ПРОЄКТ

Останній термін публікації
проєктів рішень – 24.02.2020

25.03.2020

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
55 чергової сесії міської ради VІІ скликання
1. Основні питання
Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради
Про внесення змін до Регламенту Дніпровської міської ради VII скликання
(оприлюднено 16.03.2020)
2. Про фінансово-бюджетні питання
Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
2.1

Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про
міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" (оприлюднено 25.02.2020)

2.2

Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік"
(оприлюднено 18.02.2020)
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 7/54 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 05.03.2020)
Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 16.03.2020)

2.3
2.4
2.5

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 10/47 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 16.03.2020)

2.6

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 16.03.2020)

Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
2.7
Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на
укладання договору фінансового лізингу для придбання трамваїв
(оприлюднено 11.03.2020)

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
2.8
Про продаж гр. Білому О. Ю., ідентифікаційний номер, земельної ділянки по
вул. Шевченка, 29 Б (Соборний район) по фактичному розміщенню об’єкта
нерухомого майна "Будівля кафе" (оприлюднено 18.07.2017)
2.9

Про продаж земельної ділянки по вул. Глинки, 1 (Шевченківський район)
ПрАТ «АГРА», код ЄДРПОУ 31659485, по фактичному розміщенню будівлі
трансформаторної підстанції та зупинки маршрутних таксі
(конфлікт інтересів) (оприлюднено 19.12.2019)

3. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення
Дніпровської міської ради
3.1
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2018 № 11/36 "Про
затвердження Комплексної програми "Здоров’я населення м. Дніпра" на
2018 – 2022 рр." (оприлюднено 18.02.2020)
Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.2
Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 05.03.2020)
Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
3.3
Про внесення змін до рішення міської ради від 11.11.2015 № 11/70 "Про
Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016 – 2020 рр."
(оприлюднено 04.02.2020)
Доповідач: Пилипенко А. А., депутат Дніпровської міської ради
3.4

Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 "Про
затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних
будинків,
житлово-будівельних
кооперативів
та
обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на
2016 - 2020 роки" (оприлюднено 20.05.2019)

Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
3.5
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 перфомансконтракту" (пілотний проект) на 2013 – 2033 роки"
(оприлюднено 26.12.2019)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
3.6
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального
господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки (оприлюднено 28.02.2020)

Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики
Дніпровської міської ради
3.7
Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та
впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на
2016 – 2020 рр. (оприлюднено 19.03.2020)
Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
3.8

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців
міста Дніпра на 2017 - 2021 рр. (оприлюднено 20.03.2020)

4. Про питання комунальної власності
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
4.1
Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста теплових мереж (оприлюднено 10.02.2020)
4.2
Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП "Парк
культури та відпочинку Придніпровський" ДМР малих архітектурних форм
(оприлюднено 19.02.2020)
4.3
Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста теплових мереж (ОСББ № 28 по вул. Гулі Корольової)
(оприлюднено
21.02.2020)
4.4
Про надання згоди
на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста теплових мереж (ОСББ “Теремок-1”)
(оприлюднено 21.02.2020)
4.5
Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста оцинкованої пішохідної огорожі (оприлюднено 21.02.2020)
4.6
Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" на баланс КП
"Міськсвітло" електромереж та споруд зовнішнього освітлення
(оприлюднено 21.02.2020)
4.7
Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних
міських комунікацій (оприлюднено 25.02.2020)
4.8
Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Теплоенерго" на баланс КП
"Дніпроводоканал" виробничого приміщення з обладнанням за адресою:
вул. Киргизька, 4 А (оприлюднено 25.02.2020)
4.9
Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради на списання витрат по об’єктах закладів освіти
міста (оприлюднено 26.02.2020)
4.10 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради на передачу матеріальних цінностей по об’єктах
закладів освіти міста (оприлюднено 26.02.2020)

4.11

Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради на списання витрат по об’єкту "Заходи для
запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у
районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка у
м. Дніпропетровську, будівництво" (оприлюднено 26.02.2020)

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради
4.12 Про погодження списання з балансу КП "Жилсервіс-15" ДМР
багатоквартирних житлових будинків (оприлюднено 13.12.2019)
4.13 Про погодження списання з балансу Комунального житловоексплуатаційного підприємства "Лівобережжя" Дніпропетровської міської
ради багатоквартирного житлового будинку літ. А-1 по вул. Байкальській,
72/74 (оприлюднено 04.02.2020)
4.14 Про погодження списання з балансу КП «ЖИЛСЕРВІС-2» ДМР
багатоквартирного житлового будинку літ. З-2 по вул. Воскресенській, 29
(оприлюднено 11.03.2020)
Доповідач: Музика М. І.,
директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
4.15 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 96/47 "Про
затвердження Переліку об’єктів та Порядку обліку об’єктів благоустрою
зеленого господарства м. Дніпра" (оприлюднено 05.03.2019)
Доповідач: Семенко О. Б., директор департаменту екологічної політики
Дніпровської міської ради
4.16 Про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу КП "Зооконтроль" на
баланс КП "Еко Дніпро" утилізатора термічного УТ 500 ДП з системою
очищення газів (оприлюднено 13.02.2020)
Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради
4.17

Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО РАДА ДНІПРО" на
баланс КП "БЕЗПЕЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА" обладнання
(оприлюднено 25.02.2020)

Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
4.18 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна
(оприлюднено 14.02.2020)
4.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 53/52 "Про
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна"
(оприлюднено 20.02.2020)

4.20

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 97/53 "Про
надання згоди на передачу з комунальної власності територіальної громади
міста Дніпра у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Дніпропетровської області будівлі літ. А-2 по вул. Краснопільській, 4Д"
(оприлюднено 21.02.2020)

4.21

Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади міста (оприлюднено 24.02.2020)
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2018 № 33/30 "Про
об`єкти нерухомого майна комунальної власності та визначення їх
балансоутримувача" (оприлюднено 24.02.2020)
Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади міста об’єкта нерухомого майна – меморіального
комплексу "Мацева" по просп. Богдана Хмельницького, 24 Д
(оприлюднено 04.03.2020)

