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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

15 чергової сесії міської ради VІІІ скликання 

 

 

1. Про фінансово-бюджетні питання 

 

Доповідач: Володимир МІЛЛЕР, 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 08.12.2021 № 2/13 "Про 

бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 
1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про 

Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік" (оприлюднено 10.01.2022) 

1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 09.12.2021) 

1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про 
фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради" (оприлюднено 10.01.2022) 

 

1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2021 № 7/8 "Про 
визначення КП "Централізована закупівельна організація" ДМР 
централізованою закупівельною організацією" (оприлюднено 11.01.2022) 
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   2. Про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства  

 Доповідач: Едуард ПІДЛУБНИЙ, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.1  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2022–2026 рр. (оприлюднено 10.01.2022) 

  

 

 Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.2  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 29.12.2021) 

 

 Доповідач: Владислав ГРИЦАЙ, директор департаменту житлового 
господарства Дніпровської міської ради 

 

 

 2.3  Про внесення змін до Програми "Муніципальне житло м. Дніпра" на 2021 – 
2025 роки (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 2.4  Про визначення виконавців завдань Програми "Муніципальне житло                        
м. Дніпра" на 2021 – 2025 роки (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Валерія ГУЩА, директор департаменту з питань самоорганізації 
населення Дніпровської міської ради 

 

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 16/7 "Про 
затвердження Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих 
кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021 - 2025 
роки" (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 15/12 "Про 
затвердження Програми підтримки впровадження енергозберігаючих 
заходів об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста 
Дніпра на 2022-2026 роки" (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 2.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 16/12 "Про 
затвердження Програми надання на поворотній основі фінансової підтримки 
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків м. Дніпра – 
учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків "Енергодім" на 2022–2026 роки" (оприлюднено 11.01.2022) 
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 Доповідач: Ігор МАКОВЦЕВ, директор департаменту транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 2.8  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Юлія ПАВЛЮК, директор департаменту інноваційного розвитку 
Дніпровської міської ради 

 

 2.9  Про внесення змін до Інвестиційної програми "Підвищення 
енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із 
впровадженням "енергетичного перфоманс - контракту" (пілотний проект)" 
на 2013 – 2034 роки (оприлюднено 11.01.2022) 

 

Доповідач: Андрій ПРИГОЖИН, директор департаменту інформаційних 

технологій Дніпровської міської ради 

 2.10  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 11.01.2022) 

 

 

 

 

   3. Про питання комунальної власності 

 

 

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

 

 3.1  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади медичного обладнання 

(оприлюднено 14.12.2021) 

 

 3.2  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади медичного обладнання 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Михайло ЛИСЕНКО, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 3.3  Про надання дозволу на передачу зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області в комунальну власність 
Дніпровської міської територіальної громади на баланс КП "УРЕА" 
спецтехніки (оприлюднено 04.01.2022) 

 

 3.4  ро надання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської 
територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 
по шосе Донецькому (оприлюднено 04.01.2022) 
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 3.5  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Адміністративне 
архітектурно-будівельне управління" на баланс КП "Дніпроводоканал" 
основних засобів та інших активів (оприлюднено 05.01.2022) 

 

 3.6  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади фонтанів 

 (оприлюднено 06.01.2022) 

 

 3.7  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади малих архітектурних форм 

(оприлюднено 10.01.2022) 

 

 Доповідач: Олександр БУЙВОЛЮК, директор департаменту парків та 

рекреації Дніпровської міської ради 

 

 3.8  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дирекція територій і 

об’єктів рекреації" ДМР елементів пам’ятки "Братська могила учасників 

оборони м. Севастополя" (оприлюднено 26.07.2021) 

 

 3.9  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" 

ДМР на баланс КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" системи відеоспостереження 

Парку ім. Писаржевського (оприлюднено 18.11.2021) 

 

 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.09.2021 № 70/10 "Про 

визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 

балансоутримувачем об’єкта благоустрою" (оприлюднено 06.12.2021) 

 

 3.11  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту парків та рекреації 

Дніпровської міської ради на баланс КП "Дирекція територій і об’єктів 

рекреації" ДМР топіарних фігур (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 Доповідач: Іван БУЛИК, директор департаменту капітального будівництва 

Дніпровської міської ради 

 

 3.12  Про надання дозволу на обслуговування елементів благоустрою по об’єкту 

капітального ремонту (оприлюднено 10.01.2022) 

 

 Доповідач: Владислав ГРИЦАЙ, директор департаменту житлового 

господарства Дніпровської міської ради 

 

 

 3.13  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" багатоквартирних 

житлових будинків (оприлюднено 04.01.2022) 

 

 3.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2020 № 59/57 "Про 

передачу з балансу комунальних підприємств житлових будинків та 

житлових приміщень на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-5"  

(оприлюднено 04.01.2022) 
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 3.15  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 № 38/7 "Про 

надання дозволу на передачу з балансу департаменту житлового 

господарства Дніпровської міської ради на баланс управління 

самоорганізації населення Дніпровської міської ради проєктно-кошторисної 

документації на виконання капітального ремонту житлових будинків, в яких 

створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у м. Дніпрі" 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 

 3.16  Про надання дозволу департаменту житлового господарства Дніпровської 

міської ради на списання з балансу проєктно-кошторисної документації на 

виконання капітального ремонту житлових будинків, в яких створено 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у м. Дніпрі 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Ігор МАКОВЦЕВ, директор департаменту транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 

 

 3.17  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дніпропетровська дирекція 
будівництва метрополітену" ДМР матеріальних цінностей 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 

 3.18  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Управління по ремонту та 
експлуатації автошляхів" ДМР на баланс КП "Транспортна інфраструктура 
міста" ДМР гідротехнічної споруди (оприлюднено 11.01.2022) 

 

Доповідач: Олександр САНЖАРА, секретар Дніпровської міської ради 

 3.19  Про передачу з балансу КП "Міське управління справами" на баланс 
адміністрацій районів Дніпровської міської ради об’єктів нерухомого майна 

(оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 3.20  Про закріплення за Комунальним підприємством "Музей історії Дніпра" 
Дніпровської міської ради на праві оперативного управління об’єктів 
нерухомого майна (оприлюднено 21.12.2021) 

 

 3.21  Про закріплення на праві оперативного управління за КПНЗ "ДЮСШ № 7" 
ДМР об’єкта нерухомого майна (оприлюднено 05.01.2022) 

 

 3.22  Про прийняття у комунальну власність Дніпровської міської територіальної 
громади обладнання мультифункціональних спортивних майданчиків 

(оприлюднено 05.01.2022) 

 

 3.23  Про  надання дозволу на передачу спортивного інвентарю з  балансу 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

(оприлюднено 11.01.2022) 
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 3.24  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "СПОРТ-ІНВЕСТ" 
матеріальних цінностей (оприлюднено 11.01.2022) 

 

Доповідач: Андрій ПИЛЬЧЕНКО, директор департаменту торгівлі та реклами 

Дніпровської міської ради 

 3.25  Про надання дозволу КП "Дніпровські активи" на списання з балансу 
легкового автомобіля (оприлюднено 15.12.2021) 

 

Доповідач: Андрій ПОНОМАРЬОВ, директор департаменту адміністративних 

послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 3.26  Про передачу з балансу департаменту адміністративних послуг та 
дозвільних процедур Дніпровської міської ради на баланс департаменту 
інформаційних технологій Дніпровської міської ради програмного засобу 
"Реєстр територіальної громади міста Дніпра" (оприлюднено 09.12.2021) 

 

Доповідач: Юрій ФЕДЬКО, голова Лівобережної адміністрації Дніпровської 

міської ради 

 3.27  Про надання дозволу на передачу з балансу Лівобережної адміністрації 
Дніпровської міської ради гойдалки (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 3.28  Про надання дозволу на передачу з балансу Лівобережної адміністрації 
Дніпровської міської ради щепоріза (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Альона ТУРЧАК, заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 3.29  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 08.12.2021) 

 

 3.30  Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
Дніпровської міської територіальної громади до Переліку другого типу 

 (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 3.31  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 

 (оприлюднено 05.01.2022) 

 

 3.32  Про приватизацію комунального нерухомого майна у 2022 році 

(оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.33  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 14 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.34  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Євгена Маланюка, 1, 
літ. А-1, літ. Б-1 та споруд (оприлюднено 23.12.2021) 
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 3.35  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Євгена Маланюка, 1, 
літ. В-1 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.36  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 45 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.37  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 46 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.38  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Івана Мазепи, 52, 
прим. 70 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.39  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Баженова, 1 
(оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.40  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Андрія Фабра, 3,        
прим. 1 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.41  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Будівельників, 28, 
прим. 43-нп (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.42  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Гладкова, 45, прим. 104 
(оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.43  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Олеся Гончара, 4, 
прим. V (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.44  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дунаєвського, 31, 
прим. 33 (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.45  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Надії Алексєєнко, 104, 
прим. ХІІ (оприлюднено 23.12.2021) 

 

 3.46  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Троїцькій, 8, прим. 1 

(оприлюднено 28.12.2021) 

 

 3.47  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана Хмельниць-
кого, 118 А (оприлюднено 28.12.2021) 

 

 3.48  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по бульв. Слави, 40, прим. 3 

(оприлюднено 10.01.2022) 

 

 4. Про організаційні і кадрові питання 

 

  Доповідач: Олександр САНЖАРА, 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 10.01.2022) 
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Доповідач: Анастасія КУЧЕРЕНКО, керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради – директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих 

органів Дніпровської міської ради 

 4.2  Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Дніпра" 

 (оприлюднено 10.01.2022) 

 

Доповідач: Артем ПАВЛОВ, директор департаменту правового забезпечення 

Дніпровської міської ради 

 4.3  Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами  міської ради у 2021 році 

(оприлюднено 04.01.2022) 

 

 Доповідач: Олександр ЛИТВИН, директор департаменту забезпечення 
діяльності Дніпровської міської ради 

 

 4.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2018 № 29/29 "Про 
рішення міської ради, що прийняті у 2014 році" (оприлюднено 28.12.2021) 

 

 Доповідач: Валерія ГУЩА, директор департаменту з питань самоорганізації 
населення Дніпровської міської ради 

 

 4.5  Про затвердження Положення про департамент з питань самоорганізації 
населення Дніпровської міської ради (оприлюднено 11.01.2022) 

 

 Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.6  Про затвердження Положення про конкурс проєктів у рамках Конкурсної 
програми Українського культурного фонду "Культура. Регіони. ЛОТ 5. 
Регіональна ініціатива. Дніпро" (оприлюднено 29.12.2021) 

 

 Доповідач: Олег СЕМЕНКО, директор департаменту екологічної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2012 № 26/25 "Про 
затвердження Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у 
належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів 
благоустрою міста Дніпра з урахуванням особливостей їх використання" 
(оприлюднено 16.12.2021) 

 

 Доповідач: Андрій ПОНОМАРЬОВ, директор департаменту адміністративних 
послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 

 4.8  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються у 
Центрі надання адміністративних послуг м. Дніпра 

 (оприлюднено 23.12.2021) 
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Доповідач: Надія РАТИЧ, начальник управління державного архітектурно-

будівельного контролю Дніпровської міської ради 

 4.9  Про затвердження Положення про управління державного архітектурно-
будівельного контролю Дніпровської міської ради  

(оприлюднено 20.12.2021) 

 

 Доповідач: Альона ТУРЧАК, заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради 

 

 4.10  Про затвердження Статуту Комунального підприємства "Молодіжне творче 
об’єднання" Дніпровської міської ради у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 05.01.2022) 

 

