
№ 240, перукарні № 77 (оприлюднено 16.08.2018)



5.137 Про надання ТОВ "ТЕХІМПЕКС УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 37213328, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Волзькій, 24 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд(оприлюднено 16.10.2018)

5.138 Про надання гр. Прокопенко Д. О., ідентифікаційний номер 2957107684, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення, нежитлових будівель та 
споруд, будівлі виробничого цеху з виробу бетону по вул. Повітряній, 5 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 20.12.2018)

5.139 Про надання гр. Почтіній Н. М., ідентифікаційний номер 2417613824, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 
Київській, 91 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель 
(оприлюднено 21.11.2018)

5.140 Про надання ОСББ "СОКІЛ-58", код ЄДРПОУ 38112847, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку з 
приміщеннями комерційного призначення по бульв. Слави, 58 (Соборний 
район) (оприлюднено 18.12.2018)

5.141 Про надання КЗО "СЗШ № 135" ДМР, код ЄДРПОУ 25542920, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд комунального закладу по вул. 
Березинській, 31 (Індустріальний район) (оприлюднено 06.06.2019)

5.142 Про надання квартирно-експлуатаційному відділу м. Дніпро, код ЄДРПОУ 
08004581, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Феодосіївській, 2 Д (Соборний район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (військове містечко № ІЗ) 
(оприлюднено 22.04.2019)

5.143 Про надання КП "ДАІІІЕІІЬКА", код ЄДРПОУ 13470598, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівлі магазину по вул. Передовій, 175 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.12.2017)

5.144 Про падання ТОВ "В1АРОІГ", код ЄДРПОУ 41863171, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Січових стрільців, 17 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 14.03.2019)

5.145 Про падання гр. Данеляи Р. С„ ідентифікаційний номер 3191417843, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівлі офісу з підсобними та складськими приміщеннями по 
вул. Військовій, 27 А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
27.10.2017)



5.146 Про надання гр. Прудніковій Н. О., ідентифікаційний номер 2002413107, 
гр. Дундич М. Є., ідентифікаційний номер 3051913061. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) но фактичному 
розміщенню нежилого приміщення, дитячої медичної консультації з аптечним 
кіоском по вул. Набережній Перемоги, 78 (Соборний район) (оприлюднено

5.147 Про надання TOB "КМ Дніпрометиз", код ЄДРПОУ 36160726, дозволу па 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Академіка 
Белелюбського, 1 (Чечелівський район) (оприлюднено 15.05.2019)

5.148 Про надання ТОВ “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС -  ГОТЕЛЬ АСТОРІЯ”, код 
ЄДРПОУ 37274684, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель і споруд 
по просп. Дмитра Яворницького, 66 А (Шевченківський район) (оприлюднено
20.05.2019)

5.149 Про надання ТОВ “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС -  ГОТЕЛЬ АСТОРІЯ”, код 
ЄДРПОУ 37274684, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівлі ділового центру та 
споруди по вул. Воскресенській, 22 (Шевченківський район) (оприлюднено
20.05.2019)

5.150 Про надання ТОВ “ТЕРМИ, ЛТД”, код ЄДРПОУ 20207482, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ ГІО 
фактичному розміщенню трансформаторної підстанції по вул. Фсодосіївській.
І Д (Соборний район) (оприлюднено 28.03.2018)

5.151 Про передачу земельної ділянки по вул. Здоров’я, 51 (Самарський район) в
оренду гр. Ніколаєву В. В., ідентифікаційний номер 2377600573, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.152 Про передачу земельної ділянки по вул. Берестовій, 31 (Шевченківський
район) в оренду гр. Файфер І. В., ідентифікаційний номер 2598400348, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Тюльпановій, 130 (Самарський
район) в оренду гр. Філіпчаку І. Я., ідентифікаційний номер 2147611159. по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)

5.154 Про передачу земельної ділянки по вул. Аеродромній, 67 А (Соборний район)
в оренду гр. Гриценку В. В., ідентифікаційний номер 1866000770, по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
20.05.2019)



5.155 Про надання гр. Марухнич Л. В., ідентифікаційний номер 2700200242, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Мирній, З 
(Шевченківський район) (оприлюднено 14.03.2019)

5.156 Про надання гр. Яцуну М. В., ідентифікаційний номер 2719500390, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Новопавелецькій, 18 (Чечелівський район) (оприлюднено 13.02.2019)

5.157 Про надання гр. Вороніній Л. С., ідентифікаційний номер 1820804382, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по иров. Ранковому, 
29 (Чечелівський район) (оприлюднено 17.04.2019)