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37

Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 29/52 "Про
приватизацію комунального нерухомого майна у 2020 році"
(оприлюднено 19.02.2020)
Про виключення об`єктів нерухомого майна з Переліку об`єктів нерухомого
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2019 році, та
визнання рішень міської ради такими, що втратили чинність
(оприлюднено 21.02.2020)
Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що
підлягають приватизації в 2020 році (оприлюднено 14.01.2020)
Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Олеся Гончара, 4,
прим. І (оприлюднено 20.12.2019)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна, загальною площею 135,1 кв. м,
по пров. Парусному, 9, прим. 159 (оприлюднено 19.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Кам’янській, 32,
прим. 110 (оприлюднено 19.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Макарова, 18 Б, прим. 5,
поз. 14, 16, 19 (оприлюднено 19.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 87,
літ. А-5, прим. 44 (оприлюднено 19.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Короленка, 24 А літ. З-2
(оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. Г’-2 (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. Н (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. О4-1 (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. К-1 (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. М-1 (оприлюднено 24.02.2020)

4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51

Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, літ. М`-1 (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Олександра Поля,
80 А, прим. 1 (оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гоголя, 19, прим. 124
(оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по шосе Запорізькому, 80
(оприлюднено 24.02.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана Хмельницького, 123, прим. 54 (оприлюднено 27.02.2020)
Про приватизацію об`єкта нерухомого майна по вул. Івана Акінфієва, 17,
прим. 72 (оприлюднено 05.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по ж/м Тополя-2, буд. 40,
прим. 107 (оприлюднено 06.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 36, прим. 99
(оприлюднено 06.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Липовій, 16, прим. 128
(оприлюднено 12.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Титова, 18 А, прим. IX
(оприлюднено 12.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Талаліхіна, 10, прим. 32
(оприлюднено 12.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Талаліхіна, 14, прим. 32
(оприлюднено 12.03.2020)
Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра Яворницького, 119 А (оприлюднено 13.03.2020)
Про визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади міста (оприлюднено 20.02.2020)

Доповідач: Музика М. І.,
директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської ради
4.52 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста мережі зовнішнього освітлення (оприлюднено 21.02.2020)
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення
Дніпровської міської ради
4.53 Про надання дозволу АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на
будівництво мереж електропостачання на землях комунальної власності
(оприлюднено 18.03.2020)
Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
4.54 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
металевих воріт у районі буд. № 1 по вул. Володимира Вернадського
(оприлюднено 03.03.2020)

4.55

4.56

4.57

Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
металевих воріт у районі буд. № 20 по вул. Володимира Вернадського
(оприлюднено 03.03.2020)
Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
металевих воріт у районі буд. № 22 по вул. Володимира Вернадського
(оприлюднено 03.03.2020)
Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста
металевих воріт у районі буд. № 10 А по вул. Гоголя
(оприлюднено 03.03.2020)

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
4.58 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста зовнішньої мережі водопостачання по пров. Кипарисному
(оприлюднено 16.03.2020)
4.59 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 37/54 "Про
надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс комунальних
підприємств елементів об’єкта завершеного будівництва"
(оприлюднено 19.03.2020)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
4.60 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 57/47 "Про
передачу з балансу на баланс будівель та споруд по вул. Короленка, 24 А"
(оприлюднено 20.03.2020)
4.61

Про приватизацію частки у статутному капіталі ТОВ "Спортленд"
(оприлюднено 06.03.2020)

4.62

Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по Короленка, 24 А, літ. Е-4,
літ. Е1-2, літ. Е2-3 (оприлюднено 24.02.2020)

5. Про організаційні і кадрові питання
Доповідач: Філатов Б. А., міський голова
5.1

Про проголошення 2020 року у місті Дніпрі Роком Олександра Поля
(оприлюднено 05.03.2020)

Доповідач: Санжара О. О., секретар Дніпровської міської ради
5.2

Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та
її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її
виконавчих органів (оприлюднено 24.02.2020)

Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності
Дніпровської міської ради
5.3
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Дніпровської міської
ради VII скликання (оприлюднено 17.03.2020)

Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету міської
ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради
5.4
Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 31/21 «Про
затвердження базової мережі міських закладів та підприємств культури»
(оприлюднено 12.03.2020)
Доповідач: Бабський А. А., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров`я населення
Дніпровської міської ради
5.5
Про припинення права оперативного управління на будівлю амбулаторії
№ 6, 7 літ. А-2, 3 по просп. Мануйлівському, 29 (оприлюднено 10.03.2019)
Доповідач: Підлубний Е. С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської
міської ради
5.6
Про внесення змін до рішення міської ради від 12.09.2012 № 54/27 «Про
комісію міської ради з питань поновлення прав реабілітованих»
(оприлюднено 27.02.2020)
5.7
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про
затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної
установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради"
(оприлюднено 02.03.2020)
Доповідач: Маковцев І. І., директор департаменту транспорту та транспортної
інфраструктури Дніпровської міської ради
5.8
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2017 № 47/22 "Про
затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах
загального користування" (оприлюднено 05.03.2020)
Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою
Дніпровської міської ради
5.9
Про затвердження Положення про інспекцію з питань благоустрою
Дніпровської міської ради (оприлюднено 05.03.2020)
Доповідач Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних послуг та
дозвільних процедур Дніпровської міської ради
5.10 Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
м. Дніпра (оприлюднено 24.02.2020)
Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради
5.11 Про затвердження Положення про департамент торгівлі та реклами
Дніпровської міської ради (оприлюднено 21.02.2020)

5.12

Про затвердження Порядку оплати за розміщення реклами на транспорті та в
ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі
(оприлюднено 17.01.2020)

Доповідач: Павлюк Ю. О., директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради
5.13 Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет
участі) у м. Дніпрі (оприлюднено 24.01.2020)
Доповідач: Турчак А. М., заступник директора департаменту по роботі з
активами Дніпровської міської ради
5.14 Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у
новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу
(оприлюднено 20.02.2020)
5.15 Про затвердження Статуту КП "ЖГ Самарського району" ДМР у новій
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу
(оприлюднено 20.02.2020)
5.16 Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-2" ДМР у новій редакції у
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 20.02.2020)
5.17 Про затвердження Статуту КП «Земград» у новій редакції
(оприлюднено 21.02.2020)
5.18 Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Управління по
ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради у новій
редакції у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу
(оприлюднено 25.02.2020)
5.19 Про затвердження Статуту КП "Міськсвітло" у новій редакції у зв’язку зі
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 25.02.2020)
5.20 Про затвердження Статуту КП "Коменергосервіс" у новій редакції у зв’язку зі
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 25.02.2020)
5.21 Про затвердження Статуту КП "Дніпроводоканал" у новій редакції у зв’язку
зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 25.02.2020)
5.22 Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-5" у новій редакції у зв’язку зі
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 03.03.2020)
5.23 Про затвердження Статуту КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" у новій редакції
(оприлюднено 04.03.2020)
5.24 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 58/54 "Про
затвердження Статуту КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР у
новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу"
(оприлюднено 10.03.2020)
Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради
5.25 Про створення Комунального підприємства "Міська ритуальна служба"
Дніпровської міської ради (оприлюднено 11.03.2020)

Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального
управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради –
головний архітектор міста
5.26

Про перейменування вулиці Медичної у Соборному районі на вулицю
Академіка Георгія Дзяка (оприлюднено 12.03.2020)

Доповідач: Міллер В. В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
5.27

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2018 № 31/29 "Про
затвердження Положення про департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради у новій редакції"
(оприлюднено 18.03.2020)

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
5.28 Про затвердження проекту внесення змін до генерального плану розвитку
м. Дніпра (оприлюднено 18.10.2019)

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

Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській, 251 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Зубченко Н. Л., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.12.2019)

6.2

Про передачу земельних ділянок у власність громадянам-учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (17 осіб)
(оприлюднено 14.01.2020)
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам антитерористичної
операції для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд (присадибні ділянки) (6 осіб) (оприлюднено 14.01.2020)

6.3

6.4

Про передачу земельної ділянки по вул. Бердянській, 26 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Кручек Н. С., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.02.2020)

6.5

Про передачу земельної ділянки по вул. Радищева у районі буд. № 66
(Індустріальний район) у власність гр. Семку С. А., ідентифікаційний номер,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.03.2020)

6.6

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний
район) у власність гр. Решетняку О. П., ідентифікаційний номер, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.03.2020)

6.7

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Переможної (Соборний район)
у власність гр. Колесніковій Л. В., ідентифікаційний номер, для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2020)

Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій у районі буд. № 363
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Орловій К. В.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
17.03.2020)
6.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій у районі буд. № 363
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Орловій О. В.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
13.03.2020)
6.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Яснополянській у районі буд. № 87
(Соборний район) у власність гр. Пашковій З. І., ідентифікаційний номер, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2020)
6.8

передачу
земельної
ділянки
по
вул.
Береговій
(Амур6.11 Про
Нижньодніпровський район) у власність гр. Воронку А. О., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО)
(оприлюднено 27.11.2019)
6.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 11
(Новокодацький район) у власність гр. Смірнову Д. О., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено
27.11.2019)
6.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Новгород-Сіверській у районі буд.
№ 30 (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Лук’яненко С. М.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
28.11.2019)
6.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській, 278 А (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Леошек Г. С., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.11.2019)
передачу земельної
ділянки
по
вул.
Грінченка
(Амур6.15 Про
Нижньодніпровський район) у власність гр. Карпіку С. В., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.12.2019)

6.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів (Індустріальний район) у
власність гр. Хоменку В. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування гаража(оприлюднено 07.02.2020)
6.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів (Індустріальний район) у
власність гр. Хоменко К. Б., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування гаража (оприлюднено 07.02.2020)
6.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів (Індустріальний район) у
власність гр. Посадному М. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування гаража(оприлюднено 07.02.2020)
6.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів (Індустріальний район) у
власність гр. Посадній Ю. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування гаража(оприлюднено 07.02.2020)
6.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Журналістів (Індустріальний район) у
власність гр. Павленко В. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування гаража(оприлюднено 07.02.2020)
6.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний
район) у власність гр. Гаркуші В. О., ідентифікаційний номер 3570011694, для
будівництва та обслуговування гаража(оприлюднено 12.07.2019)
6.22 Про передачу у власність гр. Дубовик М. В., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 24 у СТ "ОПИТНИК-2" (Індустріальний район) для
ведення садівництва (оприлюднено 14.02.2020)
6.23 Про передачу у власність гр. Білашенко Л. Б., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 200 у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ" (Самарський район)
для садівництва (оприлюднено 14.02.2020)
6.24 Про передачу у власність гр. Прошніченко Т. В., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 22 у СТ "РОДНИК" (Амур-Нижньодніпровський район)
для садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.25 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 07.02.2020) (оприлюднено 30.01.2020)
6.26 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
АТ "УКРПОШТА", код ЄДРПОУ 21560045, по фактичному розміщенню
будівлі бази експедирування по вул. Журналістів 5 Б (Індустріальний район)
(оприлюднено 08.01.2020)
6.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Василівській, 98 (Чечелівський
район) у власність гр. Присташ О. П., ідентифікаційний номер, для
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.12.2019)
6.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Олександра Кониського, 79
(Шевченківський район) у постійне користування департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному
розміщенню об’єктів нерухомого майна Комунального закладу освіти
“Навчально-виховний комплекс № 48 “школа I-III ступенів – дошкільний
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради (оприлюднено
14.02.2020)

6.29 Про передачу земельної ділянки по вул. Ясеновій, 65 (Новокодацький район)
у постійне користування департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному розміщенню будівель та
споруд КЗО “НВК № 104” ДМР (оприлюднено 14.02.2020)
6.30 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 16 Д
(Центральний район) у постійне користування КПНЗ “МСДЮСШОР” ДМР,
код ЄДРПОУ 04544518, по фактичному розміщенню спортивного
залу(оприлюднено 14.02.2020)
6.31 Про передачу КУ "ДМТЦСО (НСП)" ДМР, код ЄДРПОУ 42920331, у постійне
користування земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та
споруд територіального центру соціального обслуговування по вул. Василя
Чапленка, 2 (Центральний район) (оприлюднено 04.02.2020)
6.32 Про передачу земельної ділянки по вул. Софії Ковалевської, 71 А
(Індустріальний район) у постійне користування КЗО "НВК № 41 ШВР" ДМР,
код ЄДРПОУ 25023500, по фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО
"НВК № 41 ШВР" ДМР (оприлюднено 07.02.2020)
6.33 Про передачу земельної ділянки по вул. Гулі Корольової, 14 Б
(Індустріальний район) у постійне користування КЗО “Гімназія № 3” ДМР,
код ЄДРПОУ 25540140, по фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО
“Гімназія № 3” ДМР (оприлюднено 14.02.2020)
6.34 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 26 Л (Шевченківський
район) в оренду ТОВ “ІБК “МІТЛ”, код ЄДРПОУ 35609935, по фактичному
розміщенню
господарчих
будівель
і
для
нового
будівництва
багатофункціонального комплексу(оприлюднено 17.09.2019)
6.35 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 2 А (АмурНижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ФРУНЗЕНСЬКИЙ РИНОК", код
ЄДРПОУ 41885415, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та для
будівництва торговельного комплексу(оприлюднено 08.11.2019)
6.36 Про передачу земельних ділянок по просп. Богдана Хмельницького, 171
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
"ДНІПРО", код ЄДРПОУ 41742390, по фактичному розміщенню виробничої
будівлі лікарських засобів та будівлі спиртосховища (оприлюднено
03.03.2020)
6.37 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 50
(Індустріальний район) в оренду гр. Єрмолаєвій Г. І., ідентифікаційний номер,
по фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 13.02.2020)
6.38 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 особи)
(оприлюднено 10.03.2020)
6.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Кільченській, 5 (Індустріальний
район) в оренду ТОВ "ПРОМБІЗНЕС КОМПАНЬЙОН", код ЄДРПОУ
42965103, по фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено
21.11.2019)

