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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

10 чергової сесії міської ради VІІІ скликання 
 

 

1. 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   

 1.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"
(оприлюднено 16.08.2021) 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік"
(оприлюднено 17.08.2021) 

 1.3  Про схвалення прогнозу бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки (оприлюднено 07.07.2021) 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 06.09.2021) 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 07.09.2021) 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 7/8 "Про 
визначення КП "Централізована закупівельна організація" ДМР 
централізованою закупівельною організацією" (оприлюднено 06.09.2021) 

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

 1.7  Про внесення змін до Положення про застосування електронної системи 
закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді 
(оприлюднено 02.09.2021) 



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

 1.8  Про продаж ТОВ "СІТІЛАЙН ЛТД", код ЄДРПОУ 40161448, земельної 
ділянки по вул. Глинки, 17 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню адміністративної будівлі (оприлюднено 07.09.2021) 

 1.9  Про продаж ТОВ "ОРЕНДАБУД", код ЄДРПОУ 39258051, земельної 
ділянки по просп. Миру, 63 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 07.09.2021) 

 1.10  Про продаж гр. Долгополову О. Ю., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 87 (Центральний район) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 07.09.2021) 

 1.11  Про продаж ТОВ "Епіцентр К", код ЄДРПОУ 32490244, земельної ділянки 
по вул. Академіка Белелюбського, 1 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню нерухомого майна та для реконструкції виробничих будівель 
під багатофункціональний комплекс (оприлюднено 07.09.2021) 

 1.12  Про продаж ТОВ "АПЛ БЮРО", код ЄДРПОУ 42329635, земельної ділянки 
по шосе Запорізькому, 25 А (Соборний район) по фактичному розміщенню 
автокомплексу (оприлюднено 07.09.2021) 

    2. 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 

 2.1  Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров’я населення 
м. Дніпра" на 2018 – 2022 рр. (оприлюднено 27.08.2021) 

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

 2.2  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 04.08.2021) 

 2.3  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2022–2026 рр. (оприлюднено 09.08.2021) 

 2.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 18/8 "Про 
Комплексну програму соціального захисту мешканців м. Дніпра, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки" 
(оприлюднено 10.08.2021) 

 Доповідач: Сушко К. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 2.5  Про внесення змін до Програми "Безпечна школа" на 2018 – 2022 роки 
 (оприлюднено 21.07.2021) 



 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про 
затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 
2021–2025 роки" (оприлюднено 06.09.2021) 

 Доповідач: Демідова Н. М., депутат Дніпровської міської ради 
 2.7  Про затвердження Програми підтримки та розвитку молодих бібліотекарів 

«Бібліотечна молодь» на 2021–2025 роки (оприлюднено 06.09.2021) 

Доповідач: Біла Д. О., директор департаменту молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради 
 2.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 10/15 "Про 

Комплексну програму розвитку молодіжної політики та національно-
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки"  
(оприлюднено 01.09.2021) 

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради 
 2.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 18/5 "Про 

затвердження Програми реформування та розвитку житлового господарства 
м. Дніпра на 2020 – 2024 роки" (оприлюднено 25.08.2021) 

 Доповідач: Литвин О. Г., директор департаменту забезпечення діяльності 
Дніпровської міської ради 
 2.10  Про Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі 

асоціацій органів місцевого самоврядування на 2022–2026 роки 
(оприлюднено 06.09.2021) 

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

 2.11  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 06.09.2021) 

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

 2.12  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 
Дніпра, на 2016 – 2021 роки" (оприлюднено 07.09.2021) 

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

 2.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 20/61 "Про 
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних 
заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської 
міської ради на 2021 – 2025 роки" (оприлюднено 22.07.2021) 



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

 2.14  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр. 
(оприлюднено 25.08.2021) 

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

 2.15  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59 "Про 
затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021–2025 роки" 
(оприлюднено 27.07.2021) 

Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

 2.16  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 "Про 
затвердження Програми у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних 
сервісів Дніпровської міської ради на 2021 – 2024 роки" 
(оприлюднено 11.05.2021) 

Доповідач: Гуща В. О., начальник управління з питань самоорганізації 
населення Дніпровської міської ради 

 2.17  Про внесення змін до Програми розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та 
обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 
2021-2025 роки (оприлюднено 06.08.2021) 

 2.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 03.09.2014 № 13/55 "Про 
Програму сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації 
населення міста Дніпра на 2014-2020 року" (оприлюднено 07.09.2021) 

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

 2.19  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 15/59 "Про 
затвердження Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра 
на 2021–2025 роки" (оприлюднено 16.09.2021) 

    3. Про питання комунальної власності 

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

 3.1  Про реорганізацію КНП "ЛСП" ДМР шляхом приєднання до КНП "МКЛ 
№ 6" ДМР (оприлюднено 03.09.2021) 

 3.2  Про припинення права оперативного управління КНП "МП № 2" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "ДЦПМСД № 4" 
ДМР об’єктів (оприлюднено 06.09.2021) 



 3.3  Про надання дозволу департаменту капітального будівництва 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації на проведення 
будівельних робіт щодо об’єкта "Реконструкція Комунального 
некомерційного підприємства "Міський пологовий будинок № 1" 
Дніпровської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, будинок 2, 
м. Дніпро" (оприлюднено 06.09.2021) 

 3.4  Про припинення права оперативного управління  КНП "МДКЛ № 5" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "МДКЛ №  6" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 06.09.2021) 

 3.5  Про припинення права оперативного управління КНП "МЛ № 12" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "МКЛ № 16" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 07.09.2021) 

 3.6  Про припинення права оперативного управління КНП "МП № 4" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "МКЛ № 16" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 07.09.2021) 

 3.7  Про припинення права оперативного управління КНП "СП № 2" ДМР та 
закріплення на праві оперативного управління за КНП "КЛШМД" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 07.09.2021) 

 3.8  Про надання дозволу АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 
будівництво мереж електропостачання на землях комунальної власності 
(оприлюднено 07.09.2021) 

 3.9  Про припинення права оперативного управління КНП "ДЦПМСД № 1" ДМР
(оприлюднено 07.09.2021) 

 3.10  Про припинення права оперативного управління КНП "ДЦПМСД № 4 ДМР 
(оприлюднено 07.09.2021) 

 3.11  Про закріплення на праві оперативного управління за КНП "Міська 
багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва" 
ДМР об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 07.09.2021) 

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

 3.12  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішньої мережі водопостачання 
(оприлюднено 22.07.2021) 

 3.13  Про надання дозволу на передачу електричної мережі у власність АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (оприлюднено 22.07.2021) 

 3.14  Про надання дозволу на списання приладів обліку теплової енергії з балансу 
КП "Коменергосервіс" (оприлюднено 26.07.2021) 