 4.11  Про зміну найменування Комунального підприємства "Соціально-
аналітичний центр сприяння розвитку міста" Дніпровської міської ради та 
затвердження Статуту у новій редакції (оприлюднено 06.01.2022) 

 

 4.12  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 06.01.2022) 

 

 4.13  Про припинення юридичної особи  –  Комунального підприємства "Безпечна 
та інноваційна освіта" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації 

(оприлюднено 10.01.2022) 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

 

 

Доповідач: Дмитро МОВШИН, директор департаменту по роботі з активами 

Дніпровської міської ради   

 

 
5.1 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 18.01.2021) 

 
5.2 

 
Про продовження ТОВ "АКСОР ІНДАСТРІ", код ЄДРПОУ 37806217, 
строку укладання договору оренди землі по просп. Праці, 30 А (Соборний 
район) (оприлюднено 20.01.2021) 

 
5.3 

 
Про продовження ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, 
строку укладання договорів оренди землі по вул. Столєтова, 21 
(Індустріальний район) (оприлюднено 20.01.2021) 
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5.4 

 
Про продовження ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, 
строку укладання договорів оренди землі по вул. Столєтова, 21 
(Індустріальний район) (оприлюднено 20.01.2021) 

 
5.5 

 
Про відмову ГК "ОРБІТА", код ЄДРПОУ 24248495, у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Юрія 
Кондратюка, 207 (Новокодацький район) (оприлюднено 25.01.2021) 

 
5.6 

 
Про відмову громадянам Блундіній О. М., ідентифікаційний номер, 
Волкову Є. М., ідентифікаційний номер, Волкову О. М., ідентифікаційний 
номер, Горячевій І. О., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Академіка 
Янгеля, 47 (Чечелівський район) (оприлюднено 25.01.2021) 

 
5.7 

 
Про надання ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 25532809, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Олеся Гончара, 28 А 
(Соборний район) (оприлюднено 27.01.2021) 

   
  

5.8 
 
Про надання ТОВ "СІРІУС ГОЛД", код ЄДРПОУ 40325733, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 6-ї стрілецької дивізії, 5 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню автозаправної станції № 3 (оприлюднено 27.01.2021) 

 
5.9 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (11 осіб) 
(оприлюднено 27.01.2021) 

 
5.10 

 
Про відмову гр. Літвіновій С. О., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки № 94 у СТ "ПРИДНЕПРОВЕЦ" (Самарський район) для ведення 
садівництва (оприлюднено 01.02.2021) 

 
5.11 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Яружній, 49 А (Соборний район) у 
постійне користування КП "МЦМППНО "ОСВІТОРІУМ" ДОР", код 
ЄДРПОУ 38200152, по фактичному розміщенню будівель (оприлюднено 
01.02.2021) 
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5.12 

 
Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (12 осіб) 
(оприлюднено 01.02.2021) 

 
5.13 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 01.02.2021) 

 
5.14 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) 
(оприлюднено 01.02.2021) 

 
5.15 

 
Про відмову гр. Рижому В. М., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
№ 78 для ведення садівництва у СТ "МЕЧТА-1" (оприлюднено 01.02.2021) 

 
5.16 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Полинній (Чечелівський район) у 
власність гр. Герасимову О. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 02.02.2021) 

 
5.17 

 
Про надання гр. Сєніну Р. Ю., 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. Лебедєва-
Кумача, 6 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 03.02.2021) 

 

 

 

 
5.18 

 
Про надання гр. Тягло Т. Л., 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. 
Мисливській, 9 А (Новокодацький район) (оприлюднено 03.02.2021) 

 
5.19 

 
Про надання гр. Тилику К. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 04.02.2021) 

 
5.20 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Янтарної (Індустріальний 
район) у власність гр. Свинцову В. Є., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
04.02.2021) 
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5.21 

 
Про надання ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 42795490, 
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для розміщення та експлуатації об"єктів трубопровідного 
транспорту в Самарському районі м. Дніпра (оприлюднено 04.02.2021) 

 
5.22 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 05.02.2021) 

 
5.23 

 
Про надання ТОВ ФІРМІ "КАСКАД", код ЄДРПОУ 23934596, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гаванській, 4 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
адміністративно-побутової будівлі та допоміжних будівель (оприлюднено 
05.02.2021) 

 
5.24 

 
Про надання ЄХЦ "БОЖИЙ КОВЧЕГ", код ЄДРПОУ 42683305, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Давидова, 58 Б 
(Новокодацький район) (оприлюднено 05.02.2021) 

 
5.25 

 
Про надання гр. Дерявці Д. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.02.2021) 

 
5.26 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального 
садівництва у районі вул. Гаванської (Самарський район) (2 особи) 
(оприлюднено 08.02.2021) 

5.27 Про передачу у власність гр. Ушкварок В. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 241 у СТ "ЛОКОМОТИВ" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

 

 

 

 
5.28 

 
Про надання ТОВ ВКФ "ІГРЕК", код ЄДРПОУ 20227697, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Караваєва, 11 Б (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі-складу зберігання кисню (оприлюднено 09.02.2021) 
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5.29 

 
Про надання ТОВ "ХЕНДСАМ", код ЄДРПОУ 37453385, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Столярова, 1 (Центральний район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення, боулінг-клубу (оприлюднено 09.02.2021) 

 
5.30 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вербицькому Ю. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.02.2021) 

 
5.31 

 
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 12.02.2021) 

 
5.32 

 
Про припинення ТОВ "ЕЛЛАДА-7", код ЄДРПОУ 35112493, права 
користування земельною ділянкою по вул. Богдана Хмельницького, 11 А 
(Індустріальний район) (оприлюднено 15.02.2021) 

 
5.33 

 
Про відмову гр. Савченку С. М., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Кайдацькій, 16 (Новокодацький  район) (оприлюднено 16.02.2021) 

 
5.34 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Дніпросталівської 
(Індустріальний район) для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (8 осіб) 
(оприлюднено 17.02.2021) 

 
5.35 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів, 
для ведення садівництва громадянам-учасникам антитерористичної 
операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 
м. Дніпрі (12 осіб) (оприлюднено 17.02.2021) 

 

 

 

 
5.36 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 24.02.2021) 
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5.37 

 
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 25.02.2021) 

 
5.38 

 
Про надання ГККГ "РОМАНТИК", код ЄДРПОУ 20244431, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаражного кооперативу по вул. Каштановій, 16 
(Індустріальний район) (оприлюднено 25.02.2021) 

 
5.39 

 
Про надання гр. Пивовар Т. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража (літ. О) по вул. Сергія Єфремова, 1 
(Соборний район) (оприлюднено 25.02.2021) 

 
5.40 

 
Про надання гр. Шуліменко Є. Є., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
встановлення тимчасового збірнорозбірного (металевого) гаража по вул. 
Панікахи у районі буд. № 77 А (Шевченківський район) (оприлюднено 
25.02.2021) 

 
5.41 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 264 
Г (Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Климовій І. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 26.02.2021) 

 
5.42 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Гоголя, 15 А (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ПОТІ", код ЄДРПОУ 20203389, по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 26.02.2021) 

 
5.43 

 
Про надання ТОВ "БАКОМ", код ЄДРПОУ 36441405, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Січових стрільців, 91 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 26.02.2021) 

 
5.44 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРОЗЕТ", код ЄДРПОУ 40821041, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Байкальській, 7 А (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
будівель і споруд (оприлюднено 26.02.2021) 
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5.45 

 
Про надання ТОВ "ЛЕНД", код ЄДРПОУ 32014590, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Орловській у районі буд. № 31 А (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню незавершеного будівництва торговельного комплексу 
(оприлюднено 26.02.2021) 

 
5.46 

 
Про надання АТ КБ "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель по вул. Набережній 
Перемоги, 30 (Соборний район) (оприлюднено 26.02.2021) 

 
5.47 

 
Про надання ТОВ "ЛОГІСТИК 2000", код ЄДРПОУ 40515912, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Автопарковій, 5 Б (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 01.03.2021) 

 
5.48 

 
Про надання ПРАТ "РМП "ХАРЧОВИК", код ЄДРПОУ 05496684, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Василя Чапленка, 8 (Центральний район) по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 01.03.2021) 

 
5.49 

 
Про надання АТ КБ "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення по вул. Набережній 
Перемоги, 44 (Соборний район) (оприлюднено 01.03.2021) 

 
5.50 

 
Про надання ТОВ "7Д", код ЄДРПОУ 42910321, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Космонавта Волкова, 4 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 01.03.2021) 

 
5.51 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 182/60 "Про 
надання ТОВ "АНАНТАДЖИ", код ЄДРПОУ 41336829, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Михайла Вербицького, 2 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель" (оприлюднено 01.03.2021) 

 
5.52 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 154 Б 
(Соборний район) в оренду гр. Тальному Г. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню будівлі автомийки (оприлюднено 01.03.2021) 
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5.53 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 12.03.2021) 

 
5.54 

 
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 12.03.2021) 

 
5.55 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Макуха (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Мошурі В. В., ідентифікаційний 
номер, для розміщення металевого гаража (оприлюднено 15.03.2021) 

 
5.56 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 15.03.2021) 

 
5.57 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 16.03.2021) 

 
5.58 

 
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 (9 осіб) (оприлюднено 16.03.2021) 

 
5.59 

 
Про надання гр. Мироненку А. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Мандриківській, 47 М (Соборний район) по фактичному розміщенню 
прибудови побутових приміщень головного корпусу (оприлюднено 
16.03.2021) 

 
5.60 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 77 (Чечелівський район) 
в оренду КП "Калина", код ЄДРПОУ 19088517, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд торговельного комплексу (оприлюднено 
18.03.2021) 

 
5.61 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 18.03.2021) 
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5.62 

 
Про надання ТДВ "ДнЗМУ", код ЄДРПОУ 14313375, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Мандриківській, 47 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 18.03.2021) 

 

 

 

 
5.63 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Політехнічній, 42 А (Центральний 
район) у власність гр. Гриценко Ю. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.03.2021) 

 
5.64 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 23.03.2021) 

 
5.65 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 23.03.2021) 

 
5.66 

 
Про відмову гр. Берлову О. А., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення садівництва у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) (учасник АТО) (оприлюднено 24.03.2021) 

 
5.67 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ясенової (Новокодацький 
район) у власність гр. Плюкалу П. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.03.2021) 

 
5.68 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Святослава Хороброго, 16 
(Шевченківський район) в оренду гр. Гридасову  В. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової адміністративно-
господарчої будівлі (оприлюднено 24.03.2021) 

 
5.69 

 
Про продовження гр. Морару І. П., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Гладкова, 23 К (Шевченківський 
район) (оприлюднено 24.03.2021) 

 
5.70 

 
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 25.03.2021) 
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5.71 

 
Про надання гр. Пацері Л. Е., 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. Прокатній, 
14 (Чечелівський район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 
 

 
5.72 

 
Про надання гр. Дерявці А. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 
5.73 

 
Про надання гр. Локоть Л. С., 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. Оранжевій, 
54 (Шевченківський район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 
5.74 

 
Про надання гр. Коваленку С. В., 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. Радіальній, 
10 (Самарський район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 
5.75 

 
Про надання гр. Ребрику І. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 
зміною її цільового призначення) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 
вул. Чорногірській, 84 (Новокодацький район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 
5.76 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській, 125 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Михайленко І. М., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню самочинно 
збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.04.2021) 

 
5.77 

 
Про надання гр. Щербатюку О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Гаванської (Самарський 
район) (оприлюднено 02.04.2021) 

 
5.78 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 2/4 
(Соборний район) в оренду гр. Должиковій В. В., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню гаража (оприлюднено 02.04.2021) 
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5.79 