5.158 Про надання гр. Чулкову М. А., ідентифікаційний номер 2171410772, 
гр. Чулковій Л. Г., ідентифікаційний номер 2284812004, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Перлинній, 27 
А (Чечелівський район) (оприлюднено 01.03.2019)

5.159 Про надання гр. Сатулі С. В., ідентифікаційний номер 2702208780, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Заповідній, ЗО 
(Чечелівський район) (оприлюднено 01.03.2019)

5.160 Про передачу земельної ділянки по вул. Ягджиєва, 8 (Чечелівський район) в
оренду гр. Кітришу ІО. В., ідентифікаційний номер 2928416955, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
07.06.2019)

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Корецького, 2 
(Новокодацький район) в оренду гр. Корсцькій І. О., ідентифікаційний номер 
2603919783, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 07.06.2019)

5.162 Про падання гр. Яценко Л. О., ідентифікаційний номер 2506900342, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Робкорівській, 
79 Е (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.04.2019)

5.163 Про надання гр. Вовні А. І., ідентифікаційний номер 1692600469, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Ясиополянській, 62 А (Соборний район) (оприлюднено 17.04.2019)



5.164 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 315/19 стосовно 
земельної ділянки по проси. Дмитра Яворницького, 60 Б (Шевченківський 
район) (оприлюднено 08.01.2019)

5.165 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 18.11.2002 (державна 
реєстрація від 29.11.2002 за № 2584) по вул. Черкаській, 8 (Новокодацький 
район) ТОВ ФІРМІ "ЛАДАС", код ЄДРПОУ 21940919, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 23.11.2017)

5.166 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок від 27.04.2004 (державна 
реєстрація від 25.05.2004 № № 5210, 5211) по вул. Титова, 16 (Чечелівський 
район) гр. Нестеренко Л. М., ідентифікаційний номер 2150300205, по 
фактичному розміщенню магазину непродовольчих товарів (оприлюднено
19.12.2018)

5.167 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.09.2003 (державна 
реєстрація від 17.09.2003 за № 4180) по пров. Вільному, 4 (Індустріальний 
район) ТОВ “СІЛЬВА”, код ЄДРПОУ 24435174, по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення перукарні (оприлюднено 19.12.2018)

5.168 Про поновлення договору оренди землі від 06.11.2007 (державна реєстрація 
від 21.01.2008 № 040810400017) за адресою: острів Монастирський, 18 
(Соборний район), ТОВ "7 ФУТОВ”, код ЄДРПОУ 24425744. но фактичному 
розміщенню будівель та споруд гребної водноспортивної бази (оприлюднено
20.12.2018)

5.169 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 08.08.2003 (державна 
реєстрація від 20.08.2003 № 4016) по вул. Андрія Фабра, 5 (Шевченківський 
район) ТОВ "ФІРМА ЕЙС ЛТД", код ЄДРПОУ 19431932. по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень(оприлюднено 12.02.2019)

5.170 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 08.08.2003 (державна 
реєстрація від 20.08.2003^№ 4017) по вул. Андрія Фабра, 5 (Шевченківський 
район) ТОВ "ФІРМА ЕЙС ЛТД", код ЄДРПОУ 19431932, по фактичному 
розміщенню приміщень(оприлюднено 13.02.2019)

5.171 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 02.04.2003 (державна
реєстрація від 30.04.2003 № 3348) по вул. Академіка Белелюбського, 14 
(Чечелівський район) ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ВИСОТПРОМСЕРВІС” код ЄДРПОУ 31216868, по фактичному 
розміщенню нежилого приміщєння(оприлюднено 29.11.2018)

5.172 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 04.07.2003 (державна 
реєстрація від 17.07.2003 № 3871) по просп. Дмитра Яворницького, 96 
(Центральний район) гр. Балашовій О. В., ідентифікаційний номер 
2203318889, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 
(оприлюднено 12.02.2019)

5.173 Про припинення ПрАТ "УкрНДІТМ", код ЄДРПОУ 14311577, права 
користування земельною ділянкою по просп. Олександра Поля, 46 
(Центральний район) (оприлюднено 11.12.2018)

5.174 Про припинення Фірмі “ Д н і пркапрем буд”, ЛТД, код ЄДРПОУ 21868576, 
права користування земельною ділянкою по вул. Князя Володимира 
Великого, 10 Б (Шевченківський район) (оприлюднено 09.01.2019)



5.175 Про припинення ПАТ "Промінвестбанк’", код ЄДРПОУ 00039002, права 
користування земельними ділянками по вул. Криворізькій, 2 (Чечелівський 
район) (оприлюднено 13.02.2019)

5.176 Про припинення права постійного користування КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ОБЛАСНИЙ ШКІРНО - ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 
01985417, земельною ділянкою по вул. Ярославській, 3 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 07.06.2019)