 3.15  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Міське управління 
справами" витрат по об’єкту "Капітальний ремонт частини будівлі 
Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської 
міської ради по вул. 20-річчя Перемоги, 51 у м. Дніпрі" 
(оприлюднено 12.08.2021) 



 3.16  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 34/59 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста дощоприймальних колодязів" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.17  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 39/61 "Про
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста дощоприймальних колодязів" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 43/2 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста дощоприймальних колодязів" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.19  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 25/55 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.20  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 89/59 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.21  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 44/2 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.22  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 36/61 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 18.08.2021) 

 3.23  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста транзитних теплових мереж (оприлюднено 19.08.2021) 

 3.24  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР 
витрат по об’єкту "Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі під 
Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка № 1" Дніпровської міської 
ради за адресою: вул. Шевченка, 6 А в м. Дніпрі" (оприлюднено 19.08.2021)

 3.25  Про надання дозволу на передачу з балансу виконавчого комітету 
Слобожанської селищної ради на баланс КП "Теплоенерго" теплової мережі 
та обладнання котельні (оприлюднено 25.08.2021) 

 3.26  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста ілюмінаційного обладнання (оприлюднено 25.08.2021) 

 3.27  Про закріплення на праві господарського відання об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади міста 
(оприлюднено 25.08.2021) 

 3.28  Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади 
міста безхазяйних мереж зовнішнього освітлення (оприлюднено 25.08.2021)

 3.29  Про надання дозволу на списання ілюмінаційного обладнання з балансу КП 
"Міськсвітло" (оприлюднено 28.08.2021) 

 3.30  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міськзеленбуд" на баланс 
комунальних підприємств, закладів та виконавчих органів міської ради 
саджанців дерев та кущів (оприлюднено 30.08.2021) 



 3.31  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 39/2 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 30.08.2021) 

 3.32  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 45/2 "Про 
надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій" (оприлюднено 02.09.2021) 

 3.33  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій (оприлюднено 03.09.2021) 

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

 3.34  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міське управління 
справами" автомобілів і матеріальних цінностей (оприлюднено 20.08.2021) 

 Доповідач: Сушко К. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
 3.35  Про надання дозволу на передачу з балансу КЗО "Навчально-виховне 

об’єднання № 28 "гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) – центр позашкільної роботи" ДМР на баланс КП "СПОРТ-
ІНВЕСТ" транспортного засобу (оприлюднено 07.09.2021) 

 Доповідач: Біла Д. О., директор департаменту молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради 
 3.36  Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста Дніпра судна (пасажирський теплохід) 
(оприлюднено 25.08.2021) 

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

 3.37  Про визначення КП "Міська інфраструктура" ДМР балансоутримувачем 
об’єкта благоустрою (оприлюднено 06.08.2021) 

 3.38  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем об’єкта благоустрою (оприлюднено 10.08.2021) 

 Доповідач: Булик І. О., директор департаменту капітального будівництва 
Дніпровської міської ради 

 3.39  Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської 
міської ради на передачу на баланс КП "УРЕА" ДМР витрат по об’єкту 
"Будівництво зливової каналізації по вул. Янтарній, у районі будинків
№ № 75 А, 77 А у м. Дніпрі" (оприлюднено 20.07.2021) 

 3.40  Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської 
міської ради на передачу на баланс КНП "ДЦПМСД № 9" ДМР витрат по 
об’єкту "Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 9" ДМР по 
пров. Фестивальному, 1 у м. Дніпрі" (оприлюднено 20.07.2021) 



 3.41  Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської 
міської ради на передачу на баланс КП "Міськсвітло" витрат по об’єкту 
"Будівництво мереж зовнішнього освітлення Північного у м. Дніпрі" 
(оприлюднено 19.08.2021)

 3.42  Про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської 
міської ради на передачу на баланс КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР витрат по 
об’єкту "Капітальний ремонт частини будівлі КНП "ДЦПМСД № 4" ДМР по 
вул. Шевченка, 6 А у м. Дніпрі" (оприлюднено 19.08.2021) 

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

 3.43  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" 
багатоквартирного житлового будинку по пров. Парусному, 8
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.44  Про надання згоди на прийняття спецтехніки для санітарної очистки 
територій населених пунктів у комунальну власність територіальної громади 
міста Дніпра на баланс КП "Жилсервіс-5" (оприлюднено 07.09.2021) 

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

 3.45  Про надання дозволу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на 
списання з балансу основних засобів (оприлюднено 17.08.2021) 

 Доповідач: Федоренко В. В., голова адміністрації Соборного району 
Дніпровської міської ради 

 3.46  Про надання дозволу на передачу з балансу відділу освіти Соборної 
районної у місті Дніпрі ради на баланс департаменту гуманітарної  політики 
Дніпровської міської ради матеріальних цінностей 
(оприлюднено 12.03.2021) 

 3.47  Про надання дозволу адміністрації Соборного району Дніпровської міської 
ради на списання з балансу транспортного засобу (оприлюднено 26.08.2021)

 Доповідач: Федько Ю. М., голова Лівобережної адміністрації Дніпровської 
міської ради 

 3.48  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Дніпра 
проєктно-кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт 
елементів благоустрою зеленої зони, у тому числі дитячого майданчика, 
районі будинку № 79, корп. 2 по вул. Янтарній, в м. Дніпро" 
(оприлюднено 17.08.2021) 

Доповідач: Ріпна О. М., голова комісії з припинення юридичних осіб –
Новокодацької районної у місті Дніпрі ради та її виконавчого комітету 
 3.49  Про надання дозволу на передачу з балансу Новокодацької районної у місті 

Дніпрі ради на баланс КП "Теплоенерго" зовнішніх та внутрішніх 
газопроводу (оприлюднено 03.09.2021) 



 Доповідач: Чуєва А. В., директор департаменту інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради 

 3.50  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА ДНІПРО" на 
баланс департаменту громадського порядку і цивільного захисту 
Дніпровської міської ради комплекту обладнання відеоконференц-зв’язку 
(оприлюднено 14.06.2021) 

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

 3.51  Про зняття з балансу підприємств – балансоутримувачів житлового фонду 
малоквартирних житлових будинків (оприлюднено 29.07.2021) 

 3.52  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 10.08.2021) 

 3.53  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 10.08.2021) 

 3.54  Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
згоди на списання з балансу тіньових навісів КЗО "ДНЗ № 343" ДМР на ж/м 
Тополя-3, буд. 13 А (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.55  Про зняття з балансу КП "Жилсервіс-5" малоквартирного житлового 
будинку літ. В-2 по вул. Виконкомівській, 29 (оприлюднено 12.08.2021) 

 3.56  Про надання згоди на передачу зі спільної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра витрат (проєктно-кошторисна та 
технічна документація, капітальні інвестиції в основні засоби тощо) 
(оприлюднено 12.08.2021)