 
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), гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (6 осіб) 
(оприлюднено 02.04.2021) 

 

 
 

 
5.80 

 
Про поновлення договору оренди землі від 28.02.2006 (державна 
реєстрація від 25.04.2006 № 040610400496) по вул. Академіка 
Белелюбського, 24 Ж (Чечелівський район) ТОВ ВКФ 
"ЕЛЕКТРОПРОМРЕМОНТ", код ЄДРПОУ 25021316, по фактичному 
розміщенню складального цеху (оприлюднено 09.04.2021) 

 
5.81 

 
Про поновлення договору оренди землі від 20.03.2006 (державна 
реєстрація від 24.05.2006 № 040610400609) по вул. Академіка 
Белелюбського, 24 Ж (Чечелівський район) ТОВ ВКФ 
"ЕЛЕКТРОПРОМРЕМОНТ", код ЄДРПОУ 25021316, по фактичному 
розміщенню частини будівлі заводоуправління (оприлюднено 09.04.2021) 

 
5.82 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Березанівській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Самохіну А. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник 
АТО) (оприлюднено 09.04.2021) 

 
5.83 

 
Про передачу у власність гр. Гаджиєву А. З., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-032 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ (Шевченківський район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 13.04.2021) 

 
5.84 

 
Про надання гр. Гаркуші О. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Діамантній, 8 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель (оприлюднено 13.04.2021) 

 
5.85 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Пушкіна, 38 А 
(Шевченківський район) в оренду гр. Кривошеї Н. П., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлового приміщення та ґанків 
(оприлюднено 14.04.2021) 
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5.86 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Гладкова, 3 К (Шевченківський 
район) в оренду гр. Ступаку А. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.87 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 3 Р 
(Соборний район) в оренду ТОВ  "РЕАЛ ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 
35044429, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
14.04.2021) 

 
5.88 

 
Про передачу земельних ділянок по вул. Яхненківській, 1 Ж (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ТРЕЙД ДНЕПР", код 
ЄДРПОУ 40342481, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 14.04.2021) 

 

 

 

 
5.89 

 
Про надання гр. Буднікову А. В., 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. 
Муромській, 4 (Соборний район) (оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.90 

 
Про надання гр. Вєнікову О. В., ідентифікаційний номер, гр. Лемешко 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. Малахова, 78 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.91 

 
Про надання гр. Мотрич Т. М., 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. 
Вишиваній, 6 (Новокодацький район) (оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.92 

 
Про надання гр. Наконечному М. В., ідентифікаційний номер, гр. 
Наконечній Н. О., 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 узв. Крутому, 21 
(Новокодацький  район) (оприлюднено 14.04.2021) 
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5.93 

 
Про надання гр. Петровій Х. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Гавриїла 
Розанова, 149 Б (Чечелівський район) (оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.94 

 
Про надання ТОВ "ЕРМІТАЖ СІСТЕМС", код ЄДРПОУ 37151162, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Архітектора Дольніка, 5 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 14.04.2021) 

 
5.95 

 
Про відмову громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва 
у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 15.04.2021) 

 
5.96 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (3 
особи) (оприлюднено 19.04.2021) 

 

 
 

 
5.97 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (19 осіб) (оприлюднено 19.04.2021) 

 
5.98 

 
Про відмову громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва 
у СТ "МЕЧТА-1" в Індустріальному районі м. Дніпра (2 особи) 
(оприлюднено 19.04.2021) 

 
5.99 

 
Про відмову громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва 
у СТ "ПРИДНЕПРОВЕЦ" у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) 
(оприлюднено 19.04.2021) 

 
5.100 

 
Про відмову в наданні дозволу гр. Фоміній Ю. О., ідентифікаційний номер, 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Радіо у районі буд. № 6 (Соборний район) для ведення 
садівництва (оприлюднено 19.04.2021) 

 
5.101 

 
Про надання гр. Панченку М. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Льотчиків у районі буд. № 13 А (Соборний 
район) (оприлюднено 19.04.2021) 
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5.102 

 
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 26.04.2021) 

 
5.103 

 
Про надання ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", код ЄДРПОУ 31793056, дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
(оприлюднено 28.04.2021) 

 
5.104 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 51 Б 
(Соборний район) в оренду ПП "ЗАПОРІЖЖЯ – БУДМАЙДАН", код 
ЄДРПОУ 37707601, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 28.04.2021) 

 
5.105 

 
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), гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 30.04.2021) 

 
5.106 

 
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-учасникам антитерористичної операції в Амур-
Нижньодніпровському районі м. Дніпра (14 осіб) (оприлюднено 
30.04.2021) 

 

 
 

 
5.107 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Гаванської (Самарський район) 
для будівництва та обслуговування гаражів громадянам-учасникам 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (20 осіб) (оприлюднено 30.04.2021) 

 
5.108 

 
Про надання гр. Волкову В. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Моторній, 240 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівлі (оприлюднено 05.05.2021) 

 
5.109 

 
Про зміну цільового призначення земельної ділянки № 39 у СТ "ЮЖНАЯ 
ГОРКА" (Самарський район), що перебуває у приватній власності гр. 
Попової О. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(оприлюднено 11.05.2021) 
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5.110 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Колісник А. Ф., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 11.05.2021) 

 
5.111 

 
Про надання КП "ДОКЛ ІМ. МЕЧНИКОВА" ДОР", код ЄДРПОУ 
01985423, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню комплексу будівель та 
споруд лікарні по пл. Соборній, 14 (Соборний район) (оприлюднено 
11.05.2021) 

 
5.112 

 
Про надання гр. Дерявці Л. Ю., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Чехова (Соборний 
район) (оприлюднено 11.05.2021) 

 
5.113 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Євпаторійській у районі будинків 
№ № 139, 141 (Соборний район) у власність гр. Некрасі В. В. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.05.2021) 

 
5.114 

 
Про відмову в наданні дозволу гр. Киричку М. А., ідентифікаційний 
номер, на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Нарвській у районі будинків № № 118 – 116 А 
(Новокодацький район) для ведення садівництва та для індивідуального 
дачного будівництва (оприлюднено 11.05.2021) 

 
5.115 

 
Про надання ТОВ "КЛЕВЕР ПРОДАКШН", код ЄДРПОУ 44310521, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Комбрига Петрова, 6 К (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель-павільйонів (оприлюднено 
11.05.2021) 

 

 
 

 
5.116 

 
Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Набережній 
Перемоги у районі буд. № 44 (Соборний район), яка перебуває в оренді 
ТОВ "АНКЕРС 2005", код ЄДРПОУ 33806606 (оприлюднено 11.05.2021) 

 
5.117 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Новопавелецькій, 18 
(Чечелівський район) в оренду гр. Яцуну М. В., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
13.05.2021) 
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5.118 

 
Про відмову гр. Ольховик Т. В., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Масивній, 66 (Самарський район) (оприлюднено 13.05.2021) 

 
5.119 

 
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 14.05.2021) 

 
5.120 

 
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 (5 осіб) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.121 

 
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 (5 осіб) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.122 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.123 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.124 

 
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 (11 осіб) (оприлюднено 14.05.2021) 

 

 
 

 
5.125 

 
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 (14 осіб) (оприлюднено 14.05.2021) 
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5.126 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.127 

 
Про надання ТОВ НВП "СТАЛЬСЕРВІС", код ЄДРПОУ 31646329, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Гаванській, 9 А (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.128 

 
Про надання ТОВ НВП "СТАЛЬСЕРВІС", код ЄДРПОУ 31646329, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Гаванській, 9 Б (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.129 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Юрія Кондратюка, 11 Д 
(Новокодацький район) в оренду гр. Ковтун О. В., ідентифікаційний 
номер, гр. Черепні С. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, споруди підприємства торгівлі 
(торговельний павільйон) (оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.130 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Данила Галицького, 32 Б 
(Новокодацький район) в оренду гр. Волобуєвій В. Г., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівлі кафе-бару (оприлюднено 
14.05.2021) 

 
5.131 

 
Про передачу земельної ділянки по пл. Новокодацькій, 1 К 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ ІІ "НЗ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 
34560674, по фактичному розміщенню торговельного павільйону 
(оприлюднено 14.05.2021) 

 
5.132 

 
Про відмову гр. Приходьку А. О., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Бєлградській у районі буд. № 71 Б (Амур-Нижньодніпровський район) 
(учасник АТО) (оприлюднено 18.05.2021) 

 
5.133 

 
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 19.05.2021) 
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5.134 

 
Про поновлення договору оренди землі від 13.09.2005 (державна 
реєстрація від 07.11.2005 № 040510401154) по вул. Будівельників, 34 
(Чечелівський район) ТОВ "ДДТ", код ЄДРПОУ 32701799, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 19.05.2021)  

 
5.135 

 
Про поновлення договору оренди землі від 05.09.2005 (державна 
реєстрація від 29.09.2005 № 040510400930) по вул. Київській, 32 А 
(Новокодацький район) гр. Крупському В. О., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню павільйону (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.136 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Глинки, 7 (Шевченківський район) 
в оренду ТОВ "МАСПО-В", код ЄДРПОУ 23944784, по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень у будівлі торговельно-ділового 
призначення (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.137 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Стартовій, 3 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "АТОЛЛ", код ЄДРПОУ 30415280, по фактичному 
розміщенню виробничих будівель та споруд (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.138 

 
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 19.05.2021) 

 
5.139 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.140 

 
Про надання ТОВ "ОРБІКС", код ЄДРПОУ 43573631, дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна (оприлюднено 
19.05.2021) 

 
5.141 

 
Про надання ТОВ "Артель", код ЄДРПОУ 32651146, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. В"ячеслава Липинського, 18 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.142 

 
Про надання ТОВ "АВ ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 36573376, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Олександра Оцупа, 14 Л (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню частини блока з гаражем (оприлюднено 19.05.2021) 
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5.143 

 
Про надання ППТФ "ЮСІ", код ЄДРПОУ 21178268, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 
Панікахи, 91 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
приміщення (оприлюднено 19.05.2021) 

 
5.144 

 
Про надання гр. Щетілову А. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Криничної (Індустріальний 
район) (оприлюднено 20.05.2021) 

 
5.145 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 20.05.2021) 

 
5.146 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (8 осіб) 
(оприлюднено 20.05.2021) 

 
5.147 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 82 Д 
(Соборний район) в оренду ТОВ "ПРИБУТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ", код 
ЄДРПОУ 42335717, по фактичному розміщенню об"єкта незавершеного 
будівництва, комерційно-торговельного комплексу (оприлюднено 
20.05.2021) 

 
5.148 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 21.05.2021) 

 
5.149 

 
Про надання ТОВ "АЗІМУТ-Д", код ЄДРПОУ 44058903, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
шосе Донецькому, 148 П (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню стоянки (оприлюднено 27.05.2021) 

 
5.150 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 28.05.2021) 
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5.151 

 
Про надання ТОВ "ГК ЗОРЯ", код ЄДРПОУ 37069377, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Артільній, 12 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 07.06.2021) 

  

 

 

 
5.152 

 
Про надання гр. Сурменелян Д. А., ідентифікаційний номер, гр. Гукасовій 
К. С., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій, 168 Б 
(Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівлі пивбару 
(оприлюднено 07.06.2021) 

 
5.153 

 
Про надання гр. Шевчик І. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Євпаторійській (Соборний район) 
(оприлюднено 09.06.2021) 

 
5.154 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 09.06.2021) 

 
5.155 

 
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 (5 осіб) (оприлюднено 09.06.2021) 

 
5.156 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 38 Г 
(Новокодацький район) в оренду ФІРМІ "ФЕРРІТ" ТОВ, код ЄДРПОУ 
19437455, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
09.06.2021) 