6.40 Про передачу земельної ділянки по пров. Крушельницької, 10 Т (АмурНижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню
розподільчого пункту № 50 (оприлюднено 24.02.2020)
6.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Олександра Кониського, 33
(Шевченківський район) в оренду гр. Литвин О. В., ідентифікаційний номер,
по фактичному розміщенню будівлі магазину з підвалом (оприлюднено
04.10.2019)
6.42 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Слобожанського (АмурНижньодніпровський район) в оренду ТОВ “АСТА”, код ЄДРПОУ 32281016,
для улаштування об’єкта транспортної інфраструктури – надземного
пішохідного переходу від торговельного комплексу по просп. Слобожанському, 31 Д до житлового будинку по просп. Слобожанському, 26
(оприлюднено 04.10.2019)
6.43 Про надання гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер, гр. Юрасовій Л. Є.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 32 Ж (Новокодацький
район) по фактичному розміщенню торговельного павільйону(оприлюднено
10.02.2020)
6.44 Про надання КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна(оприлюднено
19.02.2020)
6.45 Про надання КПНЗ “СДЮСШОР № 3” ДМР, код ЄДРПОУ 19145926, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель КПНЗ “СДЮСШОР № 3” ДМР по
вул. Любарського, 4 А (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
12.12.2019)
6.46 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню громадського
будинку з господарськими будівлями та спорудами КЗО "СШ № 55 ІТП" ДМР
по вул. Луговській, 211 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
18.12.2019)
6.47 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 № 119” ДМР по вул. Козака Мамая, 17 А (Шевченківський район)
(оприлюднено 03.01.2020)
6.48 Про надання КП “Дніпроводоканал”, код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об`єктів нерухомого майна(оприлюднено
27.01.2020)

6.49 Про надання РО "Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа Святих Останніх
Днів в Україні", код ЄДРПОУ 21655840, дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівель та
споруд по просп. Дмитра Яворницького, 115 А (Центральний район)
(оприлюднено 19.07.2017)
6.50 Про надання гр. Макаренку О. М., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
просп. Олександра Поля, 50 К (Центральний район) по фактичному
розміщенню споруди, автостоянки з допоміжними спорудами (оприлюднено
10.02.2020)
6.51 Про надання ТОВ "ФРУТДІМ", код ЄДРПОУ 43067427, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Богдана Хмельницького, 151 (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 21.10.2019)
6.52 Про надання гр. Китаєвій С. В., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Токарній, 18 (Чечелівський
район) (оприлюднено 18.02.2020)
6.53 Про надання ТОВ НВП "ІНВЕЛЬТА", код ЄДРПОУ 13427444, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Лісопильній, 12 (АмурНижньодніпровський район) (зі зміною її цільового призначення)
(оприлюднено 12.02.2020)
6.54 Про надання ТОВ НВП "ІНВЕЛЬТА", код ЄДРПОУ 13427444, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Верстовій, 48 (АмурНижньодніпровський район) (зі зміною її цільового призначення)
(оприлюднено 12.02.2020)
6.55 Про надання ТОВ "ВЕЛЛІНГТОН ГРУП", код ЄДРПОУ 38959460, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових приміщень по просп. Дмитра
Яворницького, 64 В (Шевченківський район) (оприлюднено 19.02.2020)
6.56 Про надання ТОВ “БОНОРУМ КОМПАНІ”, код ЄДРПОУ 40655795, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
просп. Дмитра Яворницького, 98 (Центральний район) по фактичному
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 24.02.2020)
6.57 Про надання ТОВ “БОНОРУМ КОМПАНІ”, код ЄДРПОУ 40655795, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, механічної майстерні, по
просп. Дмитра Яворницького, 98 (Центральний район) (оприлюднено
24.02.2020)

6.58 Про надання ПП “СЛАВІА”, код ЄДРПОУ 31793339, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Центральній, 16
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню нежитлового будинку
(оприлюднено 24.02.2020)
6.59 Про надання ТОВ “МАЙЛ УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 39148722, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
просп. Богдана Хмельницького, 106 А (Чечелівський район) по фактичному
розміщенню будівель та споруд(оприлюднено 13.02.2020)
6.60 Про надання ПП "УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ",
код ЄДРПОУ 34514228, та ТОВ "ІНТЕНСИВ РЕСУРС", код ЄДРПОУ
38299542, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Князя
Ярослава Мудрого, 27 (Центральний район) (оприлюднено 19.02.2020)
6.61 Про надання гр. Мордику Д. П., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню торговельного павільйону по вул. Миколи
Міхновського, 11 А (Індустріальний район) (оприлюднено 24.02.2020)
6.62 Про надання гр. Догорян В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Січових стрільців, 1 Б (Шевченківський район) по фактичному
розміщенню складського приміщення (оприлюднено 29.01.2020)
6.63 Про надання гр. Допрінді І. Б., ідентифікаційний номер, гр. Допрінді Н. О.,
ідентифікаційний номер, гр. Допрінді О. В., ідентифікаційний номер, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Коксовій, 12 (Новокодацький район)
(оприлюднено 24.02.2020)
6.64 Про надання гр. Бойчуку Р. І., ідентифікаційний номер, гр. Юрасову О. Ю.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Калиновій, 87 С (АмурНижньодніпровський район) по фактичному розміщенню торговельного
комплексу (оприлюднено 11.02.2020)
6.65 Про надання гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Слобожанському, 15 Д (Амур-Нижньодніпровський район) по
фактичному розміщенню будівлі автомийки (оприлюднено 11.02.2020)
6.66 Про надання ТОВ “НАФТА-ПРАЙМ”, код ЄДРПОУ 40641169, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по шосе
Запорізькому, 30 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
автозаправної станції (оприлюднено 02.08.2019)