 3.57  Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
згоди на списання з балансу будівель теплиці літ. Е та сараю літ. Г-1 КЗО 
"СЗШ № 105 імені М. І. Лояна" ДМР по вул. Золотоосінній, 26 
(оприлюднено 19.08.2021)

 3.58  Про затвердження техніко-економічного обґрунтування доцільності 
передачі нерухомого майна – нежитлового приміщення з державної у 
комунальну власність територіальної громади міста Дніпра по вул. Василя 
Чапленка, 3 (оприлюднено 25.08.2021) 

 3.59  Про зняття з балансу КЖРЕВП Бабушкінського району малоквартирного 
житлового будинку літ. І-1 по вул. Січових стрільців, 7 
(оприлюднено 27.08.2021) 

 3.60  Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра юридичної особи – Комунального закладу культури 
"Дніпропетровський художній музей" Дніпропетровської обласної ради", 
розташованого за адресою: вул. Шевченка, 21, м. Дніпро, та закріпленого за 
ним на праві оперативного управління майна (оприлюднено 07.09.2021) 

 3.61  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 61/7 "Про 
надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра цілісних майнових комплексів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти" (оприлюднено 07.09.2021) 

 3.62  Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади міста Дніпра до Переліку другого типу 
(оприлюднено 07.09.2021) 



 3.63  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 77/60 "Про 
включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра до Переліку другого типу" (оприлюднено 07.09.2021)

 3.64  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 № 60/9 "Про 
включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра до Переліку другого типу" (оприлюднено 07.09.2021)

 3.65  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, 
що підлягають приватизації в 2021 році (оприлюднено 29.07.2021) 

 3.66  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Калиновій, 1, прим. І 
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.67  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Андрія Фабра, 3, 
прим. 1 (оприлюднено 29.07.2021) 

 3.68  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим. 180
(оприлюднено 29.07.2021) 

 3.69  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Крюкова, 45, прим. 181
(оприлюднено 27.07.2021) 

 3.70  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Героїв Крут, 12, 
прим. 106 (оприлюднено 29.07.2021) 

 3.71  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Баженова, 1 
(оприлюднено 30.07.2021) 

 3.72  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 25, 
прим. 69 н (оприлюднено 28.08.2021) 

 3.73  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 
106 (оприлюднено 03.09.2021) 

 3.74  Про виключення об’єктів нерухомого майна з Переліку об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2021 році, та 
визнання рішення міської ради таким, що втратило чинність 
(оприлюднено 26.08.2021)

 3.75  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 № 64/9 "Про 
надання згоди на передачу з державної у комунальну власність об’єктів 
цивільного захисту – сховищ № 12205, № 12211 по вул. Столєтова, 21 Д" 
(оприлюднено 31.08.2021) 

 3.76  Про передачу з балансу на баланс об’єкта нерухомого майна – нежитлової 
будівлі літ. А-1 по вул. Мільмана, 63 Б (оприлюднено 04.12.2019) 

 4. Про організаційні і кадрові питання 

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

 4.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про 
затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її 
виконавчих органів" (оприлюднено 01.09.2021) 



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

 4.2  Про затвердження Положення про департамент охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 02.09.2021) 

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

 4.3  Про припинення юридичної особи КП "Інформаційні системи" ДМР 
(оприлюднено 02.09.2021) 

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

 4.4  Про затвердження результатів конкурсу з вибору керуючої компанії 
Індустріального парку "INNOVATION FORPOST" і визначення переможцем 
конкурсу Комунального підприємства "Агентство розвитку Дніпра" 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 02.09.2021) 

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

 4.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2019 № 47/40 "Про 
створення Комунальної установи "Дніпровський міський центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради" 
(оприлюднено 20.07.2021) 

 4.6  Про затвердження Порядку укладання договорів довічного утримання 
(догляду) з Дніпровською міською територіальною громадою 
(оприлюднено 06.08.2021) 

 4.7  Про затвердження Положення про департамент соціальної політики 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 26.08.2021) 

 4.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.06.2020 № 84/58 "Про 
Положення про Лівобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 02.09.2021) 

 4.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 86/2 "Про 
затвердження Положення про Правобережне управління соціального 
захисту населення Дніпровської міської ради" (оприлюднено 02.09.2021) 

 4.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 89/2 "Про 
Положення про Центральне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 02.09.2021) 



 Доповідач: Сушко К. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 4.11  Про закріплення за департаментом гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради на праві оперативного управління об’єктів нерухомого майна, 
які перебувають на балансі департаменту та використовуються 
комунальними закладами освіти та установами (оприлюднено 14.07.2021) 

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 83/7 "Про 
окремі питання діяльності закладів культури" (оприлюднено 07.09.2021) 

 4.13  Про перепрофілювання (зміну типу) і перейменування закладу освіти 
(оприлюднено 07.09.2021) 

Доповідач: Біла Д. О., директор департаменту молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради 

 4.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.03.2021 № 94/5 "Про 
іменні стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля" 
(оприлюднено 07.09.2021) 

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

 4.15  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 95/35 "Про 
затвердження Порядку передачі багатоквартирних будинків в управління 
інших суб’єктів господарювання, які є виконавцями послуги з управління 
багатоквартирним будинком" (оприлюднено 15.03.2021) 

 4.16  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 33/17 "Про 
затвердження Положення про департамент житлового господарства 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 15.07.2021) 

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

 4.17  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 45/18 "Про 
рішення міської ради, що прийняті у 2012 році" (оприлюднено 12.08.2021) 

 4.18  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 58/43 "Про 
затвердження Кодексу етики депутатів Дніпровської міської ради" 
(оприлюднено 19.07.2021) 

Доповідач: Мовшин Д. І., директор департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради 
 4.19  Про надання дозволу на розроблення концепції велосипедної 

інфраструктури та мікромобільності у м. Дніпрі (оприлюднено 06.09.2021) 

 4.20  Про затвердження Положення про департамент по роботі з активами 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 17.09.2021) 



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

Дніпровській міській раді (оприлюднено 16.08.2021) 

 Доповідач: Пильченко А. О., директор департаменту торгівлі та реклами 
Дніпровської міської ради 

 4.22  Про урегулювання питань використання об’єктів благоустрою міста 
 (оприлюднено 07.09.2021) 

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

 4.23  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 12.08.2021) 

 4.24  Про затвердження Статуту КП "Теплоенерго" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 18.08.2021) 

 4.25  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-5" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 18.08.2021) 

 4.26  Про затвердження Статуту КП "ЕКОПОЛІС" ДМР у новій редакції у зв’язку 
з доповненням видів діяльності (оприлюднено 28.08.2021) 