 
5.157 

 
Про надання гр. Лазарєвій М. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Дар"яльській, 4 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
10.06.2021) 

 
5.158 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 
особи) (оприлюднено 10.06.2021) 
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5.159 

 
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-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 10.06.2021) 

 
5.160 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 10.06.2021) 

 

 

 

 

5.161 

 
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-учасникам антитерористичної операції в Амур-
Нижньодніпровському районі м. Дніпра (19 осіб) (оприлюднено 
10.06.2021) 

 
5.162 

 
Про передачу земельної ділянки у районі пров. Василівського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Герасимову Є. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 10.06.2021) 

 
5.163 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Запорізької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Піцусі І. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.06.2021) 

 
5.164 

 
Про надання гр. Похваліті І. О., 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. Тиловій у 
районі буд. № 17 (Чечелівський район) (оприлюднено 11.06.2021) 

 
5.165 

 
Про продовження гр. Верхогляду А. О., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Івана Акінфієва, 14 (Соборний 
район) (оприлюднено 11.06.2021) 

 
5.166 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського, 76 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", 
код ЄДРПОУ 05393116, по фактичному розміщенню будівлі берегової 
насосної та будівлі водоприймальних споруд берегової насосної 
(оприлюднено 11.06.2021) 
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5.167 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 16.06.2021) 

 
5.168 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 16.06.2021) 

 
5.169 

 
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 16.06.2021) 

  

 

 

 
5.170 

 
Про надання ПРАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ", код ЄДРПОУ 
00192494, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Маяковського, 5 А (Новокодацький район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 
17.06.2021) 

 
5.171 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Заливній (Новокодацький район) в 
оренду гр. Гаражі В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню гаража № 1 (оприлюднено 18.06.2021) 

 
5.172 

 
Про відмову гр. Воловику П. Ю., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування гаража по пл. Вокзальній, 2 
(Центральний район) (учасник АТО) (оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.173 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Шепетівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Васейку С. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник 
АТО) (оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.174 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (2 особи) 
(оприлюднено 23.06.2021) 
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5.175 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Колотію Д. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.176 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по пров. Крутій балці (Соборний район) для 
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної 
операції (3 особи) (оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.177 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.178 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Михайлова (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Крутьку В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник 
АТО) (оприлюднено 23.06.2021) 

 

 
 

 
5.179 

 
Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Ушенку В. А., ідентифікаційний номер для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 23.06.2021) 

 
5.180 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 46 Г 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "СЕКРЕТ СПЕЦСЕРВІС", код 
ЄДРПОУ 21852537, по фактичному розміщенню автостоянки 
(оприлюднено 24.06.2021) 

 
5.181 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Захарчук-Борисенко Н. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 05.07.2021) 

 
5.182 

 
Про надання ТОВ "Інвестиційне агентство", код ЄДРПОУ 30261265, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Будівельників, 45 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 06.07.2021) 
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5.183 

 
Про надання ДП "Промлізінг", код ЄДРПОУ 25016350, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Будівельників, 45 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
частини будівлі (оприлюднено 06.07.2021) 

 
5.184 

 
Про надання ТОВ "КОМПАНІЯ "ІМПЕРІЯ-БУД", код ЄДРПОУ 42400932, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Якова Самарського, 7 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню об"єктів нерухомого майна та для будівництва житлового 
комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та 
паркінгом (оприлюднено 06.07.2021) 

 
5.185 

 
Про надання гр. Чубань Н. В., 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. Ізюмській, 
85 А (Чечелівський район) (оприлюднено 07.07.2021) 

 
5186 

 
Про надання гр. Сорочану С. В., 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. Малахова, 
73 (Чечелівський район) (оприлюднено 07.07.2021) 

 

 
 

 
5.187 

 
Про надання гр. Малінському Д. В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Парковій, 6 
(Новокодацький район) (оприлюднено 07.07.2021) 

 
5.188 

 
Про надання гр. Крисанову М. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Охтирській, 95 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
07.07.2021) 

 
5.189 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 07.07.2021) 

 
5.190 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (15 осіб) (оприлюднено 07.07.2021) 
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5.191 

 
Про поновлення договору оренди землі від 10.09.2010 (державна 
реєстрація від 19.10.2010 № 041010400732) по вул. Князя Володимира 
Великого, 12 А (Шевченківський район) гр. Самойлову Д. В., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню гаража 
(оприлюднено 08.07.2021) 

 
5.192 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (3 
особи) (оприлюднено 13.07.2021) 

 
5.193 

 
Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Пановій В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 13.07.2021) 

 
5.194 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 М 
(Соборний район) в оренду гр. Макеєвій А. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 13.07.2021) 

 
5.195 

 
Про надання гр. Перспективному В. Ю., ідентифікаційний номер, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Набережній Перемоги, 44 Н, 44 П (Соборний район) по 
фактичному розміщенню машино-місць (оприлюднено 13.07.2021) 

 
5.196 

 
Про надання ПП "НВФ "ЕКОХІМ", код ЄДРПОУ 13429874, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Береговій, 206 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню виробничих та складських будівель (оприлюднено 13.07.2021) 

  

 

 

 
5.197 

 
Про надання ТОВ "ДАРВЕТ", код ЄДРПОУ 24241151, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Олександра Оцупа, 1 С (Самарський район) по фактичному 
розміщенню цеху розливу та пакування мінеральної води (оприлюднено 
13.07.2021) 

 
5.198 

 
Про надання ТОВ "ОРІОН-3000", код ЄДРПОУ 42110044, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Набережній Заводській, 101 К (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню будівлі (оприлюднено 13.07.2021) 

 
5.199 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 153 
(Шевченківський район) в оренду гр. Павелко О. Л., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
14.07.2021) 
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5.200 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 19.07.2021) 

 
5.201 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 19.07.2021) 

 
5.202 

 
Про відмову гр. Близнюку С. В., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Грінченка у 
районі буд. № 328 (Амур-Нижньодніпровський район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 19.07.2021) 

 
5.203 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 19.07.2021) 

 
5.204 

 
Про відмову гр. Лєскіну Ф. О., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Бєляєва (Амур-
Нижньодніпровський район) (учасник АТО) (оприлюднено 19.07.2021) 

 
5.205 

 
Про відмову гр. Гемай Н. О., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Рилєєва у районі буд. № 38 
А (Індустріальний район) (учасник АТО) (оприлюднено 19.07.2021) 

 

 
 

 
5.206 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Семенову С. Ю., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Природній у районі будинків 
№ № 4 – 8 (Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 
19.07.2021) 
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5.207 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Кубанській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Куліковському І. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник 
АТО) (оприлюднено 20.07.2021) 

 
5.208 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по вул. Новоозерній (Амур-
Нижньодніпровський район) для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам-учасникам антитерористичної операції (5 осіб) (оприлюднено 
20.07.2021) 

 
5.209 

 
Про відмову гр. Сагачу В. Г., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Свєтлова 
(Центральний район) (учасник АТО) (оприлюднено 20.07.2021) 

 
5.210 

 
Про надання гр. Іваньковій Т. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 151 Т (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 23.07.2021) 

 
5.211 

 
Про передачу у власність гр. Носенку М. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 54 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 23.07.2021) 

 
5.212 

 
Про продовження гр. Масляку С. І., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Черешневій, 6 А 
(Шевченківський район) (оприлюднено 23.07.2021) 

 
5.213 

 
Про надання гр. Тимофеєвій Ю. В., 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. Північній, 
14 (Новокодацький район) (оприлюднено 23.07.2021) 

 

 
 

 
5.214 

 
Про надання гр. Левицькій В. А., 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. 8 Березня, 
2 А (Новокодацький район) (оприлюднено 23.07.2021) 
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5.215 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 26.07.2021) 

 
5.216 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (3 особи) 
(оприлюднено 27.07.2021) 

 
5.217 

 
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 27.07.2021) 

 
5.218 

 
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 27.07.2021) 

 
5.219 

 
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 27.07.2021) 

 
5.220 

 
Про передачу земельної ділянки зі зміною її цільового призначення по вул. 
Тиловій, 12 Б (Чечелівський район) у власність гр. Семченко Н. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 27.07.2021) 

 
5.221 

 
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 (13 осіб) (оприлюднено 27.07.2021) 

 
5.222 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в 
Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (3 особи) (оприлюднено 
28.07.2021) 
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5.223 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 28.07.2021) 

 
5.224 

 
Про передачу у власність гр. Балахашвілі Ш. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 6 у СТ "СТРІЛКА-2" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.225 

 
Про передачу у власність гр. Виблій С. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-31 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ (Шевченківський район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.226 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Бутакова, 15 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Бондаренко О. В., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
29.07.2021) 

 
5.227 

 
Про надання гр. Данильченку С. Ф., 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. 2-ій 
Горяній, 75 (Соборний район) (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.228 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 314/4 "Про 
надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (7 осіб)" 
(оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.229 

 
Про надання гр. Іщенко О. В., 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. Весніна, 31 
(Шевченківський район) (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.230 

 
Про надання гр. Кліменок Я. В., 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 туп. Давидова, 
4 (Чечелівський район) (оприлюднено 29.07.2021) 
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5.231 

 
Про надання гр. Ніколаєнку Г. 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 пров. 
Жасминовому, 4 А (Чечелівський район) (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.232 

 
Про передачу у власність гр. Петріщевій Н. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-18 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ (Шевченківський район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.233 

 
Про надання УДП "УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС", код ЄДРПОУ 21536845, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню адміністративно-учбового корпусу 
та будівель і споруд по вул. Миколи Руденка, 25 А (Центральний район) 
(оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.234 

 
Про надання гр. Фадєєвій О. В., 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. Дитинства, 
50 (Самарський район) (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.235 

 
Про передачу у власність гр. Цибулі М. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 164 для ведення садівництва у СТ "ОЗЕЛЕНЮВАЧ-
2" (Новокодацький район) (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.236 

 
Про передачу у власність гр. Федчуку А. С., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 50 у СТ "СТРІЛКА-2" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 29.07.2021) 

 
5.237 

 
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 30.07.2021) 

 
5.238 

 
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 02.08.2021) 
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5.239 

 
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 02.08.2021) 

 
5.240 

 
Про продовження ТОВ "НЕКТАР", код ЄДРПОУ 19315918, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по просп. Дмитра 
Яворницького, 68 (Шевченківський район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.241 

 
Про продовження ТОВ "КАПС ІНТЕР", код ЄДРПОУ 37453406, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Івана Езау, 18 Д (Чечелівський 
район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.242 

 
Про продовження ПрАТ "ДМЗ", код ЄДРПОУ 05393056, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Марата, 16 
(Новокодацький район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.243 

 
Про надання АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", код ЄДРПОУ 
00191454, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Липовій, 1 (Самарський район) по фактичному 
розміщенню ґанку заводоуправління (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.244 

 
Про продовження ПрАТ "ДМЗ", код ЄДРПОУ 05393056, строку укладання 
додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Маяковського, 24 
(Новокодацький район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.245 

 
Про продовження ТОВ "ЗЕНІТ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 21857443, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 29 А (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.246 

 
Про припинення ДП "ДРП" АСК "УКРРІЧФЛОТ", код ЄДРПОУ 32616280, 
права користування земельними ділянками по пл. Десантників, 1 
(Центральний район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.247 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 19 (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі АТС (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.248 

 
Про продовження гр. Засусі Л. І., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Золотоосінній, 1 (Новокодацький 
район) (оприлюднено 02.08.2021) 
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5.249 