5.177 Про припинення ТОВ "СЕРВІС-ЦЕНТР "АЛЬФА", код ЄДРПОУ 14357177, 
права користування земельною ділянкою по Запорізькому шосе, 31, 31 Д 
(Соборний район) (оприлюднено 29.11.2018)

5.178 Про продовження гр. Воробйову Д. М., ідентифікаційний номер 2612318190, 
гр. Воробйовій В. Г., ідентифікаційний номер 1492700463, гр. Воробйовій Л. 
Є., ідентифікаційний номер 3464802180, строку укладання договорів оренди 
земельної ділянки по вул. Новосічнепій, 28 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 08.04.2019)

5.179 Про продовження гр. Терещенко Н. О., ідентифікаційний номер 2067607489. 
строку укладання договору оренди землі (оприлюднено 08.04.2019)

5.180 Про поновлення договору оренди землі від 26.12.2012 по просп. Героїв, 10 Д 
(Соборний район) гр. Лободі В. П., ідентифікаційний номер 1501708730, для 
обслуговування гаража(оприлюднено 26.04.2019)
Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.12.2002 (державна

5.181 реєстрація від 16.12.2002 № 2629) по просп. Богдана Хмельницького, 7 Д 
(Шевченківський район) ГО “Волга-Г’, код ЄДРПОУ 25927324, для 
проектування, будівництва та експлуатації гаражів (оприлюднено 20.09.2018)

5.182 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 23.04.2003 (державна 
реєстрація від 23.05.2003 № 3453) по вул. Канатній, 130 (Чечелівський район) 
гр. Любович 1. А., ідентифікацій-ний номер 2439515547, по фактичному 
розміщенню частини будівлі цеху з виробництва взуття (оприлюднено
09.04.2019)

5.183 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 28.12.2002 (державна 
реєстрація від 24.01.2003 № 2817) по просп. Олександра Поля, 14 
(Центральний район) гр. Олійнику Д. П., ідентифікаційний номер 2444400332, 
по фактичному розміщенню приміщень магазину(оприлюднено 19.12.2018)

5.184 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 12.06.2003 (державна 
реєстрація від 02.07.2003 за № 3747) по вул. Данила Галицького, 10 
(Новокодацький район) ТОВ "ПОЛІФАРБ”, код ЄДРПОУ 24227085, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 19.12.2019)

5.185 Про продовження ТОВ "ПРОФІТ ВЄГСГ, код ЄДРПОУ 30996898, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Журналістів, 9 Ж (Індустріальний 
район) (оприлюднено 13.02.2019)

5.186 Про продовження гр. Стратулат Л. А., ідентифікаційний номер 2145500581, 
строку укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по 
шосе Запорізькому, 48 (Шевченківський район) (оприлюднено 09.04.2019)



5.187 Про продовження TOB "МАВКА”, код ЄДРПОУ 20206593, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала 
Волівача, 1 (оприлюднено 29.11.2018)

5.188 Про продовження гр. Буцьких Л. С., ідентифікаційний номер 2250622561, 
строку укладання договору оренди землі по просп. Дмитра Яворницького, 74 
(Центральний район) (оприлюднено 06.06.2019)

5.189 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 181/34 стосовно 
земельної ділянки по вул. Караваева, 11 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 11.02.2019)

5.190 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок від 14.05.2003 (державна 
реєстрація від 28.05.2003 № № 3485, 3484) по вул. Шолохова, 7 (Амур- 
Нижньодніпровський район) ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ”, код ЄДРПОУ 21560766. 
по фактичному розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 09.01.2019)

5.191 Про припинення права користування земельними ділянками та дії договорів 
оренди землі у зв’язку з ліквідацією суб’єктів господарювання -  орендарів 
(оприлюднено 08.01.2019)

5.192 Про припинення права користування земельними ділянками та дії договорів 
оренди землі у зв’язку з ліквідацією суб’єктів господарювання - 
орендарів(оприлюднено 15.11.2018)

5.193 Про продовження ПП "І1ІЗФ СВК", код ЄДРПОУ 20257936, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по 
вул. Мандриківській, 47 (Соборний район) (оприлюднено 06.06.2019)

5.194 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 187/34 стосовно 
земельної ділянки по вул. Прапорній, 21 (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 12.02.2019)

5.195 Про поновлення договору оренди землі від 12.05.2014 (державна реєстрація 
від 12.05.2014, номер запису про інше речове право 5615239) по вул. 
Набережній Заводській, 2 (Чечелівський район) ТОВ “ЯХТ-КЛУБ "ПРИБІЙ”, 
код ЄДРПОУ 33770816, по фактичному розміщенню будівель та 
споруд(оприлюднено 10.06.2019)