 4.27  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-ДНІПРО" ДМР у новій 
редакції у зв’язку з доповненням видів діяльності (оприлюднено 07.09.2021)

 
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. Бережній, 28 А (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Клименко З. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рибалкової (Шевченківський 
район) у власність гр. Штирі С. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 
район) у власність гр. Пилипенко Н. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 

5.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богомаза (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ляшку І. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 



5.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Гуріній Т. Є., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.6 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Брунер Т. Ю., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій у районі буд. № 53 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Битяку І. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.8 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сухіченку Д. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 
район) у власність гр. Сердюку В. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Інгульській у районі буд. № 308 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Ступішину Д. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
01.04.2021) 

5.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 
район) у власність гр. Харлашкіній С. Ф., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.12 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Метеліній Г. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2021) 

5.13 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Відродження (Новокодацький 
район) у власність гр. Тараненку Р. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській у районі буд. № 179 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Пятниці Н. К., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
26.02.2021) 



5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської
(Новокодацький район) у власність гр. Синящоці К. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.16 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Охтирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тяглу Д. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.03.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Курилову А. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 

5.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Паутову С. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 19.05.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Яцук Л. А., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 13.04.2021) 

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Мануйлівського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Клименко Ю. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 23.03.2021) 

5.21 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Мовлєвій Н. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража  (оприлюднено 13.04.2021) 

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лук’яненку О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 13.04.2021) 

5.23 Про передачу земельної ділянки по вул. Задніпровській (Новокодацький 
район) у власність гр. Покусі С. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.24 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лоцманської (Соборний район) 
у власність гр. Хейлик В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.06.2021) 

5.25 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бородуліну Д. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 25.03.2021) 



5.26 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Конох М. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.27 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Криворотченку К. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.04.2021) 

5.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 20 
(Новокодацький район) у власність гр. Полярушу П. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.29 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чернявському Д. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.05.2021) 

5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова у районі буд. № 45 
(Соборний район) у власність гр. Бережній Н. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.31 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 14 
(Новокодацький район) у власність гр. Свердловій О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.32 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 288 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Юлієву Д. У., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
01.04.2021) 

5.33 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Акімовій А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.34 Про передачу земельної ділянки  у районі пров. Відродження (Новокодацький 
район) у власність гр. Шевченко В. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 
район) у власність гр. Шевченку О. Б., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 



5.36 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гімалайської (Чечелівський 
район) у власність гр. Рєзнікову І. І., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 14 
(Новокодацький район) у власність гр. Назаренко А. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2021) 

5.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шпак Л. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітряної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Рисіній Г. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.40 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ляшенко М. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Віддаленій (Чечелівський район) у 
власність гр. Назаренко К. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.05.2021) 

5.42 Про передачу земельної ділянки у районі пров. В’ячеслава Тютіна
(Шевченківський район) у власність гр. Радзішевській Н. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Мільмана (Соборний район) у 
власність гр. Шерстюк Л. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 19.04.2021) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коваленко О. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
01.03.2021) 

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новошкільної (Чечелівський 
район) у власність гр. Пилипенко К. Є., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 



5.46 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фартушного (Новоко-дацький 
район) у власність гр. Куліковій О. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.47 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Семиволос О. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.48 Про передачу земельної ділянки по вул. Віддаленій у районі буд. № 49 Б 
(Чечелівський район) у власність гр. Бондарчук Л. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.49 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Холодильної (Індустріальний 
район) у власність гр. Кесь І. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража(оприлюднено 01.04.2021) 

5.50 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Холодильної (Індустріальний 
район) у власність гр. Доманському В. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 19.04.2021) 

5.51 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шмигель М. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.05.2020) 

5.52 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Кутіну В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (оприлюднено 19.04.2021) 

5.53 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка
(Індустріальний район) у власність гр. Лебеденко Г. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 19.04.2021) 

5.54 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Яхну В. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 19.04.2021) 

5.55 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького у районі буд. 
№ 67 (Шевченківський район) в оренду гр. Стальській А. В., ідентифікаційний 
номер, для обслуговування гаража № 171 (оприлюднено 02.04.2021) 

5.56 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Тананаєву М. Я., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 29.10.2019) 

5.57 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Кербуту Т. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 30.08.2019) 



5.58 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дерявці А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.05.2021) 

5.59 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 
район) у власність гр. Чеботарьовій І. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.08.2021) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 
район) у власність гр. Хохлову М. Є., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.08.2021) 

5.61 Про передачу у власність гр. Біжко В. О., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 2 у САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙДУГА-2" 
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 06.09.2021) 

5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Мукачівській, 280 (Новокодацький 
район) в оренду гр. Полтавець Т. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.09.2021) 

5.63 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Огійко О. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.64 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Михайличенку М. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
31.08.2021) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Заозерній у районі буд. № 70 
(Самарський район) у власність  гр. Пилипенку В. П., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.08.2021) 

5.66 Про передачу земельної ділянки по вул. Жокейній (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Махортовій М. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.08.2021) 

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Тернопільській (Соборний район) у 
власність гр. Мазуру О. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.08.2021) 

5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ширваняну М. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
25.08.2021) 



5.69 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Парій Д. Є., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.09.2021) 

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Арсенального (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Яценку П. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.71 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Орешиній Т. А. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.09.2021) 

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Левхіну О. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.73 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бездуган Ю. Т., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Перемітько М. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бабіній Н. С., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бездуган Т. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.77 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бісєровій І. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.78 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Левхіній В. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Орешину П. П. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 31.08.2021) 



5.80 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Сорочкіній Л. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Перемітьку Р. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Якушиній А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.83 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Сіхарулідзе А. З., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Косолапову П. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.85 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Комарову О. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.86 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Жуковій О. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.87 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Косолапову Є. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Компанцю Є. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.89 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бодрову В. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.90 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бісєровій Г. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 



5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Буряченку А. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.92 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Перетятько А. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.93 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Подплетько О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Назаренку Є. Г., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.95 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Россохі М. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.96 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Драюку С. С., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.97 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Кузьменку А. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.98 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Іващенко В. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Григорову Т. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.100 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Григоровій Л. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.101 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Тімченку С. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 



5.102 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Скляру К. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021)

5.103 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Якушину В. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.104 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Ромашку А. Є., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.105 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бабіну В. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 31.08.2021) 

5.106 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Ратичу В. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.107 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Компанцю А. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.108 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Бондаренко О. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.109 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Аральської (Новокодацький 
район) у власність гр. Драюк Н. Ф., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 204 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Лук"янчиковій М. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
03.03.2021) 

5.111 
 

Про передачу у власність гр. Марухничу К. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 396 у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ" (Самарський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 07.09.2021) 

5.112 Про передачу у власність гр. Михайличенку В. Г., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 19 у СТ "БЕРЕЗКА" (Амур-Нижньодніпровський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 07.09.2021) 