 
Про надання ТОВ "СІТІ РІТЕЙЛ ГРУПП", код ЄДРПОУ 40440863, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Курсантській, 21 
(Самарський район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.250 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Стартовій, 20 (Соборний район) в 
оренду УІ ТОВ СП "ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК", код ЄДРПОУ 23648086, по 
фактичному розміщенню виробничої бази (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.251 

 
Про продовження ТОВ "НЕКТАР", код ЄДРПОУ 19315918, строку 
укладання додаткових угод до договорів оренди землі по вул. Михайла 
Грушевського, 1 (Шевченківський район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.252 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 6 
(Центральний район) в оренду ТОВ "ЛІОНСА", код ЄДРПОУ 42664387, по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення, торговельно-
адміністративного комплексу (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.253 

 
Про поновлення договору оренди землі від 01.11.2005 (державна 
реєстрація від 23.11.2005 № 040510401221) по просп. Дмитра 
Яворницького, 113 (Центральний район) ТОВ ФІРМІ "САПФІР", код 
ЄДРПОУ 23363649, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 
(оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.254 

 
Про надання АТ "УКРПОШТА", код ЄДРПОУ 21560045, дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна (оприлюднено 
02.08.2021) 

 
5.255 

 
Про припинення АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД", код ЄДРПОУ 00554514, 
права користування земельною ділянкою по вул. Універсальній, 5 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 02.08.2021) 

 
5.256 

 
Про поновлення договорів оренди землі від 16.11.2005 (державна 
реєстрація від 19.12.2005 № 040510401333) та від 07.09.2005 (державна 
реєстрація від 31.10.2005 № 040510401116) по вул. Набережній Перемоги, 
102 А (Соборний район) гр. Жуковій А. А., ідентифікаційний номер, гр. 
Шевченко Т. І., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
вбудованого приміщення магазину (оприлюднено 02.08.2021) 
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5.257 

 
Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Казакова, 7 
(Шевченківський район) та передачі її у постійне користування ОСББ 
"КАЗАКОВА 7", код ЄДРПОУ 42797063, по фактичному розміщенню 
багатоквартирного житлового будинку (оприлюднено 02.08.2021) 

 

 

 

 
5.258 

 
Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 171/4 "Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДВНЗ УДХТУ, код ЄДРПОУ 02070758, по фактичному розміщенню 
будівлі гуртожитку № 5 по вул. Набережній Перемоги, 44 (Соборний 
район) та передачу її у державну власність" (оприлюднено 03.08.2021) 

 
5.259 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 36 А 
(Індустріальний район) в оренду гр. Павловському В. Г., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
03.08.2021) 

 
5.260 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (3 особи) 
(оприлюднено 03.08.2021) 

 
5.261 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Зеленогірській у районі буд. № 23 
В (Чечелівський район) у власність гр. Стрельченку С. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 03.08.2021) 

 
5.262 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лірницької (Новокодацький 
район) у власність гр. Смирновій О. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 

 
5.263 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Мікішовій О. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 

 
5.264 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лірницької (Новокодацький 
район) у власність гр. Цебенко О. Л., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 
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5.265 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лірницької (Новокодацький 
район) у власність гр. Стадник А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 

 
5.266 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лірницької (Новокодацький 
район) у власність гр. Романовських Р. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 

 

 
 

 
5.267 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лірницької (Новокодацький 
район) у власність гр. Крошко А. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.08.2021) 

 
5.268 

 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
суборенди, сервітуту, по вул. Кармалюка, 6 А (Новокодацький район). 
(оприлюднено 09.08.2021) 

 
5.269 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 
район) у власність гр. Рашевському О. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 11.08.2021) 

 
5.270 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Віддаленої (Чечелівський 
район) для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 
антитерористичної операції (7 осіб) (оприлюднено 11.08.2021) 

 
5.271 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по пров. Новоставковому (Амур-
Нижньодніпровський район) для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам-учасникам антитерористичної операції (3 особи) 
(оприлюднено 11.08.2021) 

 
5.272 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по пров. Арктичному (Амур-
Нижньодніпровський район) для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам-учасникам антитерористичної операції (3 особи) 
(оприлюднено 11.08.2021) 
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5.273 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 11.08.2021) 

 
5.274 

 
Про відмову гр. Емірвелієву А. А., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 
Балашовської (Амур-Нижньодніпровський район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 12.08.2021) 

 

 

 

 
5.275 

 
Про надання ТОВ "АВ ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 36573376, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Лісопарковій, 14 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівлі прохідної (оприлюднено 12.08.2021) 

 
5.276 

 
Про надання ТОВ "ВЕРІСТЕН ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39000081, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Столярова, 16 
(Центральний район) (оприлюднено 12.08.2021) 

 
5.277 

 
Про надання ТОВ "ЖЕСТ-Л", код ЄДРПОУ 13457250, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 183 Д (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню трансформаторної підстанції № 6 (оприлюднено 12.08.2021) 

 
5.278 

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

 
5.279 

 
Про надання гр. Бондаренку Ю. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Доблесної (Новокодацький 
район) (оприлюднено 25.08.2021) 
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5.280 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 25.08.2021) 

 
5.281 

 
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 (11 осіб) (оприлюднено 25.08.2021) 

 
5.282 

 
Про надання ТОВ "РЕАЛТЕКС", код ЄДРПОУ 44052875, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Титова, 29 А (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення – кафе (оприлюднено 26.08.2021) 

 

 

 

 
5.283 

 
Про надання ТОВ "МДМ 55", код ЄДРПОУ 43941476, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Миру, 55 В (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
багатофункціональних будівель (оприлюднено 26.08.2021) 

 
5.284 

 
Про припинення ДП "ДРП" АСК "УКРРІЧФЛОТ", код ЄДРПОУ 32616280, 
права користування земельними ділянками по пл. Десантників, 1 
(Центральний район) (оприлюднено 26.08.2021) 

 
5.285 

 
Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 25 (Соборний 
район) в оренду ТОВ ВК "РЕНДПАКО", код ЄДРПОУ 20298773, по 
фактичному розміщенню комплексу виробничих будівель та споруд 
(оприлюднено 26.08.2021) 

 
5.286 

 
Про надання гр. Мякоті М. О., ідентифікаційний номер, гр. Мякоті Н. І., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по вул. Рибінській, 102 (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 26.08.2021) 

 
5.287 

 
Про надання РГ "Дім молитви для всіх народів", код ЄДРПОУ 19146338, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню культової будівлі по пров. 
Аптекарському, 6 Б (Чечелівський район) (оприлюднено 27.08.2021) 

 
5.288 

 
Про надання ТОВ "АВ інвест груп", код ЄДРПОУ 36573376, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Олександра Оцупа, 21 
А (Індустріальний район) (оприлюднено 27.08.2021) 
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5.289 

 
Про надання гр. Мельничуку О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у районі вул. Новопартизанської 
(Чечелівський район) (оприлюднено 27.08.2021) 

 
5.290 

 
Про продовження строку укладання договорів оренди земельних ділянок 
по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилих будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) (оприлюднено 
27.08.2021) 

 
5.291 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Хвойній, 44 Д (Чечелівський 
район) в оренду  гр. Пилипенку А. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
27.08.2021)   

 

 

 
5.292 

 
Про надання ТОВ "ДЗВА", код ЄДРПОУ 32788665, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Самаркандському, 8 (Центральний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.293 

 
Про надання ТОВ "ЖЕСТ-Л", код ЄДРПОУ 13457250, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 207 Д (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню трансформаторної підстанції № 1 (оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.294 

 
Про надання ТОВ "ЖЕСТ-Л", код ЄДРПОУ 13457250, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 205 Д (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню трансформаторної підстанції № 2 (оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.295 

 
Про поновлення договору оренди землі від 20.11.2015 (державна 
реєстрація від 20.11.2015, номер запису про інше речове право 12143699) 
по вул. Калиновій, 3 (Індустріальний район) ТОВ "ТІМАРТ", код ЄДРПОУ 
35681697, по фактичному розміщенню частини будівлі магазинів 
(оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.296 

 
Про поділ земельної ділянки по вул. Журналістів, 15 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 28.08.2021) 
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5.297 

 
Про поновлення договору оренди землі від 20.07.2010 (державна 
реєстрація від 18.08.2010 № 041010400569) по вул. Січових стрільців, 19 Б 
(Шевченківський район) гр. Корж В. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, павільйону з ремонту взуття 
(оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.298 

 
Про надання гр. Рубцю Д. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Журналістів, 9 К (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 28.08.2021) 

 
5.299 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.300 

 
Про припинення АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 
20280450, права користування земельною ділянкою по просп. Пушкіна, 15 
(Центральний район) (оприлюднено 30.08.2021) 

 

 

 

 
5.301 

 
Про продовження АТ "ДНІПРОВАЖМАШ", код ЄДРПОУ 00168076, 
строку укладання додаткових угод до договорів оренди землі по вул. 
Сухому острову, 3 (Новокодацький район) (оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.302 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 115 А 
(Центральний район) в оренду ТОВ "Кіровець", код ЄДРПОУ 21911013, по 
фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.303 

 
Про поновлення договору оренди землі від 09.11.2005 (державна 
реєстрація від 04.01.2006 № 040610400036) по просп. Гагаріна, 98 
(Шевченківський район) гр. Пономарьову О. Г., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню магазину непродовольчих товарів 
(оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.304 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Зоопарковій, 79 Д (Самарський 
район) в оренду гр. Кравцовій А. Г., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі кафе та споруд (оприлюднено 
30.08.2021) 
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5.305 

 
Про поновлення договору оренди землі від 19.08.2010 (державна 
реєстрація від 22.09.2010 № 041010400666) по вул. Суворова, 17 
(Чечелівський район) ДП "ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 32510270, по фактичному розміщенню будівлі 
аптечного складу і офісу (оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.306 

 
Про поновлення договорів оренди землі від 17.01.2005 (державна 
реєстрація від 02.03.2005 № № 040510400185, 040510400186) по просп. 
Слобожанському, 17 (Амур-Нижньодніпровський район) гр. Макусі З. Ю., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежилого 
приміщення, перукарні (оприлюднено 30.08.2021) 

 
5.307 

 
Про надання ТОВ "БЕСКІД-А", код ЄДРПОУ 23938683, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Академіка Янгеля, 38 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню виробничого будинку, будівель та споруд (оприлюднено 
30.08.2021) 

 
5.308 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Лісопарковій, 2 К (Самарський 
район) в оренду гр. Тараненко Н. Ю., ідентифікаційний номер, гр. 
Тараненко А. О., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі підприємства громадського харчування (оприлюднено 
30.08.2021) 

 
5.309 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРО-ГІДРОСПЕЦБУД", код ЄДРПОУ 43557688, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Космонавта Волкова, 4 Д (Самарський район) по фактичному 
розміщенню частини адміністративної будівлі – контори (оприлюднено 
30.08.2021) 

 

 

 

 
5.310 

 
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 31.08.2021) 

 
5.311 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 31.08.2021) 
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5.312 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 31.08.2021) 

 
5.313 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 31.08.2021) 

 
5.314 

 
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 (10 осіб) (оприлюднено 31.08.2021) 

 
5.315 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 31.08.2021) 

 
5.316 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) у 
районі вул. Лірницької у Новокодацькому районі м. Дніпра (6 осіб) 
(оприлюднено 31.08.2021) 

 
5.317 

 
Про надання АТ "АКБ "КОНКОРД", код ЄДРПОУ 34514392, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 
Січових стрільців, 94 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
будівлі офісних приміщень (оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.318 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Шевченка, 34 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ДАРИНА", код ЄДРПОУ 13461062, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 01.09.2021) 

  

 

 

 
5.319 

 
Про надання гр. Іванову В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Казакова, 4 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежилого 
приміщення (оприлюднено 01.09.2021) 
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5.320 