6.67 Про надання ТОВ “АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН”, код ЄДРПОУ 40695167, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Князя Ярослава Мудрого, 64 (Центральний район) по фактичному
розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 29.05.2018)
6.68 Про надання ТОВ “АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН”, код ЄДРПОУ 40695167, дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
по
вул. Передовій, 530 К (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному
розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 02.04.2018)
6.69 Про надання ТОВ “НАФТА-ПРАЙМ”, код ЄДРПОУ 40641169, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
пл. Десантників, 9 (Центральний район) по фактичному розміщенню будівель
і споруд автозаправної станції (оприлюднено 30.05.2018)
6.70 Про надання ТОВ “ЛІДЕР ФІНАНС”, код ЄДРПОУ 40264058, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій
Діївській, 181 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню
автозаправних станцій № 14, № 29 (оприлюднено 03.04.2018)
6.71 Про надання ТОВ "АЛЬТАІР Д", код ЄДРПОУ 37901315, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
пров. Парусному, 10 Д (Новокодацький (Ленінський) район) по фактичному
розміщенню будівлі торговельного комплексу (оприлюднено 28.09.2017)
6.72 Про надання ТОВ "ЖАСМІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40367160, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню автозаправної станції № 2 по вул. Космічній, 30 (Соборний
район) (оприлюднено 04.10.2017)
6.73 Про надання ТОВ “ЧЕРУД”, код ЄДРПОУ 40563594, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню
нежитлових будівель по вул. Набережній Перемоги, 86 А (Соборний район)
(оприлюднено 30.05.2018)
6.74 Про надання ТОВ “ЛІДЕР ФІНАНС”, код ЄДРПОУ 40264058, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Набережній Заводській, 56 (Новокодацький район) по фактичному
розміщенню автозаправної станції з магазином (оприлюднено 02.04.2018)
6.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Аптекарській балці, 35 А
(Чечелівський район) в оренду гр. Журавлю В. І., ідентифікаційний номер, по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
03.01.2020)

6.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Васильківській, 131 (Чечелівський
район) в оренду гр. Смаглюк Н. В., ідентифікаційний номер, по фактичному
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.01.2020)
6.77 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 344/50 стосовно
земельної ділянки по шосе Полтавському, 621 (Амур-Нижньодніпровський
район) (оприлюднено 11.12.2019)
6.78 Про продовження гр. Масляку С. І., ідентифікаційний номер, строку
укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Черешневій, 6 А
(Шевченківський район) (оприлюднено 10.12.2019)
6.79 Про внесення змін до рішень міської ради у зв’язку з реорганізацією КЗ
“ДПТД” ДОР”, код ЄДРПОУ 01984754 (оприлюднено 10.12.2019)
6.80 Про проведення інвентаризації земель комунальної власності у місті
(оприлюднено 24.02.2020)
6.81 Про поновлення договору оренди землі від 23.04.2014 (державна реєстрація
від 23.04.2014 № 5444750) по вул. Журналістів, 18 (Індустріальний район)
ТОВ "ФЕНІКС", код ЄДРПОУ 32150060, по фактичному розміщенню будівлі
комплексу з технічного обслуговування автомототехніки (оприлюднено
03.03.2020)
6.82 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.
Каштановій, 4 К для продажу по фактичному розміщенню АЗК з пунктом
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, що належить на праві
власності ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443 (оприлюднено
18.02.2020)
6.83 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.
Робочій, 84 для продажу по фактичному розміщенню АЗС з пунктом
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, що належить на праві
власності ТОВ "БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443 (оприлюднено
18.02.2020)
6.84 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по шосе
Полтавському, 11 К для продажу по фактичному розміщенню будівель та
споруд (автозаправний комплекс), що належать на праві власності ТОВ
"БАСАР-ОПТ", код ЄДРПОУ 37952443 (оприлюднено 18.02.2020)
6.85 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Марії
Лисиченко, 12 Б для продажу по фактичному розміщенню будівель та споруд,
що належать на праві власності ТОВ "МЕРУМ", код ЄДРПОУ 38678336
(оприлюднено 18.02.2020)
6.86 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 26
(Соборний район) (оприлюднено 24.02.2020)
6.87 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки по вул. Привокзальній у районі буд. № 11 (Центральний
район) (оприлюднено 27.02.2020)

6.88 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по вул.
Маршала Малиновського у районі буд. № 92 (Самарський район)
(оприлюднено 04.03.2020)
6.89 Про поновлення договору оренди землі від 25.01.2006 (державна реєстрація
від 22.05.2006 № 040610400592) по просп. Слобожанському, 29 (АмурНижньодніпровський район) ТОВ “НДПКІ “ЧОРМЕТМЕХАНІЗАЦІЯ”, код
ЄДРПОУ 32835882, по фактичному розміщенню частини нежитлової
будівлі(оприлюднено 12.12.2019)
6.90 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,7000 га, по шосе Донецькому в
районі буд. № 2 Д з метою проведення земельних торгів (оприлюднено
24.02.2020)
6.91 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, орієнтовною площею 1,4000 га, по шосе Донецькому в
районі буд. № 2 Д з метою проведення земельних торгів (оприлюднено
24.02.2020)
6.92 Про передачу у власність гр. Кобіріній С. І., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 83 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ МІЧУРИНЕЦЬ"
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 19.02.2020)
6.93 Про передачу у власність гр. Толкачову С. В., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 34 у СТ "Лісова поляна" (Амур-Нижньодніпровський
район) для ведення садівництва (оприлюднено 26.02.2020)
6.94 Про передачу у власність гр. Рожко І. В., ідентифікаційний номер, земельної
ділянки № 26 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький район) для ведення
садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.95 Про передачу у власність гр. Моні І. В., ідентифікаційний номер, земельної
ділянки № 17 в ОК "СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для ведення
садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.96 Про передачу у власність гр. Булгаковій К. О., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 80 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ МІЧУРИНЕЦЬ"
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.97 Про передачу у власність гр. Семеновій Т. Г., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 317 у СТ “КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ” (Самарський район)
для ведення садівництва (оприлюднено 03.01.2020)
6.98 Про передачу у власність гр. Шаповаловій М. О., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 100 у СТ “БУДІВЕЛЬНИК” (Новокодацький район) для
ведення садівництва (оприлюднено 03.01.2020)
6.99 Про передачу у власність гр. Жилі М. В., ідентифікаційний номер, земельної
ділянки № 18 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний район) для
ведення садівництва (оприлюднено 24.02.2020) (оприлюднено 10.12.2019)