5.113 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Східної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гонтарю В. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.114 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Піщаної (Самарський район) у 
власність гр. Танському М. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.115 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ширванян М. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
07.09.2021) 

5.116 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Миру (Індустріальний район) 
у власність гр. Чуйку В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража (оприлюднено 06.09.2021) 

 
5.117 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 

(Індустріальний район) у власність гр. Усенку А. П., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 13.09.2021) 

5.118 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Усенку Д. А., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 13.09.2021) 

5.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Усенко Л. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 13.09.2021) 

5.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Левшуковій А. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.09.2021) 

5.121 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської
(Новокодацький район) у власність гр. Крилову А. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.122 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Горобцю С. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.123 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоозерній (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Васильєвій Н. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.09.2021) 



5.124 
 

Про передачу земельної ділянки по пров. Тепличному у районі буд. № 15 
(Чечелівський район) у власність гр. Огій Н. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.125 Про передачу земельної ділянки по вул. Польовій у районі буд. № 63 
(Самарський район) у власність  гр. Саніній К. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.126 Про передачу земельної ділянки по вул. Дмитренка у районі буд. № 23 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мальковій Н. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
10.09.2021) 

5.127 Про передачу земельної ділянки по пров. Манежному (Новокодацький район) 
у власність гр. Прохошину І. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.128 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 305 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дерявці Є. К., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.09.2021) 

5.129 
 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській у районі буд. № 80 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Кустовій Н. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.09.2021) 

5.130 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кішляр Л. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі вул. 230-ї стрілецької дивізії (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Буланому В. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.132 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Овчаренко В. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській (Чечелівський 
район) у власність гр. Басюк Н. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021)



5.134 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Полинної (Чечелівський район) 
у власність гр. Бурлаковій В. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.135 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Костромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Дмитренку С. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.136 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Соборний район) у 
власність гр. Хлєбовій Р. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.137 Про передачу земельної ділянки по вул. Кемеровській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бородіну К. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Акімову С. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Рилєєва у районі буд. № 133 
(Індустріальний район) у власність гр. Кисілю О. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 11.08.2021) 

5.140 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коломойцю Д. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 03.08.2021) 

5.141 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коломоєць О. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 03.08.2021) 

5.142 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сушко Л. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 27.07.2021) 

5.143 
 

Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування гаражів громадянам у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Саранській, 59 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ОВАЛ-М", код ЄДРПОУ 
43618682, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
19.05.2021) 



5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпросталівській (Індустріальний 
район) в оренду гр. Тищенку В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню об"єкта незавершеного будівництва, будівель та споруд 
(оприлюднено 09.02.2021) 

5.146 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Акінфієва, 10 Г (Соборний 
район) в оренду гр. Антонюк О. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню гаража № 16 (оприлюднено 11.05.2021) 

5.147 Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 3 Б (Чечелівський район) у 
постійне користування Релігійній громаді Свято-Благовіщенської парафії 
Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви в м. Дніпрі, код 
ЄДРПОУ 21909631, по фактичному розміщенню будівель та споруд храму 
(оприлюднено 08.02.2021) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по вул. Гаванській, 8 Д (Самарський район) в 
оренду ТОВ "БІОСФЕРА ЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 43589442, по 
фактичному розміщенню виробничо-складського комплексу (оприлюднено 
13.07.2021) 

5.149 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Коцюбинського, 1 
(Шевченківський район) в оренду гр. Алєксєєвій Т. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі  (оприлюднено 
05.05.2021) 

5.150 Про передачу земельної ділянки по вул. Гоголя, 1 (Соборний район) в оренду 
гр. Антоніаді А., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 11.05.2021) 

5.151 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи)
(оприлюднено 10.08.2021) 

5.152 Про передачу земельної ділянки по вул. Євпаторійській, 104 Б  (Соборний 
район) у власність гр. Усенку І. А., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.08.2021) 

5.153 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 32 А (Соборний район) в 
оренду ОК "ЖБК "КОСМІЧНИЙ", код ЄДРПОУ 44208175, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі та споруд (оприлюднено 26.08.2021) 

5.154 Про передачу земельної ділянки по просп. Мануйлівському, 2 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ПП "НОВА", код ЄДРПОУ 20272290, 
по фактичному розміщенню комплексу сервісного обслуговування 
(оприлюднено 03.09.2021) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Данила Галицького, 25 А 
(Новокодацький район) в оренду гр. Котенку М. М., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню торговельного павільйону (оприлюднено 
03.09.2021) 

5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 П (Соборний 
район) в оренду гр. Волошиній В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд – апартаментів (оприлюднено 
03.09.2021) 



5.157 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 1 К (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ОМЕГА", код ЄДРПОУ 30982361, по фактичному розміщенню 
будівлі комерційно-побутового призначення (оприлюднено 07.09.2021) 

5.158 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (5 осіб) 
(оприлюднено 10.09.2021) 

5.159 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 09.09.2021) 

5.160 Про передачу земельної ділянки по вул. Квітки-Основ"яненка, 5 А 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "НВП "СПУТНИК", код ЄДРПОУ 
43167238, по фактичному розміщенню складу паливно-мастильних матеріалів
(оприлюднено 10.09.2021) 

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 59 (Шевченківський район) 
в оренду ТОВ "ВАЙТРАН", код ЄДРПОУ 41929132, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 13.09.2021) 

5.162 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 46 А 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "КОСМЕТІК-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 
24228624, по фактичному розміщенню будівлі кафе (оприлюднено 10.09.2021)

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій у районі буд. № 4 Б 
(Індустріальний район) в оренду гр. Віхорь Т. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню незавершеного будівництва станції передпродажної 
підготовки автомобілів та для завершення її будівництва (оприлюднено 
13.09.2021) 

5.164 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи)
(оприлюднено 13.09.2021) 
 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Бердянській, 65 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "КВЕСТ КОМПАНІ ЛТД", код 
ЄДРПОУ 40203723, по фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 14.09.2021)

5.166 Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 2 Д (Індустріальний 
район) в оренду ТОВ "ТОП КОМПЛЕКС ЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 
42764609, по фактичному розміщенню нежитлових будівель і споруд та для
будівництва об"єктів виробничого призначення (оприлюднено 14.09.2021) 

5.167 Про передачу земельної ділянки по вул. Космонавта Волкова, 2 (Самарський 
район) в оренду гр. Міланічу О. Б., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню комплексу (оприлюднено 14.09.2021) 

5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Дивізіонній, 137 (Шевченківський 
район) у власність гр. Хвінден О. В., ідентифікаційний номер, для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.08.2021) 

5.169 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (15 осіб) 
(оприлюднено 28.07.2021) 



5.170 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб)
(оприлюднено 01.07.2021) 