 
Про поновлення договорів оренди землі від 30.01.2006 (державна 
реєстрація від 15.03.2006 № 040610400268, від 13.03.2006 № 
040610400251) по вул. Василя Тютюнника, 36 (Амур-Нижньодніпровський 
район) гр. Легкій О. В., ідентифікаційний номер, гр. Розум О. М., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню магазину 
продовольчих товарів та павільйону (оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.321 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Січеславській Набережній, 11 
(Центральний район) в оренду ТОВ "ПЕРСОНА КЕПІТАЛ", код ЄДРПОУ 
40479335, по фактичному розміщенню святкової зали № 1 (оприлюднено 
01.09.2021) 

 
5.322 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Сергія Єфремова, 21 Ж (Соборний 
район) в оренду ТОВ "НЕЦАХ", код ЄДРПОУ 42091839, по фактичному 
розміщенню адміністративного будинку (оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.323 

 
Про поновлення договору оренди землі від 23.08.2005 (державна 
реєстрація від 22.09.2005 № 040510400879) по вул. Набережній Перемоги, 
120 (Соборний район) ТОВ "НАВІГАТОР", код ЄДРПОУ 30431847, по 
фактичному розміщенню частини будівлі комерційного призначення 
(оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.324 

 
Про надання ТОВ "ЖЕСТ-Л", код ЄДРПОУ 13457250, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 203 Д (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню трансформаторної підстанції № 3 (оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.325 

 
Про продовження ТОВ "СІТІ РІТЕЙЛ ГРУПП", код ЄДРПОУ 40440863, 
строку укладання договору оренди землі по вул. Привокзальній, 9 А 
(Центральний район) (оприлюднено 01.09.2021) 

 
5.326 

 
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 
(оприлюднено 07.09.2021) 

 
5.327 

 
Про надання ТОВ "ТОРГ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 23934490, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Калиновій, 14 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню торговельних павільйонів (оприлюднено 07.09.2021) 
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5.328 

 
Про надання ТОВ "ПАРКІНГ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 44395373, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Михайла Коцюбинського, 1 Г (Соборний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 07.09.2021) 

 
5.329 

 
Про поновлення договору оренди землі від 25.11.2010 (державна 
реєстрація від 04.04.2011 № 121010004000011) по пров. Парусному, 5 А 
(Новокодацький район) гр. Лисак Е. О., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню торговельного павільйону (оприлюднено 
10.09.2021) 

 
5.330 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, госпдарських будівель і споруд (присадибні ділянки) по 
вул. Братства тарасівців в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (2 
особи) (оприлюднено 14.09.2021) 

 
5.331 

 
Про передачу земельних ділянок по вул. Січових стрільців, 46 
(Шевченківський район) в оренду АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", код ЄДРПОУ 
21677333, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
15.09.2021) 

 
5.332 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 9 Б (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі трансформаторного пункту 
(оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.333 

 
Про надання ТОВ "ЕТРОГ", код ЄДРПОУ 38114865, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
узв. Ярмарковому, 7/9 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
комплексу офісного призначення (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.334 

 
Про надання гр. Громовій О. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Богдана Хмельницького, 4 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.335 

 
Про надання ТОВ "КОСМОС", код ЄДРПОУ 20197631, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Гагаріна, 133 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежилого 
приміщення, магазину (оприлюднено 15.09.2021) 
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5.336 

 
Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Липовій, 1 
(Самарський район), яка перебуває в оренді АТ "ІНТЕРПАЙП 
ДНІПРОВТОРМЕТ", код ЄДРПОУ 00191454 (оприлюднено 15.09.2021) 

 

 

 

 
5.337 

 
Про передачу земельної ділянки по бульв. Рубіновому, 5 К 
(Новокодацький район) в оренду гр. Борисенко І. В., ідентифікаційний 
номер, гр. Борисенку І. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.338 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 15 Б (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.339 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 Р (Індустріальний 
район) в оренду ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 
35537363, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
15.09.2021) 

 
5.340 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 69 А (Чечелівський 
район) в оренду ТОВ "СОЛЕР", код ЄДРПОУ 33338843, по фактичному 
розміщенню торгово-офісної будівлі (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.341 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Воскресенській, 15 
(Шевченківський район) в оренду гр. Крамаренку В. І., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню приміщення кафе-закусочної 
(оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.342 

 
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 43 (Чечелівський 
район) по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
громадянам у м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.343 

 
Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕКАТЕРИНОСЛАВ", код ЄДРПОУ 
40096877, дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по просп. Героїв, 24 А (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівлі аптечного закладу (оприлюднено 15.09.2021) 

 
5.344 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Феодосіївській, 1 Д (Соборний 
район) в оренду ТОВ "ТЕРМИ, ЛТД", код ЄДРПОУ 20207482, по 
фактичному розміщенню трансформаторної підстанції (оприлюднено 
16.09.2021) 
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5.345 

 
Про надання ПП "ДЮПЕН", код ЄДРПОУ 20298409, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Богомаза, 200 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівлі магазину продовольчих товарів (оприлюднено 
16.09.2021) 

 

 
 

 
5.346 

 
Про надання АТ "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по просп. Слобожанському, 40 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 16.09.2021) 

 
5.347 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Євпаторійській у районі буд. № 85 
(Соборний район) у власність гр. Шевченко Л. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.09.2021) 

 
5.348 

 
Про надання ПП ПНВП "ППА КОМПЛЕКС", код ЄДРПОУ 31292357, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню виробничо-складських будівель по 
вул. Каштановій, 22 А (Індустріальний район) (оприлюднено 16.09.2021) 

 
5.349 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Пальчикову А. А., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
гаража у районі вул. Березинської (Індустріальний район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 20.09.2021) 

 
5.350 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Біденку А. В., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
гаража по вул. Енергетичній (Чечелівський район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 21.09.2021) 

 
5.351 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) для будівництва та обслуговування гаражів громадянам-учасникам 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 
21.09.2021) 
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5.352 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Татарської – вул. 
Миколаївської (Шевченківський район) для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 
(присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної операції 
(3 особи) (оприлюднено 21.09.2021) 

 
5.353 

 
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 (7 осіб) (оприлюднено 22.09.2021) 

 

 
 

 
5.354 

 
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 (11 осіб) (оприлюднено 22.09.2021) 

 
5.355 

 
Про надання гр. Звягінцевій В. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Миколаївській, 4 (Шевченківський район) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 22.09.2021) 

 
5.356 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по вул. Мостовій (Новокодацький район) 
для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 
антитерористичної операції (2 особи) (оприлюднено 27.09.2021) 

 
5.357 

 
Про надання гр. Володченковій О. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Робочій, 4/6 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівлі 
магазину (оприлюднено 27.09.2021) 

 
5.358 

 
Про поновлення договору оренди землі від 09.08.2005 (державна 
реєстрація від 16.11.2006 № 040610401091) по вул. Гаванській, 4 Л 
(Самарський район) ТОВ "ПРОМБАЗА", код ЄДРПОУ 32515216, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 27.09.2021) 

 
5.359 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 96 Д (Індустріальний 
район) в оренду гр. Газимагомедову М. Д., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 30.09.2021) 
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5.360 

 
Про надання гр. Мещерякову В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Семафорній, 32 Д (Самарський район) по фактичному розміщенню будівлі 
підприємства торгівлі з продажу продовольчих товарів (оприлюднено 
30.09.2021) 

 
5.361 

 
Про надання ТОВ "АГРОФІРМА "ОРЛІВЩИНА", код ЄДРПОУ 36933901, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Калиновій, 87 К (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 01.10.2021) 

  

 

 

 
5.362 

 
Про надання гр. Пониську Л. П., ідентифікаційний номер, гр. Баренбойму 
О. П., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по ст. Лоцманській, 18 А 
(Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі овочесховища 
(оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.363 

 
Про надання гр. Поставній О. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Люблянській, 7 А (Самарський район) по фактичному розміщенню 
виробничої будівлі (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.364 

 
Про передачу у власність гр. Різник Ю. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 197 у СТ "СТІНОВИК" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.365 

 
Про надання гр. Клименко З. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Стасова, 4 
(Шевченківський район) (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.366 

 
Про продовження ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ГАРАЖНИЙ 
КООПЕРАТИВ "СПІВДРУЖНІСТЬ", код ЄДРПОУ 26137995, строку 
укладання договору оренди землі (оприлюднено 01.10.2021) 
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5.367 

 
Про надання гр. Горбенку В. М., ідентифікаційний номер, гр. Ляску О. В., 
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. Семена Бардадима, 81 (Новокодацький 
район) (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.368 

 
Про надання гр. Білій Д. В., ідентифікаційний номер, гр. Заіці В. І., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Любимівській (Самарський район) 
(оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.369 

 
Про передачу у власність гр. Сокуренко С. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 4-001 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ" (Індустріальний 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.370 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Космонавта Комарова 
(Соборний район) у власність гр. Огіру В. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража (оприлюднено 
01.10.2021)   

 

 

 
5.371 

 
Про передачу у власність гр. Рижанковій О. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 55, 56 у СТ "ЗАТИШОК" (Новокодацький район) для 
садівництва (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.372 

 
Про передачу у власність гр. Вініченко А. С., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 15 у СТ "ТРАНСПОРТНИК 1" (Амур-
Нижньодніпровський район) для ведення садівництва (оприлюднено 
01.10.2021) 

 
5.373 

 
Про передачу у власність гр. Гой О. В., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 44 у СТ "ЗОЛОТИЙ ПАРМЕН" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 01.10.2021) 

 
5.374 

 
Про надання гр. Бондаренко М. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Будівельників, 23 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 06.10.2021) 
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5.375 

 
Про надання гр. Косому Олегу, ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 
Маршала Малиновського, 96 (Самарський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 06.10.2021) 

 
5.376 

 
Про відмову в наданні дозволу гр. Загайкевичу К. І., ідентифікаційний 
номер, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у районі вул. Передової (Амур-Нижньодніпровський район) для 
індивідуального дачного будівництва (оприлюднено 07.10.2021) 

 
5.377 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Набережної Перемоги, 130 
(Соборний район) в оренду гр. Пащенку О. П., ідентифікаційний номер, 
для встановлення тимчасового збірно-розбірного (металевого) гаража 
(оприлюднено 07.10.2021) 

 
5.378 

 
Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому в районі буд. № 55 
(Соборний район) в оренду ТОВ "ТОНІСЕРВІС", код ЄДРПОУ 32388268, 
по фактичному розміщенню незавершеного будівництва автосалону з СТО 
та для будівництва багатофункціонального комплексу (оприлюднено 
08.10.2021) 

 
5.379 

 
Про надання ПП "Ротор", код ЄДРПОУ 13430357, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Солончаковій, 183 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню комплексу будівель та споруд (оприлюднено 12.10.2021) 

 
5.380 

 
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 25.10.2021) 

 

 
 

 
5.381 

 
Про відмову гр. Коломойцю А. В., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Полинній 
(Чечелівський район) (учасник АТО) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.382 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 26.10.2021) 
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5.383 

 
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 (5 осіб) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.384 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.385 

 
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 26.10.2021) 

 
5.386 

 
Про надання гр. Якубович Л. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Миколи Руденка у районі 
буд. № 72 (Центральний район) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.387 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської 
(Індустріальний район) у власність гр. Бочорішвілі З. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 
(оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.388 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 78 Д 
(Центральний район) в оренду гр. Кайданнику Ю. Ф., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню гаража (літ. А-1) (оприлюднено 
26.10.2021) 

 
5.389 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської 
(Індустріальний район) у власність гр. Мажарі В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 
26.10.2021)   

 

 