6.100 Про передачу у власність гр. Скляр І. О., ідентифікаційний номер, земельної
ділянки № 88 у СТ "ЗОЛОТИЙ РАНЕТ-2" ДЗ "БУДДЕТАЛЬ" ТРЕСТА
ДНІПРОСПЕЦБУД (Новокодацький район) для ведення садівництва
(оприлюднено 10.12.2019)
6.101 Про передачу у власність гр. Дацюк С. В., ідентифікаційний номер, земельної
ділянки № 71 у СТ "СТІНОВИК" (Самарський район) для ведення
садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.102 Про передачу у власність гр. Галайко К. В., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 2 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький район) для
садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.103 Про передачу у власність гр. Бесчастній Я. Ю., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 41 у СТ "ЛОКОМОТИВ" (Самарський район) для
ведення садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.104 Про передачу у власність гр. Дворецькій С. Є., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 294 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК-1" (Новокодацький район)
для садівництва (оприлюднено 14.02.2020)
6.105 Про передачу у власність гр. Гапонову В. М., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 55 у СТ "РАДУГА Р" (Самарський район) для ведення
садівництва (оприлюднено 14.02.2020)
6.106 Про передачу у власність гр. Молодчому С. А., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 8 у СТ "КІРОВЕЦЬ" (Індустріальний район) для ведення
садівництва (оприлюднено 26.02.2020)
6.107 Про передачу у власність гр. Тарасовій В. В., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 179 у СТ "ВИНОГРАДНИК-4" (Самарський район) для
ведення садівництва (оприлюднено 10.12.2019)
6.108 Про передачу у власність гр. Гарбузову Ю. О., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 290 у СТ “СТІНОВИК” (Самарський район) для ведення
садівництва (оприлюднено 03.01.2020)
6.109 Про передачу у власність гр. Осипенко Л. М., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 87 у СТ “ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН” (Індустріальний район)
для ведення садівництва (оприлюднено 24.02.2020) (оприлюднено 03.01.2020)
6.110 Про передачу у власність гр. Пархоменку П. О., ідентифікаційний номер,
земельної ділянки № 116 у СТ “СОНЯЧНИЙ-2” (Новокодацький район) для
ведення садівництва (оприлюднено 14.02.2020)
6.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Онезькій (Амур-Нижньодніпровський
район) у власність гр. Лук’яненку О. С., ідентифікаційний номер, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 27.11.2019)

6.112 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Криворотьку М. О.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 27.01.2020)
6.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернявського (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Шапошник С. А.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 27.11.2019)
6.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Берестовій у районі буд. № 54
(Шевченківський район) у власність гр. Матусяку О. В., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено
03.02.2020)
6.115 Про передачу земельної ділянки по вул. Берсенівській у районі буд. № 10
(Самарський район) у власність гр. Матусяку В. П., ідентифікаційний номер,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 06.02.2020)
6.116 Про передачу земельної ділянки по вул. Трав’яній у районі буд. № 14 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Максименюку Д. С.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 27.11.2019)
6.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Нагатинській у районі буд. № 5
(Самарський район) у власність гр. Аршавському В. М., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено
06.02.2020)
передачу
земельної
ділянки
по
вул.
Береговій
(Амур6.118 Про
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бобкову С. В., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО)
(оприлюднено 16.01.2020)
6.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Петрозаводській у районі буд. № 505
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Цебру В. Б.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.12.2019)
6.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 798
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Літвіновій В. Б.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
19.12.2019)

6.121 Про передачу земельної ділянки по пров. Камському у районі буд. № 10
(Соборний район) у власність гр. Литвиненко О. В., ідентифікаційний номер,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.12.2019)
6.122 Про передачу земельної ділянки у районі узв. Балашовського (Соборний
район) у власність гр. Светличній Л. Ю., ідентифікаційний номер 2250800781,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.02.2019)
6.123 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Рогальській С. В.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.12.2019)
6.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Повстанській (Новокодацький район)
у власність гр. Моніній О. Ф., ідентифікаційний номер, для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2020)
6.125 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балки мальовничої
(Чечелівський район) у власність гр Купі. О. В., ідентифікаційний номер, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.01.2020)
6.126 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Злагоди, 1 (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Мажарову С. Ю.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
18.03.2020)
6.127 Про передачу земельної ділянки по вул. Жокейній (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Литвину О. В., ідентифікаційний номер,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.03.2020)
6.128 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій у районі буд. № 363
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Енвальду Б. Г.,
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено
13.03.2020)
6.129 Про передачу земельної ділянки по вул. Лазаряна, 3 Д (Соборний район) в
оренду гр. Дверісу Є. Б., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню
нежитлової будівлі, виставкового салону (оприлюднено 10.12.2019)
6.130 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Коцюбинського, 1
(Шевченківський район) в оренду гр. Сороковіковій Г. В., ідентифікаційний
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено
15.01.2020)
6.131 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 8 (АмурНижньодніпровський район) в оренду ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ
34918876, по фактичному розміщенню магазину продовольчих та
непродовольчих товарів (оприлюднено 13.02.2020)

6.132 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 151 Ш
(Шевченківський район) в оренду ТОВ ВКП “ЛІДЕР”, код ЄДРПОУ
32887574, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено
11.02.2019)
6.133 Про передачу земельної ділянки по бульв. Слави, 6 Б (Соборний район) в
оренду ТОВ “ТЕХНОКАПІТАЛ”, код ЄДРПОУ 33249146, по фактичному
розміщенню торговельно-розважального центру (оприлюднено 02.10.2019)
6.134 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького (просп.
Карла Маркса), 71 - вул. Воскресенській (вул. Леніна), 15 (Шевченківський
(Бабушкінський) район) у спільну оренду ТОВ "ТОВ - ДІМ ІНВЕСТ", код
ЄДРПОУ 31037659, по фактичному розміщенню адміністративних
будівель(оприлюднено 13.06.2016)
6.135 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 50
(Індустріальний район) в оренду гр. Єрмолаєвій Г. І., ідентифікаційний номер,
по фактичному розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 18.03.2020)
6.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Виробничій, 4 (Самарський район) в
оренду ТОВ "ЛОГІСТІК ГРУП-Д", код ЄДРПОУ 40207335, по фактичному
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 04.03.2020)
6.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 17
(Новокодацький район) в оренду ПрАТ “ДМЗ”, код ЄДРПОУ 05393056, по
фактичному розміщенню комплексу будівель та споруд (оприлюднено
18.03.2020)
6.138 Про передачу земельної ділянки по вул. Віддаленій, 101 (Чечелівський район)
у власність гр. Будимко О. О., ідентифікаційний номер, по фактичному
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.03.2020)
6.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського, 124
(Самарський район) в оренду ТОВ "НВО САМАРА", код ЄДРПОУ 42990721,
по
фактичному
розміщенню
виробничо-торговельного
комплексу
(оприлюднено 05.03.2020)
6.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Паторжинського, 30, вул. Південній,
11 (Соборний район) в оренду ТОВ “АСТА”, код ЄДРПОУ 32281016, по
фактичному розміщенню нерухомого майна з подальшим будівництвом
багатофункціонального комплексу житлового і громадського призначення
(оприлюднено 13.03.2020)
6.141 Про передачу земельної ділянки по вул. Саранській, 59 (АмурНижньодніпровський район) в оренду гр. Олійнику Є. І., ідентифікаційний
номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено
19.03.2020)
6.142 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпросталівській, 30 Б
(Індустріальний район) в оренду ТОВ “АГРОСИСТЕМ”, код ЄДРПОУ
33421234, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено
19.03.2020)