5.196 Про внесення змін до договору оренди землі від 16.10.2015 (державна 
реєстрація від 16.10.2015 № 11628451) стосовно земельної ділянки по 
вул. Базовій, 2 (Самарський район) (оприлюднено 20.06.2019)

5.197 Про внесення змін до рішень міської ради у зв’язку з реорганізацією КЗ 
"ДЦГІМСД № 4”, код ЄДРПОУ 37899673 (оприлюднено 10.06.2019)

5.198 Про поновлення договору оренди землі від 13.02.2007 (державна реєстрація 
від 08.10.2007, за № 040710400581) по вул. Березинській у районі буд. № 18 
(Індустріальний район) гр. Пантелееву М. О., ідентифікаційний номер 
3043709070, для проектування та будівництва стоянки для короткочасного 
зберігання автомобілів (оприлюднено 18.04.2019)

5.199 Про проведення нормативної грошової оцінки земель м. Дніпра (оприлюднено
04.07.2019)



5.200 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Крайової (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лютій-Животовській Я. М, 
ідентифікаційний номер 2785918026, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 15.04.2019)

5.201 Про передачу земельної ділянки по вул. Скелястій у районі буд. № 4 А 
(Соборний район) у власність гр. Шматку М. В., ідентифікаційний номер 
2964909595, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 04.07.2019)

5.202 Про передачу у власність гр. Волвенкіній Н. В., ідентифікаційний номер 
2284200606, земельної ділянки для ведення садівництва в районі 
вул. Гаванської (Самарський район) (оприлюднено 18.07.2019)

5:203 Про передачу земельної ділянки по вул. Сталеварівській у районі будинків 
№ № 11, 11 А (Новокодацький район) у власність гр. Гончаренко О. В., 
ідентифікаційний номер 2883708009, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 12.11.2018)

5.204 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сесь Ю. О., ідентифікаційний 
номер 3373511283, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)

5.205 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 
власність гр. Патей Т. О., ідентифікаційний номер 2129200405, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.07.2019)

5.206 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 
власність гр. Івановій С. Є., ідентифікаційний номер 2430918826, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.07.2019)

5.207 Про передачу земельної ділянки по вул. Нарвській (Новокодацький район) у 
власність гр. Максимовичу 1. В., ідентифікаційний номер 3545210659, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.07.2019)

5.208 Про передачу земельної ділянки по вул. Верхній (Індустріальний район) у 
власність гр. Стабредову А. В., ідентифікаційний номер 2869704870, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.07.2019)

5.209 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вініченку О. С., ідентифікаційний 
номер 3440910671, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)



5.210 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Криші Л. Г., ідентифікаційний 
номер 1982608341, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
11.07.2019)

5.211 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
1 Іижиьодніпровський район) у власність гр. Штиці А. В., ідентифікаційний 
номер 2678014072, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
17.07.2019)

5.212 Про передачу земельної ділянки по вул. Євгена Вирового у районі буд. № 25 
А (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Драбешоку О. І., 
ідентифікаційний номер 2073013695, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 14.06.2019)

5.213 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Марії Приймаченко
(Самарський район) у власність гр. Нечипоруку В. П., ідентифікаційний 
номер 2730709972, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
06.06.2019)

5.214 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у 
власність гр. Карягіній Т. М., ідентифікаційний номер 2494215168, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.07.2019)

5.215 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Бісєровій 1. А., ідентифікаційний номер 
3282610983, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено
30.05.2019)

5.216 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Компанець О. А., ідентифікаційний 
номер 2924015521, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено
13.05.2019)

5.217 Про передачу земельної ділянки по вул. Таврійській (Самарський район) у 
власність гр. Бородіній Н. О., ідентифікаційний номер 2212000947, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.07.2019)

5.218 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Акінфієва, 1 А (Соборний 
район) у спільну оренду громадянам Кузнецову О. О., ідентифікаційний 
номер 3038327657, Криловій О. В., ідентифікаційний номер 2132500428, 
Кузьміній О. П., ідентифікаційний номер 2560113825, Швидько Г. 11., 
ідентифікаційний номер 2718709782, Преображенській А. П., 
ідентифікаційний номер 3032721828, Швидько О. II., ідентифікаційний номер 
3319608263. по фактичному розміщенню будівлі комерційного призначення 
(офіс) (оприлюднено 03.05.2019)



5.219 Про передачу земельної ділянки по просп. Праці, 8 Б (Соборний район) в 
оренду гр. Чижикову Р. О., ідентифікаційний номер 3307101099, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено
09.07.2019)