5.171 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (14 осіб)
(оприлюднено 04.08.2021) 

5.172 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (13 осіб)
(оприлюднено 26.07.2021) 

5.173 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (15 осіб)
(оприлюднено 10.08.2021) 

5.174 Про передачу земельної ділянки по пров. Універсальному, 10 Г (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "УКРМАШ-СТАН", код ЄДРПОУ 
38676868, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.175 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 545 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "ВЕРФЬ 8", код ЄДРПОУ 43617799, по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, будівель та споруд 
(оприлюднено 14.09.2021) 

5.176 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 37 Б 
(Соборний район) в оренду ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ГРУПП.", код ЄДРПОУ 
42085668, ТОВ "РЕСТФУД.ЮА", код ЄДРПОУ 43942155, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі підприємства громадського харчування 
(оприлюднено 14.09.2021) 

5.177 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 15, вул. 
Паторжинського, 33 (Шевченківський район) в оренду ТОВ 
"ДНІПРОБУДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35496427, по фактичному розміщенню 
нерухомого майна та для подальшого будівництва багатофункціонального 
комплексу (оприлюднено 13.09.2021) 

5.178 Про передачу земельної ділянки по вул. Олександра Оцупа, 2 Л, 2 М 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ДОРБУД", код ЄДРПОУ 32835809, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.179 Про передачу земельної ділянки по вул. Дмитра Байди-Вишневецького, 155 
(Соборний район) в оренду ТОВ "НОВЕ БУДІВНИЦТВО 2017", код ЄДРПОУ 
41507237, по фактичному розміщенню житлового будинку (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.180 Про передачу земельної ділянки по пл. Героїв Майдану, 1 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ДНІПРОУНІВЕРСАЛ", код ЄДРПОУ 35809022, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 14.09.2021) 

5.181 Про передачу земельних ділянок по вул. Старокозацькій, 40 Б 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ЦУМ", код ЄДРПОУ 41807358, по 
фактичному розміщенню будівлі, нежитлової будівлі (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.182 Про передачу земельної ділянки по узв. Крутогірному, 21 (Соборний район) в 
оренду БО "БФ "Центр єврейської освіти", код ЄДРПОУ 38113814, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 14.09.2021) 



5.183 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 80 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, магазину (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.184 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 55 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 
36162409, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 
14.09.2021) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.185 Про передачу земельної ділянки по вул. Троїцькій, 19 (Шевченківський район) 
в оренду ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 14.09.2021) 

5.186 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 60 
(Шевченківський район) в оренду гр. Бірману Ігорю, ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.187 Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 137 
(Центральний район) в оренду ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ", код ЄДРПОУ 
35114181, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень № 67 а, № 67 б, 
№67 в (оприлюднено 10.09.2021) 

5.188 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 55 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ВФ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА 
КОРПОРАЦІЯ", код ЄДРПОУ 35863383, по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 10.09.2021) 

5.189 Про передачу земельної ділянки по просп. Сергія Нігояна, 74 (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "ПІВДЕНІНФОРМАТИКА", код ЄДРПОУ 00193789, 
ТОВ "РЕНТ ІСТЕЙТ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 23365767, по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 10.09.2021) 

5.190 
 
 
 

Про передачу земельних ділянок у районі вул. Короленка (Центральний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 2 КЛ 6 кВ з монтажем двох комірок 6 кВ 
в ЗРП 6 кВ на ПС 150/10/6 кВ "Славута-150 кВ" (оприлюднено 13.09.2021) 

 
5.191 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги у районі 
будинків № № 110 – 128 (Соборний район) в оренду ПОГ "Всеукраїнський 
РВСЦ", код ЄДРПОУ 41060616, для улаштування причалу і обслуговування 
суден (оприлюднено 13.09.2021) 

5.192 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 3, гараж 1 Г 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, по 
фактичному розміщенню гаража з подальшою реконструкцією під офісну 
будівлю (оприлюднено 11.06.2021) 

5.193 Про передачу земельної ділянки по просп. Миру (Індустріальний район) у 
постійне користування ХРИСТИЯНСЬКІЙ МІСІЇ "ЄДНІСТЬ", код ЄДРПОУ 
37196439, для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення їх діяльності (оприлюднено 07.09.2021) 



5.194 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Державній податковій службі України, код ЄДРПОУ 43005393, в особі 
Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ ВП 
44118658, для будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Олександра Кониського у районі буд. № 1 (Шевченківський район) та 
передачу її у державну власність (оприлюднено 09.09.2021) 

5.195 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Сергія Нігояна, 47 
(Чечелівський і Новокодацький райони) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КТП з мережею 
КЛ 6/0,4 кВ  (оприлюднено 09.04.2021) 

5.196 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 1 (Соборний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для розміщення, прокладання (будівництва) та експлуатації КЛ 10 
кВ від ПС "Міська-4" (оприлюднено 10.09.2021) 

5.197 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 1 (Соборний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для розміщення, прокладання (будівництва) та експлуатації КЛ 10 
кВ від ПС "Міська-4" (оприлюднено 10.09.2021) 

5.198 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 1 (Соборний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для розміщення, прокладання (будівництва) та експлуатації КЛ 10 
кВ від ПС "Міська-4" (оприлюднено 10.09.2021) 

5.199 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Володимира Моссаковського, 
14 (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034,  для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-681 (оприлюднено 14.09.2021) 

5.200 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електростанції "Тополя" до 
електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 150 
кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну лінію 
(оприлюднено 14.09.2021) 

5.201 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії напругою 150 кВ від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії напругою 
150 кВ "Л-31/32" з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 



5.202 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію (оприлюднено 14.09.2021) 

5.203 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 

5.204 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 

5.205 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 

5.206 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії напругою 150 кВ від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії напругою 
150 кВ "Л-31/32" з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію (оприлюднено 14.09.2021) 

5.207 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію (оприлюднено 14.09.2021) 



5.208 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії напругою 150 кВ від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії напругою 
150 кВ "Л-31/32" з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 

5.209 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Стартової, просп. Праці, шосе 
Запорізького (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричної кабельної лінії, напругою 150 кВ, від електропідстанції "Тополя" 
до електростанції "Узлова" в рамках реконструкції повітряної лінії, напругою 
150 кВ "Л-31/32", з перевлаштуванням ділянки повітряної лінії в кабельну 
лінію  (оприлюднено 14.09.2021) 

5.210 Про надання ТОВ "МАДЖЕСТИК 2017", код ЄДРПОУ 44282950, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Івана Мазепи, 58 К (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню споруди підприємства торгівлі (оприлюднено 07.06.2021) 

5.211 Про надання гр. Ігнатьєву Ф. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Молодогвардійській, 32 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 09.06.2021) 