6.143 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 8 (Шевченківський
район) в оренду гр. Долгополову О. Ю., ідентифікаційний номер, гр.
Задорожній С. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню
нежитлових приміщень (оприлюднено 18.03.2020)
6.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 33
(Соборний район) в оренду ТОВ ПНВК “ЕДХАУС”, код ЄДРПОУ 41343800,
по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 19.03.2020)
6.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 19 М (Соборний район) в
оренду гр. Бойчук І. С., ідентифікаційний номер, гр. Трегубовій Т. М.,
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного
комплексу (оприлюднено 13.03.2019)
надання
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОМУ
КООПЕРАТИВУ
6.146 Про
"КАНЕВСЬКИЙ", код ЄДРПОУ 25021303, дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню гаражів по вул.
Канівській, 21 Г (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
30.01.2020)
6.147 Про надання гр. Мелентьєву В. П., ідентифікаційний номер, гр. Русіну О. М.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Коксовій, 6 А (Новокодацький район) по
фактичному розміщенню будівлі барачного типу (оприлюднено 08.01.2020)
6.148 Про надання ТДВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКРИБА", код ЄДРПОУ 30838017,
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Автопарковій, 7 (Самарський район) по фактичному
розміщенню адміністративної будівлі (оприлюднено 19.07.2017)
6.149 Про надання ТОВ "ЗАХІДНЕ", код ЄДРПОУ 05527976, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному
розміщенню будівлі магазину по вул. Коробова, 3 А (Новокодацький
(Ленінський) район) (оприлюднено 23.11.2017)
6.150 Про надання ТОВ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД “ТЕМП”, код ЄДРПОУ
02969219, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Юрія Савченка, 67 А (Центральний район) по
фактичному розміщенню будівель (оприлюднено 20.12.2018)
6.151 Про надання ТОВ "ДТЗ", код ЄДРПОУ 36053445, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню
будівель та споруд по вул. Магаданській, 76 (Індустріальний район)
(оприлюднено 16.10.2018)
6.152 Про надання гр. Зайченку Д. В., ідентифікаційний номер, гр. Запарі О. О.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Смарагдовій, 3 Д (АмурНижньодніпровський район) по фактичному розміщенню нежитлових
приміщень та будівель (оприлюднено 12.09.2019)

6.153 Про надання гр. Зайченку Д. В., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, складу-магазину по вул.
Смарагдовій, 3 А, (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено
06.08.2019)
6.154 Про надання ТОВ “ФЕДЕРАЦИЯ ТЕНІСУ”, код ЄДРПОУ 34409108, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд і для будівництва
апартамент-центру по вул. Набережній Перемоги, 11 А (Соборний район)
(оприлюднено 24.02.2020)
6.155 Про надання ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Ламаній, 8 (Соборний район) та проведення її експертної грошової оцінки для
продажу по фактичному розміщенню житлових будинків (оприлюднено
20.01.2020)
6.156 Про надання гр. Пашкевичу С. О., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Передовій, 263 Д (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 19.02.2020)
6.157 Про надання ТОВ “БОНОРУМ КОМПАНІ”, код ЄДРПОУ 40655795, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Центральній, 14 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню
нежитлової будівлі (оприлюднено 24.02.2020)
6.158 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню будівлі колишнього кінотеатру "Салют" по вул. Набережній
Перемоги, 128 (Соборний район) (оприлюднено 30.01.2020)
6.159 Про надання гр. Стрільцю К. І., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Спогадів, 153
(Самарський район) (оприлюднено 27.01.2020)
6.160 Про зміну цільового призначення земельної ділянки № 35 в ОК "СТ
"РОСИНКА-9", що перебуває у власності гр. Зозулі Г. М., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (оприлюднено 10.12.2019)
6.161 Про продовження строку укладання додаткових договорів до договорів
оренди землі (оприлюднено 30.10.2019)
6.162 Про продовження строку укладання договору оренди землі по просп. Дмитра
Яворницького, 46 (Шевченківський район) (оприлюднено 27.01.2020)
6.163 Про поновлення договору оренди землі від 02.12.2008 (державна реєстрація
від 25.06.2009 № 040910400498) по вул. Академіка Белелюбського, 24 Ж
(Чечелівський район) ТОВ “НВП “ТАНТАЛ”, код ЄДРПОУ 24246059, по
фактичному розміщенню будівлі офісних приміщень з майстернею з ремонту
технологічного обладнання (оприлюднено 06.08.2019)