5.220 Про передачу земельної ділянки по просп. Гагаріна у районі буд. № 120 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ФУДКОРТ СЕРВІС ПЛЮС", код 
ЄДРГІОУ 42311227, по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного 
будівництва, об’єкта громадського харчування (оприлюднено 16.07.2019)

5.221 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 16.07.2019)

5.222 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 96 А (Індустріальний 
район) в оренду гр. Ладигіну С. Л., ідентифікаційний номер 2492900254, по 
фактичному розміщенню адміністративної будівлі та для її реконструкції під 
багатоквартирний житловий будинок (оприлюднено 17.07.2019)

5.223 Про передачу земельної ділянки по вул. Новомосковській, І Г (Амур- 
I Іижньодніпровський район) в оренду гр. Попову В. С., ідентифікаційний 
помер 3031915857, по фактичному розміщенню виробничої будівлі та для 
проектування, реконструкції існуючих будівель і нового будівництва 
(оприлюднено 04.07.2019)

5.224 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 04.07.2019)

5.225 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 04.07.2019)

5.226 Про передачу земельної ділянки по вул. Проскурівській, 9 (Амур- 
1 Іижньодніпровський район) у власність гр. Дудник В. І., ідентифікаційний 
помер 3192911143, по фактичному розміщенню індивідуального жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.07.2019)

5.227 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Херсонської -  вул. 
Костомарівської -  вул. Ушинського -  просп. Пушкіна (Центральний район) в 
оренду ТОВ "ЖИТЛОБУДТРЕСТ", код ЄДРПОУ 42909211, по фактичному 
розміщенню об'єкта незавершеного будівництва (оприлюднено 17.07.2019)

5.228 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 51 (Соборний 
район) в оренду ПрАТ МТЦ "ТАС-ТЕНІС ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 23375702, 
по фактичному розміщенню будівель та споруд тенісного центру 
(оприлюднено 09.07.2019)

5.229 і Іро передачу земельної ділянки по вул. Паршина, 16 (Шевченківський район) 
в оренду ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 30691543, по фактичному 
розміщенню будівлі магазину та нежитлових приміщень (оприлюднено
04.07.2019)

5.230 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, І К (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ТАЙМОПС", код ЄДРПОУ 39125527, по фактичному 
розміщенню будівлі комерційно-побутового призначення (оприлюднено
17.07.2019)



5.231 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 19 (Амур- 
Нижньодніпровський район) у постійне користування Релігійній громаді 
“Християнська Церква “Ковчег”, код ЄДРПОУ 26459227, по фактичному 
розміщенню комплексу будівель церкви (оприлюднено 17.07.2019)

5.232 Про передачу земельної ділянки по просп. І Ірані, 6 (Соборний район) в 
оренду ТОВ* "АГОРА-РЕНТ", код ЄДРПОУ 33808320, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд, складу готової продукції (незавершене 
будівництво (оприлюднено 05.06.2019)

5.233 Про передачу земельної ділянки по пров. Шевченка, 1 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "УКРСЕРВІССТРОЙ", код ЄДРПОУ 33248818. по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень та для проектування й будівництва 
житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури 
(оприлюднено 17.07.2019)

5.234 Про передачу земельної ділянки по вул. Шевченка, 45 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "УКРСЕРВІССТРОЙ", код ЄДРПОУ 33248818, по фактичному 
розміщенню житлового будинку та для проектування й будівництва житлових 
будинків з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури(оприлюднено
17.07.2019)

5.235 Про передачу земельної ділянки по вул. Харківській, 6 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ЕРМІТАЖ.", код ЄДРПОУ 33613316, по фактичному 
розміщенню квартирних житлових будинків та для будівництва житлового 
будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями з підземним 
паркінгом(оприлюднено 18.07.2019)

5.236 Про надання гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер 3034319324, гр. 
Трегубовій Т. М., ідентифікаційний номер 1964203300, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Космічній, 19 М (Соборний район) по фактичному розміщенню торговельного 
комплексу (оприлюднено 17.12.2018)

5.237 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 № 74" ДМР по вул. Караваева, 60 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 09.07.2019)

5.238 Про надання TOB "ХАРРІСОН ОЙЛ ІМПЕКС", код ЄДРПОУ 36282228, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі по вул. Набережній Заводській, 
19 Б (Новокодацький район) (оприлюднено 09.06.2019)

5.239 Про надання ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Павла Ніріиберга, 1 Б (Соборний район) та проведення її експертної грошової 
оцінки для продажу по фактичному розміщенню житлового будинку 
(оприлюднено 31.05.2019)