5.212 Про надання гр. Мажарі В. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Щепкіна, 14 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню нежитлових 
будівель (оприлюднено 17.03.2021)

5.213 Про надання КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР, код ЄДРПОУ
23357437, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для улаштування спеціального майданчика для зберігання 
тимчасово затриманих транспортних засобів по вул. Миколи Руденка у районі
буд. № 79 (Центральний район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.214 Про надання ТОВ "ПЛАСТДЕТАЛЬ ЛТД", код ЄДРПОУ 19155343, дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Юннатів, 10 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 26.08.2021) 

5.215 Про надання ТОВ "ПЛАСТДЕТАЛЬ ЛТД", код ЄДРПОУ 19155343, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 35 А (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 
26.08.2021) 

5.216 Про надання ТОВ "ІНФОІНВЕСТ БУД", код ЄДРПОУ 44254043, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Коробова, 18 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд з новим будівництвом багатоквартирних житлових будинків 
(оприлюднено 26.08.2021) 



5.217 Про надання гр. Токарчук Т. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Академіка Образцова, 26 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 03.09.2021) 

5.218 Про надання ТОВ "ЛІДІНГ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 44401173, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.
Канатній, 130 А (Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівель та 
споруд (оприлюднено 03.09.2021) 

5.219 Про надання ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 38300400, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ігоря Клюєва, 24 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 03.09.2021) 

5.220 Про надання ПНВПФ "СІТОН", код ЄДРПОУ 24225979, дозволу на 
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп. 
Слобожанському, 35 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 03.09.2021) 

5.221 Про надання ГК "Салют", код ЄДРПОУ 20265841, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель та споруд і гаражів гаражного кооперативу по вул.
Каштановій, 29 (Індустріальний район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.222 Про надання МУСУЛЬМАНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ "ПРОМІНЬ 
ІСЛАМУ", код ЄДРПОУ 37070340, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
мусульманського духовно-культурного центру з реконструкцією будівлі 
школи по вул. Херсонській, 3 (Центральний район) (оприлюднено 07.09.2021)

5.223 Про надання ОСББ "СВІТАНОК ПЛЮС", код ЄДРПОУ 35986622, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Феодосія Макаревського, 1 Б (Соборний район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.224 Про надання ТОВ "РОДОС", код ЄДРПОУ 31371936, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Набережній 
Перемоги, 10 Д, 10 Ж (Соборний район) по фактичному розміщенню 
автозаправної станції та будівлі автомийки (оприлюднено 07.09.2021) 

5.225 Про надання гр. Миргородській Н. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Курчатова, 16 А (Центральний район) по фактичному розміщенню мийки 
(оприлюднено 07.09.2021) 

5.226 Про надання гр. Негодченку В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Єрмолової, 35 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель закладу освіти (оприлюднено 07.09.2021) 



5.227 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 07.09.2021) 

5.228 Про надання ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ КОНСАЛТИНГУ "ЕЛЬКОН", код 
ЄДРПОУ 32988538, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Бердянській, 3 А (Індустріальний район) 
по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 07.09.2021) 

5.229 Про надання ТОВ "УНІВЕРСАЛ-Б", код ЄДРПОУ 39807736, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Береговій, 135 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень, будівель та споруд (оприлюднено 
02.08.2021) 

5.230 Про надання ТОВ "ТЕМПЕРО ЛТД", код ЄДРПОУ 41559264, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню стаціонарної автомобільної заправної станції по вул. Космічній,
28 А (Соборний район) (оприлюднено 19.05.2021) 

5.231 Про надання ТОВ "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ V", код ЄДРПОУ 39248991, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
Набережній Перемоги, 59 А (Соборний район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 26.08.2021) 

5.232 Про надання ТОВ "НЕДМУР", код ЄДРПОУ 40624508, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Будівельників, 25 Б (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
об"єктів нерухомого майна (оприлюднено 07.09.2021) 

5.233 Про надання ТОВ "ГК "РАССВЕТ", код ЄДРПОУ 40990363, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об"єднання земельних ділянок та про проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок по фактичному розміщенню будівлі готелю "Рассвет" по 
вул. Івана Акінфієва, 30 (Соборний район) для продажу (оприлюднено 
07.09.2021) 

5.234 Про надання ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Старокозацькій, 56 (Центральний район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 07.09.2021) 

5.235 Про надання БФ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", код 
ЄДРПОУ 25539496, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будинку для людей 
похилого віку по вул. Генерала Захарченка, 10 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 07.09.2021) 



5.236 Про надання ПрАТ "ДАТАГРУП", код ЄДРПОУ 31720260, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
розміщення технічних засобів зв"язку у районі вул. Поля, 1 (Соборний район) 
(оприлюднено 07.07.2021) 

5.237 Про передачу земельної ділянки по вул. Тиловій, 50 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Білоус В. О., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.05.2021) 

5.238 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській, 189 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Івкіну В. М., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
19.04.2021) 

5.239 Про передачу земельної ділянки по вул. Вишневій, 101 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Іванюк О. М., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.08.2021) 

5.240 Про надання гр. Кучерявій В. П., 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. Малаховій, 67 
(Чечелівський район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.241 Про надання гр. Шаферовській С. Г., 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. Кулішова, 58 
(Новокодацький район) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.242 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд. № 119 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 13.07.2021) 

5.243 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Калиновій у районі буд. № 70 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 13.07.2021) 

5.244 Про надання згоди на поділ земельних ділянок по вул. Столєтова, 21 Д 
(Індустріальний район) (кадастровий номер 1210100000:04:006:0147, 
кадастровий номер 1210100000:04:006:0148, кадастровий номер 
1210100000:04:006:0159) (оприлюднено 06.09.2021) 

5.245 Про продовження гр. Кураєву В. М., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Юрія Кондратюка, 1 
(Новокодацький район) (оприлюднено 03.09.2021) 

5.246 Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 253/7 "Про 
надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок" (оприлюднено 03.09.2021) 



5.247 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договорів оренди землі (оприлюднено 
03.09.2021) 

5.248 Про продовження гр. Похиленку С. І., ідентифікаційний номер, гр. Борисюку 
М. А., ідентифікаційний номер, строку укладання додаткових угод до 
договорів оренди землі по вул. Василя Тютюнника, 45 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 09.08.2021) 

5.249 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. Маріупольської з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 06.04.2021) 

5.250 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Сергія Подолинського у районі буд. № 24 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 07.09.2021) 

5.251 Про припинення ТОВ "РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СИСТЕМИ", код 
ЄДРПОУ 19088345, права користування земельною ділянкою по вул. 
Набережній Перемоги в районі будинку № 5 (Соборний район) (оприлюднено 
07.06.2021) 

5.252 Про продовження ТОВ Фірмі "АвтоДніпро", код ЄДРПОУ 23073131, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Гусенка, 13 Б (Соборний район)
(оприлюднено 30.08.2021) 