 
5.390 

 
Про відмову гр. Кочевському О. Г., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 
Льотчиків (Соборний район) (учасник АТО) (оприлюднено 26.10.2021) 
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5.391 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРО ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД", код ЄДРПОУ 
43909322, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 11 (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.392 

 
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 26.10.2021) 

 
5.393 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.394 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господар-ських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.395 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.396 

 
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 26.10.2021) 

 
5.397 

 
Про надання гр. Підпальній А. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тверській, 8 К (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
частини комплексу (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.398 

 
Про надання ТОВ УБФ "МЕСТА", код ЄДРПОУ 23374462, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Дмитра Яворницького, 101 А (Центральний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 26.10.2021) 
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5.399 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.400 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Кротова, 17 К 
(Шевченківський район) в оренду гр. Гридасову В. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі автомийки 
(оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.401 

 
Про надання гр. Масюк М. А., ідентифікаційний номер, гр. Полішку М. 
А., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Богдана 
Хмельницького, 9 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
офіс-приміщення (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.402 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (13 
осіб) (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.403 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРОСІЛЬГОСППРОДУКТ", код ЄДРПОУ 
21871325, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Янтарній, 69 (Індустріальний район) по 
фактичному розміщенню салону – магазину непродовольчих товарів 
(оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.404 

 
Про надання гр. Тадевосяну Е. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Миколи Руденка, 60 Б (Центральний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.405 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Байкальській, 6 Ю 
(Індустріальний район) в оренду гр. Клешні О. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівлі майстерні по ремонту 
автомобілів (оприлюднено 26.10.2021) 

 
5.406 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРО ЕСТЕЙТ ГРУП ЛТД", код ЄДРПОУ 
43909322, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 6 А (Шевченківський 
район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
26.10.2021) 
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5.407 

 
Про надання АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ "ТОПОЛЬОК", код 
ЄДРПОУ 20224492, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню гаражів по 
пров. Джинчарадзе, 18 (Шевченківський район) (оприлюднено 
27.10.2021) 

 

 

 

 
5.408 

 
Про надання гр. Бірюліній А. О., 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. 
Промисловій, 81 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
27.10.2021) 

 
5.409 

 
Про поновлення договору оренди землі від 13.09.2011 (державна 
реєстрація від 26.10.2015 № 11927173) по вул. Лісопарковій, 2 К 
(Самарський район) гр. Мещерякову В. А., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі підприємства громадського 
харчування (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.410 

 
Про відмову гр. Азацькій К. К., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Масивній, 80 (Самарський  район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.411 

 
Про надання гр. Шкарповій Я. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гулі 
Корольової, 36 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.412 

 
Про передачу у власність гр. Дудкіну О. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 90 в ОК "СТ "ЛІДІЯ" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.413 

 
Про надання гр. Головку О. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гайовій, 114 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.414 

 
Про надання гр. Калині С. В., 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. 
Аптекарській балці, 100 (Чечелівський район) (оприлюднено 27.10.2021) 
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5.415 

 
Про надання гр. Подзюбан Т. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для встановлення тимчасового збірно-розбірного (металевого) гаража  
по вул. Савкіна (Новокодацький район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 

 

 

 
5.416 

 
Про надання гр. Гуменюк І. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп. 
Дмитра Яворницького, 107 (Центральний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.417 

 
Про надання гр. Каблучку М. М., 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. 
Вишиваній, 10 (Новокодацький район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.418 

 
Про надання дозволу гр. Супруну І. Й., ідентифікаційний номер, на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража № 3 по вул. Академіка Янгеля, 33 
(Чечелівський район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.419 

 
Про надання гр. Сліпчук Ю. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Праці, 9 Д (Соборний район) по фактичному розміщенню будівель 
та споруд (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.420 

 
Про надання гр. Карасьовій Т. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 
Ялинової (Самарський район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.421 

 
Про надання ТОВ "ГАЛЕРЕЯ СКЛА ТА ПОРЦЕЛЯНИ", код ЄДРПОУ 
32502453, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пресовій, 65 (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 27.10.2021) 
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5.422 

 
Про передачу ОСББ "ДРУЖНИЙ 2021", код ЄДРПОУ 44343913, у 
постійне користування земельної ділянки по фактичному розміщенню 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Кам"янській, 49 А 
(Новокодацький район) та припинення ТОВ "ДНІПРО ЛАКІ СТОУН", 
код ЄДРПОУ 43110637, права користування земельною ділянкою 
(кадастровий номер 1210100000:08:287:0020) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.423 

 
Про передачу у власність гр. Педьку Є. П., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 50 у СТ "РОДНИК" (Амур-Нижньодніпровський 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 27.10.2021) 

  

 

 

 
5.424 

 
Про надання гр. Пиш"єву О. В., 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. Льоні 
Голикова, 83 (Індустріальний район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.425 

 
Про продовження строку укладання договорів оренди земельних ділянок 
по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилих будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) (оприлюднено 
27.10.2021) 

 
5.426 

 
Про надання ТОВ "ЛІКА", код ЄДРПОУ 13472947, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Сергія Нігояна, 9 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
будівлі магазину з будівлями та спорудами (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.427 

 
Про поновлення договору оренди землі від 18.02.2019 (державна 
реєстрація від 18.02.2019, номер запису про інше речове право 30343537) 
по вул. Хвойній, 104 (Чечелівський район) ТОВ "АГРО-МОНТАЖНИК", 
код ЄДРПОУ 05531050, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.428 

 
Про надання ТОВ "СЕЙФЛАЙФ", код ЄДРПОУ 43942181, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Дмитра Яворницького, 59 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню медичного центру (оприлюднено 27.10.2021) 
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5.429 

 
Про надання ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, код 
ЄДРПОУ 26239738, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню нежитлової 
будівлі (будівлі Самарського районного суду м. Дніпропетровська) по 
вул. Електричній, 1 А (Самарський район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.430 

 
Про надання гр. Тараненко Н. Ю., ідентифікаційний номер, гр. Тараненко 
А. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Семафорній, 32 Д 
(Самарський район) по фактичному розміщенню будівлі підприємства 
торгівлі з продажу продовольчих товарів (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.431 

 
Про надання гр. Гуменюк Н. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Дмитра Яворницького, 102 Д (Центральний район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі магазину з приміщеннями офісів та 
салоном краси (оприлюднено 27.10.2021) 

  

 

 

 
5.432 

 
Про надання ТОВ "ФІРМА "ДОК", код ЄДРПОУ 43967101, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Байкальській, 9/26 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, будівлі цеху по виготовленню 
цементно-мозаїчної плитки (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.433 

 
Про надання дозволу гр. Савченку С. В., ідентифікаційний номер, на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаража № 1 по вул. Гродненській, 16 
(Чечелівський район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.434 

 
Про надання гр. Пащенку І. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Січових стрільців, 55 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.435 

 
Про надання ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА 2020", код ЄДРПОУ 43421576, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Петра Бикова, 2 А (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 
27.10.2021) 
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5.436 

 
Про надання гр. Максименко Л. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пл. Соборній, 8 (Соборний район) по фактичному розміщенню нежилого 
приміщення (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.437 

 
Про надання ТОВ "АІ-МОТОРС", код ЄДРПОУ 41929750, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
шосе Запорізькому, 31 Д (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівлі, нежитлової будівлі автокомплексу (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.438 

 
Про поновлення договору оренди землі від 02.04.2019 (державна 
реєстрація від 02.04.2019, номер запису про інше речове право 30989465) 
по просп. Миру в районі буд. № 4 (Індустріальний район) гр. Щесняку П. 
В., ідентифікаційний номер, для розміщення металевого гаража без будь-
якого будівництва (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.439 

 
Про надання гр. Ситенку Є. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Стартовій, 11 Д (Соборний район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 27.10.2021) 

  

 
 

 
5.440 

 
Про надання ТОВ "ІЖИ", код ЄДРПОУ 42078399, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Лісопильній, 3 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню комплексу (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.441 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Данила Галицького, 24 
(Новокодацький район) в оренду гр. Волковій Н. М., ідентифікаційний 
номер, гр. Холоду С. П., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.442 

 
Про продовження ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
"ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "ЛУЧ-2", код ЄДРПОУ 23644088, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі (оприлюднено 
27.10.2021) 

 
5.443 

 
Про надання гр. Муштею О. В., ідентифікаційний номер, гр. Рускевичу В. 
Г., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп. Олександра Поля, 88 
(Центральний район) по фактичному розміщенню нежилого приміщення, 
офісу з виставочною залою (оприлюднено 27.10.2021) 
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5.444 

 
Про надання гр. Ландверу Леону дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Богдана 
Хмельницького, 139 К (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.445 

 
Про відмову ГК "АГК "МЕТАЛ-5", код ЄДРПОУ 33907795, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по 
вул. Генерала Пушкіна, 2 П (Шеченківський район) (оприлюднено 
27.10.2021) 

 
5.446 

 
Про відмову ГО "ДНІПРО", код ЄДРПОУ 25724839, у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню човнової станції (причалу) по вул. Євгена 
Маланюка, 1 Д (Самарський район) (оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.447 

 
Про надання АГК "ДНІПРО", код ЄДРПОУ 23066482, дозволу на 
розроблення технічної документації щодо поділу та об"єднання 
земельних ділянок по узв. Крутогірному, 14 (Соборний район) 
(оприлюднено 27.10.2021) 

 
5.448 

 
Про надання гр. Кобякову Є. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Роз"їзній, 9 Б (Самарський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 27.10.2021) 

  

 

 

 
5.449 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.450 

 
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 28.10.2021) 

 
5.451 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 5 (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню будівлі клубу (оприлюднено 28.10.2021) 
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5.452 

 
Про поновлення договору оренди землі від 20.07.2004 (державна 
реєстрація від 09.09.2004 № 5604) по вул. Терпигорева, 1 
(Шевченківський район) гр. Барському А. І., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.453 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 30 (Індустріальний 
район) в оренду ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", код ЄДРПОУ 05393116, по 
фактичному розміщенню адміністративної будівлі ЖКО (управління) 
(оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.454 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 Ж (Індустріальний 
район) в оренду ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", код ЄДРПОУ 
35537363, по фактичному розміщенню будівлі підстанції № 36 подвір"я 
виложниць (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.455 

 
Про надання АТ КБ "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Протавчанському, 13 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню домоволодіння (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.456 

 
Про надання гр. Лисенко Н. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гвардійській, 20 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.457 

 
Про надання ПП "ТІГРАН", код ЄДРПОУ 20300709, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Янтарній, 78 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу (оприлюднено 28.10.2021) 

  

 
 

 
5.458 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 28.10.2021) 

 
5.459 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Коцюбинського, 6 
(Соборний район) в оренду ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 
35340388, для проєктування, будівництва та обслуговування готелю 
(оприлюднено 03.11.2021) 
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5.460 

 
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 (3 особи) (оприлюднено 03.11.2021) 

 
5.461 

 
Про відмову гр. Давіденкову О. І., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування гаража по просп. 
Слобожанському, 77 (Амур-Нижньодніпровський район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 08.11.2021) 

 
5.462 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 08.11.2021) 

 
5.463 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Електровозної (Самарський 
район) для ведення садівництва громадянам-учасникам 
антитерористичної операції (3 особи) (оприлюднено 09.11.2021) 

 
5.464 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Шлюзовій, 83 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Водопян Г. М., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню індивідуального 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 09.11.2021) 

 
5.465 

 
Про надання ТОВ "ОПТІС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 38389625, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по шосе 
Запорізькому, 32 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
автостоянки (оприлюднено 09.11.2021) 

 
5.466 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 09.11.2021) 

  

 
 