5.240 Про надання ТОВ "ХОЛМ ЛТД", код ЄДРПОУ 42565771, дозволу на 
розроблення робочого проекту землеустрою з метою реалізації заходів із 
рекультивації порушених земель по пров. Іртиському, 5, пров. 
Павлодарському, 3, вул. Довгій балці, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 23 А, 27, 29, ЗО 
(Шевченківський та Соборний райони) (оприлюднено 21.06.2019)

5.241 Про надання ТОВ “ЮНЕСКО’", код ЄДРПОУ 35863734, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд по вул. Січових 
стрільців, 4 А (Шевченківський район) (оприлюднено 18.04.2019)

5.242 Про надання ТОВ "ВОСТОКГАЗ", код ЄДРПОУ 33629792, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по шосе 
Запорізькому, 26 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівлі автосалону (оприлюднено 21.06.2019)

5.243 Про надання ТОВ “УНІКОМ’’, код ЄДРПОУ 20221507, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі магазину по просп. Слобожанському, 70 Ж 
(Індустріальний район) (оприлюднено 05.06.2019)

5.244 Про надання гр. Саєнко Н. О., ідентифікаційний номер 1944715086, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія 
Савченка, 72 (Центральний район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 24.06.2019)

5.245 Про надання ТОВ "УІ1ІВЕРСАЛ-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 32931116, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню незавершеного будівництва по вул. 
ІІанікахи у районі буд. № 22 (Шевченківський район) (оприлюднено
24.06.2019)

5.246 Про падання гр. Шейко Ю. В., ідентифікаційний номер 2826515920, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню торговельних будівель по вул. Комбрига Петрова, 4 
Д (Шевченківський район) (оприлюднено 11.06.2019)

5.247 Про надання ТОВ 11 "НЗ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34560674, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі тиру но вул. Костомарівській, 6 
(І Центральний район) (оприлюднено 24.06.2019)

5.248 Про падання ГОВ з II "ОРФЕЙ", код ЄДРПОУ 31792877, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню незавершеного будівництвом
багатофункціонального центру дозвілля та подальшого нового будівництва 
адміністративно-торговельної будівлі по вул. Шевченка, 49 (Соборний район) 
(оприлюднено 21.06.2019)



5.249 Про надання TOB "ІНТЕРТРЕЙДІНГ КОРПОРЕЙШН", код ЄДРІІОУ 
31573172, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню незавершеного будівництва, 
будівлі кафе та для будівництва офісного будинку по вул. Князя Ярослава 
Мудрого, 25 Б (Центральний район) (оприлюднено 18.06.2019)

5.250 Про надання ТОВ "УКРСЕРВІССТРОЙ", код СДРГІОУ 33248818, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна по вул. Шевченка, 39 Г, 
41 (Соборний район) та для будівництва багатофункціонального комплексу 
житлового і громадського призначення (оприлюднено 31.05.2019)

5.251 Про надання ТОВ "УКРСЕРВІССТРОЙ", код ЄДРІІОУ 33248818. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі 
зміною їх цільового призначення по пров. Шевченка, 1, 1 А (Соборний район) 
для будівництва багатофункціонального комплексу житлового та 
громадського призначення (оприлюднено 24.05.2019)

5.252 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 3 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 21.06.2019)

5.253 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
21.06.2017 № 126/22 (оприлюднено 24.06.2019)

5.254 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Столетова, 21 
(Індустріальний район), яка перебуває в оренді ПАТ "1НТЕРПАЙП НТЗ", код 
ЄДРПОУ 05393116, відповідно до договору оренди землі від 16.08.2018 
(державна реєстрація від 16.08.2018 № 27547250) (оприлюднено 07.06.2019)

5.255 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Столетова, 21 
(Індустріальний район), яка перебуває в оренді ПАТ "ІПТЕРПАЙГІ НТЗ", код 
ЄДРПОУ 05393116, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 
27.10.2003 (державна реєстрація від 28.10.2003 за № 4440) (оприлюднено
19.06.2019)

5.256 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 
вул. Маршала Малиновського, 70 Б для продажу по фактичному розміщенню 
майстерень, що належать на праві власності ТОЙ "Соната", код ЄДРПОУ 
30172521 (оприлюднено 18.06.2019)

5.257 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 179/34 стосовно 
земельної ділянки по вул. Космічній, 49 Б (Соборний район) (оприлюднено
13.06.2019)

5.258 Про внесення змін до договору оренди землі від 01.07.2011 (державна 
реєстрація від 03.08.2011 № 121010004000184) стосовно земельної ділянки по 
вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 44 (Соборний район) 
(оприлюднено 09.07.2019)