5.253 Про поновлення договору оренди землі від 12.05.2011 (державна реєстрація 
від 21.03.2012 № 121010004000454) по вул. Усенка, 2 Д (Індустріальний 
район) ПП "ВІТАЛІЙ", код ЄДРПОУ 24426821, по фактичному розміщенню 
тимчасової автостоянки (оприлюднено 11.05.2021) 

5.254 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. 20-річчя Перемоги з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 13.01.2021) 

5.255 Про поновлення договору оренди землі від 23.12.2015 (державна реєстрація 
від 23.12.2015, номер запису про інше речове право 12695578) по вул. Великій 
Діївській, 111 Б (Новокодацький район) ПП "РУБІКОН", код ЄДРПОУ 
32756565, по фактичному розміщенню автостоянки(оприлюднено 14.09.2021) 

5.256 Про поновлення договору оренди землі від 12.03.2001 (державна реєстрація 
від 12.03.2001 № 748) по вул.  Набережній  Заводській, 73 К (Новокодацький 
район) гр. Романову О. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню автостоянки (оприлюднено 14.09.2021) 

5.257 Про відмову в наданні 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 25.08.2021) 

5.258 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Береговій, 238 Л 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.09.2021) 



5.259 Про поновлення договорів оренди землі від 26.09.2018 (державна реєстрація 
від 26.09.2018 № № 28110997, 28111228, 28111339) по вул. Старокозацькій, 48 
Д (Шевченківський район) ТОВ "ВКП "Актив Плюс", код ЄДРПОУ 33669950, 
по фактичному розміщенню нежитлового приміщення та для улаштування 
проїзду (оприлюднено 14.09.2021) 

5.260 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.12.2000 (державна 
реєстрація від 11.12.2000 № 618) по вул. Савкіна, 2 А (Новокодацький район) 
гр. Романову О. С., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
автостоянки (оприлюднено 14.09.2021) 

5.261 Про продовження ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30487219, строку 
укладання договору оренди землі по шосе Запорізькому, 42 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 14.09.2021) 

5.262 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2021 № 477/9 "Про 
надання ТОВ ФІРМІ "ЛОГОС", код ЄДРПОУ 23363633, дозволу на 
розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. 
Набережній Перемоги, 9 Б (Соборний район) та про проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок" (оприлюднено 13.09.2021) 

5.263 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договорів оренди землі (оприлюднено 
14.09.2021) 

5.264 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. 20-річчя Перемоги у районі буд. № 77 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 07.09.2021) 

5.265 Про продовження гр. Пруднікову М. В., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Береговій, 238 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 10.09.2021) 

5.266 Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
територіальної громади міcта земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 5 
(Шевченківський район) (оприлюднено 14.07.2021) 

5.267 Про поновлення договору оренди землі від 25.11.2015 (державна реєстрація 
від 25.11.2015 № 12210850) по вул. Набережній Заводській, 39 Б 
(Новокодацький район) гр. Серьогіну І. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню павільйону "Вулканізація" (оприлюднено 
14.04.2021) 

 На виконання рішення суду 

5.268 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 3 А (Соборний район) у 
постійне користування ОСББ "КОСМІЧНИЙ", код ЄДРПОУ 40101187, по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку 
(із зауваженнями автора) (оприлюднено 07.09.2021) 

5.269 Про передачу земельної ділянки по вул. Трансформаторній у районі буд. № 
112 А (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Докшиній О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(із зауваженнями автора) (оприлюднено 01.09.2021) 



 Конфлікт інтересів 

5.270 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 65 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний 
номер, гр. Глуховері А. В., ідентифікаційний номер, гр. Карагодіній М. В., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 
(оприлюднено 03.09.2021) 

5.271 Про надання ПрАТ "ІНТЕРКОРН", код ЄДРПОУ 32616426, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Маршала Малиновського, 120 (Самарський район) по фактичному 
розміщенню комплексу будівель та споруд заводу з виробництва крохмалю 
(оприлюднено 03.09.2021) 
 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 07.09.2021) 

6.2 Про надання ТОВ "ДАЙТОНА ГРУП", код ЄДРПОУ 41964313, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 
зміною її цільового призначення) у районі вул. Мандриківської (Соборний 
район) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
(оприлюднено 07.09.2021) 

6.3 Про надання ТОВ "СЄДНА", код ЄДРПОУ 43827926, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною її 
цільового призначення) у районі вул. Чернишевського (Соборний район) для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (оприлюднено 
07.09.2021) 

6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 10.08.2021) 

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(9 осіб) (оприлюднено 31.08.2021) 

6.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(11 осіб) (оприлюднено 31.08.2021) 



6.7 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(15 осіб) (оприлюднено 06.09.2021) 

6.8 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 
20.07.2021) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(2 особи) (оприлюднено 07.09.2021) 

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 07.09.2021) 

6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(14 осіб) (оприлюднено 06.09.2021) 

6.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(7 осіб) (оприлюднено 07.09.2021) 

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(10 осіб) (оприлюднено 07.09.2021) 

6.14 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (5 осіб) 
(оприлюднено 07.09.2021) 

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 
(5 осіб) (оприлюднено 03.08.2021) 

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 
(4 особи) (оприлюднено 03.08.2021) 



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

6.17 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого вулицями Європейською, Володимира Мономаха, Князя 
Володимира Великого, Глинки (Шевченківський  район) (оприлюднено 
02.07.2021) 

6.18 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого вулицями Свєтлова, Михайла Грушевського, Січових стрільців, 
Бородинською (Шевченківський район) (оприлюднено 04.08.2021) 

6.19 Про внесення змін до рішення міської  ради від 15.06.2011 № 68/12 "Про 
затвердження габаритів червоних ліній та ліній регулювання забудови 
вул. Ливарної на ділянці від вул. Рогальова до буд. № 17 по вул. Ливарній 
(Жовтневий район)" (оприлюднено 26.07.2021) 

6.20 Про надання дозволу на розроблення  детального  плану території  кварталу, 
обмеженого проспектом Дмитра Яворницького,  вулицями Шевченка, 
Михайла Грушевського, Січових стрільців (Шевченківський  район) 
(оприлюднено 20.07.2021) 

6.21 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 
(оприлюднено 18.01.2021) 

6.22 Про затвердження детального плану території кварталу, обмеженого 
вулицями Ламаною, Павла Нірінберга, узв. Крутогірним та пл. Успенською 
(Соборний район) (оприлюднено 13.09.2021) 
 

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

6.23 Про зменшення величини пайової участі ТОВ "НАДДНІПРОВСЬКІ САДИ", 
ТОВ "ГОЛДЕН ТАУН ПЛЮС" на розвиток соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Дніпра (оприлюднено 16.09.2021) 

7. Різне 