6.164 Про поновлення договору оренди землі від 02.09.2004 (державна реєстрація
від 17.02.2005 № 040510400134) по просп. Героїв, 1 М (Соборний район) ТОВ
НВП "УКРМЕТКОМПЛЕКС", код ЄДРПОУ 31687700, по фактичному
розміщенню будівлі (оприлюднено 30.10.2019)
6.165 Про внесення змін до рішень міської ради від 21.02.2018 № 107/30, від
25.04.2018 № 423/31 стосовно земельних ділянок по вул. Миколи Руденка, 77
А, 79, 79 А (Центральний район) (оприлюднено 10.06.2019)
6.166 Про поділ земельної ділянки по вул. Любарського, 2 М (АмурНижньодніпровський район) (оприлюднено 19.03.2020)
6.167 Про поновлення договору оренди землі від 13.09.2005 (державна реєстрація
від 16.11.2005 № 040510401198) по вул. Гаванській, 14 (Самарський район)
ТОВ "ЛАСУНКА", код ЄДРПОУ 24440838, по фактичному розміщенню
будівель та споруд (оприлюднено 10.03.2020)
6.168 Про поновлення договору оренди землі від 07.02.2005 (державна реєстрація
від 10.03.2005 № 040510400222) по вул. Набережній Заводській, 97 Д
(Новокодацький район) ТОВ НВП “УКРМЕТКОМПЛЕКС”, код ЄДРПОУ
31687700, по фактичному розміщенню будівлі підприємства торгівлі з
продажу непродовольчих товарів (оприлюднено 18.03.2020)
6.169 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Космічній, 51
(Соборний район), яка перебуває в оренді ТОВ "ЯГУАР-СТГ", код ЄДРПОУ
33160105, відповідно до договору оренди землі від 16.03.2005 (державна
реєстрація від 29.08.2005 № 040510400763) (оприлюднено 12.02.2020)
6.170 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки у районі вул. 20-річчя Перемоги (Самарський район)
(оприлюднено 19.03.2020)
6.171 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки у районі вул. Орловської (Новокодацький район)
(оприлюднено 19.03.2020)
6.172 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею
2,3568 га, по бульв. Зоряному, 1 А для продажу по фактичному розміщенню
торговельно-виставочного комплексу, що належить на праві власності ТОВ
БІК «ДАФІ», код ЄДРПОУ 32228680 (оприлюднено 24.02.2020)
6.173 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею
0,0405 га, по бульв. Зоряному, 1 А для продажу по фактичному розміщенню
торговельно-виставочного комплексу, що належить на праві власності ТОВ
БІК «ДАФІ», код ЄДРПОУ 32228680 (оприлюднено 24.02.2020)
6.174 Про надання ПП "ПОРТ М", код ЄДРПОУ 35166486, дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню
нежитлових приміщень та торговельно-сервісного комплексу по
вул. Курчатова, 7 (Чечелівський район) (оприлюднено 12.02.2020)

6.175 Про передачу земельної ділянки по вул. Тополиній, 22 Н (Шевченківський
район) в оренду ТОВ "ЕЛЬЗА ПЛЮС", код ЄДРПОУ 40443183, по
фактичному розміщенню торговельного комплексу
(оприлюднено
13.03.2020)
Конфлікт інтересів
6.176 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 6 К (Соборний район) в
оренду гр. Кривошеєву Є. В., ідентифікаційний номер, по фактичному
розміщенню комплексу побутового обслуговування населення – автомийки
(оприлюднено 24.02.2020)
6.177 Про надання ОСББ "СК-40", код ЄДРПОУ 41307888, дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному
розміщенню
багатоквартирного
житлового
будинку
з
офісними
приміщеннями по вул. Старокозацькій, 40 (Шевченківський район)
(оприлюднено 24.02.2020)
6.178 Про надання ПрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, ТОВ "АСТА", код
ЄДРПОУ 32281016, дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 53 (Шевченківський район) по
фактичному розміщенню багатофункціонального комплексу (оприлюднено
17.02.2020)
6.179 Про поділ земельної ділянки по просп. Слобожанському, 27 (АмурНижньодніпровський район), яка перебуває в оренді КП “МЕТАЛОПОБУТ”,
код ЄДРПОУ 20291749, по фактичному розміщенню адміністративно виробничих будівель та споруд (оприлюднено 12.03.2020)

7. Про питання архітектури та містобудування
Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради
7.1

Про надання дозволу ДП "КБ "Південне", код ЄДРПОУ 14308304, на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
проектування та будівництва жилих будинків по вул. Великій Діївській у
районі будинків № № 4 – 8 (Новокодацький район) (оприлюднено 30.08.2019)

7.2

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової (Новокодацький
район) для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель
і
споруд
(присадибні
ділянки)
громадянам-учасникам
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (8 осіб) (оприлюднено 14.01.2020)

7.3

7.4

7.5

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (74
особи) (оприлюднено 17.01.2020)
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і
споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (83
особи) (оприлюднено 17.01.2020)
Про надання дозволу гр. Стороні Ж. В., ідентифікаційний номер 2118718465,
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
районі вул. Веселки (Шевченківський район) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.07.2017)

7.6

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(10 осіб) (оприлюднено 21.01.2020)

7.7

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(8 осіб) (оприлюднено 20.01.2020)

7.8

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(9 осіб) (оприлюднено 20.01.2020)

7.9

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
(6 осіб) (оприлюднено 21.01.2020)

7.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 14.02.2020)
7.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 19.02.2020)
7.12 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Майстренку В. В.,
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі
вул. Дніпрельстанівської (Новокодацький район) (оприлюднено 13.02.2020)

7.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(8 осіб) (оприлюднено 24.02.2020)
7.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(4 особи) (оприлюднено 24.02.2020)
7.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(6 осіб) (оприлюднено 08.01.2020)
7.16 Про надання гр. Буцукіній А. О., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Океанській
(Самарський район) (оприлюднено 11.02.2020)
7.17 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 14.02.2020)
7.18 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 13.02.2020)
7.19 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у
м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 11.02.2019)
7.20 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по фактичному розміщенню гаражів громадянам у
м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 18.12.2019)
7.21 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
(10 осіб) (оприлюднено 24.02.2020)
7.22 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
(7 осіб) (оприлюднено 29.10.2019)
7.23 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
(2 особи) (оприлюднено 09.04.2019)

7.24 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
(9 осіб) (оприлюднено 05.09.2019)
7.25 Про надання гр. Терліч В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 123
у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1" (Самарський район) для ведення садівництва
(оприлюднено 10.12.2019)
7.26 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
(6 осіб) (оприлюднено 24.02.2020)
7.27 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
(4 особи) (оприлюднено 24.02.2020)
7.28 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі
(7 осіб) (оприлюднено 24.02.2020)
8. Різне
На виконання рішення суду
8.1

Про передачу земельних ділянок по просп. Богдана Хмельницького у районі
буд. № 49 А (Шевченківський район) в оренду ВПУ № 17, код ЄДРПОУ
02541444, для озеленення та благоустрою санітарно-захисної зони в районі
ВПУ № 17 (без будь-якого будівництва) (оприлюднено 18.03.2020)

8.2

Про надання гр. Хвостенку О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Волинській
(Новокодацький район) (оприлюднено 18.03.2020)