5.259 Про поновлення договорів оренди землі від 07.08.2017 (державна реєстрація 
від 07.08.2017 № № 21769704, 21768571) по вул. Воскресенській, 27 
(Шевченківський район) гр. Філюку С. А., ідентифікаційний номер 
2852319252, гр. Самбурському А. В., ідентифікаційний номер 2723013415, для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
(оприлюднено 16.07.2019)

5.260 Про поділ земельної ділянки по вул. Олександра Галича, 1 (Самарський 
район), яка перебуває в оренді гр. Бойка В. О., ідентифікаційний помер 
2057300178, відповідно до договору оренди землі від 18.09.2006 (державна 
реєстрація від 09.10.2006 № 040610401018), для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (оприлюднено
15.07.2019)

5.261 Про поділ земельної ділянки по шосе Запорізькому, 30 Г (Шевченківський 
район), яка перебуває в оренді ТОВ "ФІРМА "СІГМА ПЛЮС", код СДРІІОУ 
39293981, відповідно до договору оренди землі від 03.10.2017 (державна 
реєстрація від 03.10.2017 № 22642259), по фактичному розміщенню будівель 
та споруд (оприлюднено 28.05.2019)

5.262 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 306/44 "Про 
надання ДП "Північтепломережа" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР", код 
ЄДРПОУ 40113682, та ДП "ТВЦ" КП "ДТЕ" ДОР", код ЄДРПОУ 32688532, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шмідта, 26 (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень" (оприлюднено 12.07.2019)

5.263 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Бехтерева, 12 
(Самарський район) (оприлюднено 15.07.2019)

5.264 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 
111 (Новокодацький район) (оприлюднено 15.07.2019)

5.265 Про внесення змін до договорів оренди землі у зв’язку зі зміною 
найменування АТ "ДНІПРОГАЗ", код ЄДРПОУ 20262860 (оприлюднено
12.07.2019)

5.266 Про продовження строку укладання додаткового договору до договору 
оренди землі від 13.02.2019 (державна реєстрація від 13.02.2019, номер запису 
про інше речове право 30280385) (оприлюднено 03.07.2019)

5.267 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького (Шевченківський район) 
(оприлюднено 21.06.2019)

5.268 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки, площею 0,8801 га, по шосе Запорізькому у районі 
буд. № 53 (Соборний район) (оприлюднено 16.07.2019)

5.269 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки, площею 0,8741 га, по шосе Запорізькому у районі 
буд. № 53 (Соборний район) (оприлюднено 16.07.2019)



5.270 Про поновлення договору оренди землі від 29.07.2009 (державна реєстрація 
від 23.09.2009 № 040910400712) по вул. Січових стрільців, 89 Г 
(Шевченківський район) гр. Кузнецову А. В., ідентифікаційний номер 
2707700172, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено
17.07.2019)

5.271 Про поновлення договору оренди землі від 28.05.2009 (державна реєстрація 
від 12.08.2009 № 040910400615) по проси. Героїв, 20 Г (Соборний район) 
гр. Хаітову П. О., ідентифікаційний помер 2194101292, по фактичному

• розміщенню гаража (оприлюднено 17.07.2019)
5.272 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки, площею 1,3061 га, по шосе Запорізькому у районі буд. 
№ 53 (Соборний район) (оприлюднено 16.07.2019)

5.273 Про поновлення договору оренди землі від 28.03.2005 (державна реєстрація 
від 22.06.2005 № 040510400502) по вул. Миколи Міхновського, З 
(Індустріальний район) ТОВ "АТБ -  ТОРГСТРОЙ, код ЄДРПОУ 32010549. по 
фактичному розміщенню магазину (оприлюднено 09.07.2019)

5.274 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 29.09.2003 (державна 
реєстрація від 10.10.2003 № 4373) по вул. Титова, 8 (Чечелівський район) гр. 
Філон С. Л., ідентифікаційний номер 2720818081, по фактичному розміщенню 
торгово-виставочної зали непродовольчих товарів (оприлюднено 07.06.2019)

5.275 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок від 14.05.2004 (державна 
реєстрація від 22.03.2005 № № 040510400278, 040510400279), по вул. 
Калиновій, 12 (Індустріальний район) гр. Леухіній І. С„ ідентифікаційний 
номер 2501718822, по фактичному розміщенню магазину (оприлюднено
28.02.2019)

5.276 Про надання згоди на укладання договору супсрфіцію (оприлюднено
16.07.2019)

5.277 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка (Індустріальний 
район) у власність гр. Сидоренко К. Г., ідентифікаційний номер 3017805509, 
для будівництва та обслуговування індивідуального гаража (оприлюднено
05.07.2019)

5.278 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 48 Ä (Соборний район) в 
оренду гр. Понікаревич А. С., ідентифікаційний номер 3288717265, по 
фактичному розміщенню майнового комплексу (оприлюднено 13.06.2019)

5.279 Про поновлення договору оренди землі від 07.07.2016 (державна реєстрація 
від 07.07.2016 № 15377791) по вул. Сергія Подолинського, 31 (Центральний 
район) ТОВ “КОМФОРТ СІТІ ЛЮКС", код ЄДРПОУ 39874116, для 
будівництва житлового комплексу (оприлюднено 10.07.2019)

5.280 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 25 (Соборний 
район) в оренду ТОВ "СТАТТРЕЙДКОМІІАІІІЯ", код ЄДРПОУ 35803099. по 
фактичному розміщенню фізкультурно-оздоровчого комплексу та футбольних 
полів (оприлюднено 17.07.2019)

Конфлікт інтересів



5.281 Про поновлення договору оренди землі від 29.06.2011 (державна реєстрація 
від 02.02.2012 № 121010004000367) по просп. Богдана Хмельницького, 29 М 
(Шевченківський район) ТОВ "ЯНГО", код ЄДРПОУ 36493736, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 30.05.2019)

5.282 Про передачу земельної ділянки по вул. ІІанікахи, 61 Д (Шевченківський 
район) в оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер 3084714348, по 
фактичному розміщенню павільйону очищеної питної води, для реконструкції 
існуючих будівель та нового будівництва (оприлюднено 15.07.2019)

5.283 Про надання ГІрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна по вул. Виконкомівській, 10, 10 А 
(Шевченківський район) та для подальшого будівництва апартамент-центру з 
приміщеннями громадського призначення (оприлюднено 24.06.2019)

6. Про питання архітектури та містобудування

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

6.1 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 20.12.2018)

6.2 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в (Ж “СТ “ЕНЕРГЕТИК 
330” у Чечелівському районі м. Дніпра (4 особи) )(оприлюднено 11.02.2019)

6.3 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в ОК “СТ “ЗЕЛЕНИЙ 
СКЛОН” у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) ((оприлюднено 28.02.2019)

6.4 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в СТ “РОДНИК” в 
Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (4 особи)(оприлюднено
08.01.2019)

6.5 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в ОК “СТ “ЛУЧ УТОС” 
у Чечелівському районі м. Дніпра (2 особи) ((оприлюднено 08.01.2019)

6.6 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в СТ “Строітель-1” ОП 
тресту ДПС в І Іовокодацькому районі м. Дніпра (4 особи) (оприлюднено 
04.09.2018)



6.7 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Лук’яненку О. С., 
ідентифікаційний номер 2882900034. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) по вул. Онезькій (Амур-Иижньодніпровський район) ((оприлюднено
16.04.2019)

6.8 Про надання гр. Семченко 11. М., ідентифікаційний номер 2776517422, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Тиловій, 12 Б (Чечелівський район) ((оприлюднено 14.03.2019)

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 
(16 осіб) )(оприлюднено 10.04.2019)

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (3 особи) )(оприлюднено 21.09.2018)

6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 06.06.2019)

6.12 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 14.03.2019)

6.13 Про падання гр. Квашенку ІО. М., ідентифікаційний номер 2933117012, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Камській у районі буд. X® 16 (Соборний 
район) )(оприлюднено 20.03.2019)

6.14 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва В|СТ "ЗАЛІЗНИЧНИК" 
РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ в 
Шевченківському районі м. Дніпра (10 осіб) ((оприлюднено 11.02.2019)

6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(14 осіб) Хоприлюднеио 20.05.2019)

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) Хоприлюднеио 13.02.2019)



6.17 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(ІЗ осіб) Хоприлюднеио 10.06.2019)

6.18 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(15 осіб) Хоприлюднеио 28.05.2019)

6.19 Про надання ТОВ "АС ЛІВИЙ БЕРЕГ”, код ЄДРПОУ 41170893, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування автостанції по вул. Столєтова (Індустріальний 
район)(оприлюднено 30.05.2019)

6.20 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Дрозду С. В., 
ідентифікаційний номер 2999319811,. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у районі вул. Широкої (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 31.05.2019)

6.21 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(4 особи) (оприлюднено 21.06.2019)

6.22 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(9 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

6.23 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

6.24 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(10 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

6.25 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(7 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

6.26 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)



6.27 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(8 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

6.28 Про надання учаснику антитерориетичпої операції гр. Мельнику В. В., 
ідентифікаційний номер 2341814691, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у районі вул. Мостової (Новокодацький район) (оприлюднено
10.06.2019)

6.29 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 
(7 осіб) (оприлюднено 21.06.2019)

7. Різне

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

Про розгляд електронної петиції щодо збереження дерев у місті Дніпрі