 
5.467 

 
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 (5 осіб) (оприлюднено 15.11.2021) 
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5.468 

 
Про продовження ТОВ "РЕНОВА-Д", код ЄДРПОУ 44139369, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Шинній, 21 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 16.11.2021) 

 
5.469 

 
Про відмову гр. Іващенко В. М., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Заслонова 
(Новокодацький район) (оприлюднено 16.11.2021) 

 
5.470 

 
Про надання гр. Кучерявенку В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по просп. 
Олександра Поля, 8 (Центральний район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 19.11.2021) 

 
5.471 

 
Про відмову гр. Тарасову В. Г., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 
Південмашівської (Чечелівський район) (учасник АТО) (оприлюднено 
23.11.2021)  

5.472 
 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва громадянам-
учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (3 особи) 
(оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.473 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Якова Самарського, 8 (Соборний 
район) в оренду ТОВ "ВОСЬМИЙ ДІМ-2014", код ЄДРПОУ 39194077, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.474 

 
Про відмову гр. Шевцовій С. В., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Марії 
Приймаченко (Самарський район) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.475 

 
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 (6 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 
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5.476 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.477 

 
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 23.11.2021) 

 
5.478 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.479 

 
Про надання ОСББ "ЖК імені Івана Мазепи", код ЄДРПОУ 42755133, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню багатоквартирного житлового 
будинку з приміщеннями комерційного призначення по просп. Івана 
Мазепи, 31 (Новокодацький район) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.480 

 
Про надання ОСББ "Шевченка 37-А", код ЄДРПОУ 43655279, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Шевченка, 37 А (Соборний район) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.481 

 
Про надання ОСББ "ОБЕРІГ 27", код ЄДРПОУ 40603102, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку по 
бульв. Слави, 27 (Соборний район) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.482 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 68 
(Чечелівський район) у постійне користування ОСББ "Володимира 
Антоновича 68", код ЄДРПОУ 23075621, для обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по його фактичному розміщенню 
(оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.483 

 
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 23.11.2021) 
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5.484 

 
Про надання гр. Колпаковій О. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. 
Лютневому, 4 (Новокодацький район) (оприлюднено 23.11.2021) 

 

 
 

 
5.485 

 
Про надання гр. Рябоконю В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Попудренка, 39 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
23.11.2021)  

5.486 
 
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 23.11.2021) 

 
5.487 

 
Про надання гр. Малому Є. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по пров. 
Покришкіна, 30 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
23.11.2021) 

 
5.488 

 
Про надання гр. Гаркуші О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Житомирській, 205 Г (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 
23.11.2021) 

 
5.489 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.490 

 
Про надання гр. Бевзюк Л. П., ідентифікаційний номер, гр. Хомюку І. П., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню                
самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) по вул. Хвойній, 36 В (Чечелівський район) 
(оприлюднено 23.11.2021) 
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5.491 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.492 

 
Про надання гр. Бородинському А. Б., ідентифікаційний номер, гр. 
Клименкову О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Россі, 28 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 23.11.2021) 

  

 
 

 
5.493 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.494 

 
Про продовження гр. Балонніковій Н. Е., ідентифікаційний номер, гр. 
Балоннікову В. І., ідентифікаційний номер, строку укладання договорів 
оренди земельної ділянки по вул. Муромській, 56 (Соборний район) 
(оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.495 

 
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 23.11.2021) 

 
5.496 

 
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 23.11.2021) 

 
5.497 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.498 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 16 (Соборний 
район) в оренду ТОВ "ДЕЛЬТА ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 33275244, по 
фактичному розміщенню нежитлових приміщень частини 
адміністративної будівлі (оприлюднено 23.11.2021) 
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5.499 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Новорічній, 57 (Соборний район) 
в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ТП-866 (оприлюднено 
23.11.2021) 

 
5.500 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Яхненківській, 7 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ", код 
ЄДРПОУ 39008850, по фактичному розміщенню будівлі, 
заводоуправління (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.501 

 
Про поновлення договору оренди землі від 08.10.2018 (державна 
реєстрація від 08.10.2018 № 28289751) по вул. Ударників, 27 
(Чечелівський район) ТОВ АМС "Фінанси і розвиток", код ЄДРПОУ 
23073941, по фактичному розміщенню виробничих будівель та споруд 
(оприлюднено 23.11.2021)   

 

 

 
5.502 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Яхненківській, 1 П, 11 Д (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ", код 
ЄДРПОУ 39008850, по фактичному розміщенню будівлі стрілочного 
поста, нежитлової будівлі 100 т вагів, під"їзних колій (оприлюднено 
23.11.2021) 

 
5.503 

 
Про надання ТОВ "РЕНТ-ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 41680460, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Краснопільській, 15 А (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.504 

 
Про надання ТОВ "РЕНТ-ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 41680460, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Краснопільській, 15 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.505 

 
Про поновлення договору оренди землі від 16.11.2005 (державна 
реєстрація від 21.07.2006 № 040610400879) по вул. Воскресенській, 8, 10 
(Шевченківський район) ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС", код ЄДРПОУ 32176580, 
по фактичному розміщенню адміністративних приміщень (оприлюднено 
23.11.2021) 

 
5.506 

 
Про поновлення договору оренди землі від 16.11.2005 (державна 
реєстрація від 21.07.2006 № 040610400880) по вул. Воскресенській, 8, 10 
(Шевченківський район) ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС", код ЄДРПОУ 32176580, 
по фактичному розміщенню адміністративних приміщень (оприлюднено 
23.11.2021) 
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5.507 

 
Про надання громадянам Дундук Л. М., ідентифікаційний номер, 
Єрьоміній Л. А., ідентифікаційний номер, Алексенку Р. Г., 
ідентифікаційний номер, Ілляшевич І. М., ідентифікаційний номер, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по узв. Кодацькому, 2 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню адміністративно-побутового будинку з автомийним 
комплексом (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.508 

 
Про надання гр. Літвіну О. В., ідентифікаційний номер , дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Свободи, 23 А (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 23.11.2021) 

 
5.509 

 
Про надання ПрАТ "СКАНДИК МОТОРС", код ЄДРПОУ 21853451, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Сірка, 140 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 24.11.2021) 

  

 
 

 
5.510 

 
Про внесення змін до рішень міської ради від 02.09.2020 № 217/60 "Про 
поділ земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 (Індустріальний район) 
(кадастровий номер 1210100000:04:006:0124)" та від 02.09.2020 № 218/60 
"Про поділ земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 (Індустріальний 
район) (кадастровий номер 1210100000:04:006:0087)" (оприлюднено 
24.11.2021)  

5.511 
 
Про припинення права постійного користування ТОВ ВКФ "ЕРКЕР" 
ЛТД, код ЄДРПОУ 19313121, земельною ділянкою по вул. Шмідта, 2 
(Центральний район) (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.512 

 
Про продовження строку укладання додаткового договору до договору 
оренди земельної ділянки від 29.03.2002 (державна реєстрація від 
24.04.2002 № 1898) стосовно земельної ділянки по вул. Князя Ярослава 
Мудрого, 3 (Центральний район) (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.513 

 
Про надання ТОВ "ФІРМА "АГРОПОЛІС", код ЄДРПОУ 13419812, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Князя Ярослава Мудрого, 61 (Центральний район) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.514 

 
Про надання ТОВ "БІОПРОДАКШН", код ЄДРПОУ 40000095, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 24.11.2021) 
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5.515 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у ОК "СТ 
"ЕНЕРГЕТИК 330" у Новокодацькому районі м. Дніпра (3 особи) 
(оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.516 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі 
(2 особи) (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.517 

 
Про надання гр. Круку В. П., ідентифікаційний номер, гр. Мельнику С. 
М., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Маршала 
Малиновського, 6 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.518 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у ОК "СТ 
"ЕНЕРГЕТИК-330" у Новокодацькому районі м. Дніпра (2 особи) 
(оприлюднено 24.11.2021) 

  

 

 

 
5.519 

 
Про надання гр. Ганжі Г. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Коксовій, 6 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
будівлі барачного типу (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.520 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.521 

 
Про надання гр. Талановій А. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Військовій, 2 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежилого приміщення (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.522 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі 
(8 осіб) (оприлюднено 24.11.2021) 
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5.523 

 
Про надання гр. Громовій О. Л., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Янтарній, 69 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
станції технічного обслуговування автомобілів (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.524 

 
Про надання ТОВ "ДНІПРОВТОРМА", код ЄДРПОУ 30540104, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Юдіна, 8 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.525 

 
Про надання ТОВ "НОВИЙ РІВЕНЬ 777", код ЄДРПОУ 37149436, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Гоголя, 15 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.526 

 
Про передачу земельної ділянки по пров. Штурманському, 7 С 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ II "НЗ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 
34560674, по фактичному розміщенню будівлі торговельного центру 
(оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.527 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) АТ "УКРПОШТА", код ЄДРПОУ 21560045, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по вул. Володі Дубініна, 10 (Соборний 
район) (оприлюднено 24.11.2021) 

  

 

 

 
5.528 

 
Про надання ТОВ "ТЕХНО-НОВА", код ЄДРПОУ 30508406, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Богдана Хмельницького, 14 А (Індустріальний район) по 
фактичному розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 
24.11.2021)  

5.529 
 
Про надання ТОВ "КОЛОРИТ-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 24436208, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Байкальській, 9, 9 А (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.530 

 
Про продовження ТОВ ВКФ "ТАІНА-А", код ЄДРПОУ 20207625, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по пл. Вокзальній, 
1 Б (Центральний район) (оприлюднено 24.11.2021) 
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5.531 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у СТ 
"НАДЕЖДА" в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (3 особи) 
(оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.532 

 
Про передачу у власність гр. Басову О. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 17 у СТ "БУГОРОК" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.533 

 
Про передачу у власність гр. Вишнивецькій Н. М., ідентифікаційний 
номер, земельної ділянки № 14 в ОК СТ "Мічурінець-2" (Самарський 
район) для садівництва (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.534 

 
Про передачу у власність гр. Жертовській Ю. Г., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 97 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ 
МІЧУРИНЕЦЬ" (Новокодацький район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.535 

 
Про передачу у власність гр. Маринцю С. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 134 в ОК "СТ "ТРУД" (Шевченківський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.536 

 
Про передачу у власність гр. Журило І. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 2-094 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ" (Індустріальний 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.537 

 
Про надання гр. Кравченко Т. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва по вул. Лісовій (Чечелівський 
район) (оприлюднено 24.11.2021) 

 
5.538 

 
Про зміну цільового призначення земельної ділянки № 028 у СТ 
"ЛОКОМОТИВЕЦЬ" (Новокодацький район), що перебуває у приватній 
власності гр. Массалова А. Я., ідентифікаційний номер (оприлюднено 
24.11.2021) 

 

 
 

 
5.539 

 
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 25.11.2021) 
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5.540 

 
Про надання ОСББ "ЧЕРНИШЕВСЬКОГО-15", код ЄДРПОУ 40484502, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для обслуговування багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Чернишевського, 15 (Соборний район) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.541 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі 
(6 осіб) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.542 

 
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 (2 особи) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.543 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 10, 10 А 
(Шевченківський район) в оренду ПрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, 
по фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна та для 
подальшого будівництва апартамент-центру з приміщеннями 
громадського призначення (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.544 

 
Про надання ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО", код ЄДРПОУ 
20220933, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по шосе Запорізькому, 57 (Соборний район) по 
фактичному розміщенню будівлі автосалону (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.545 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 36 
(Новокодацький район) в оренду гр. Білій Д. В., ідентифікаційний номер, 
гр. Білій В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
торговельного комплексу (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.546 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Батумської 
(Індустріальний район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування гаражів 
(3 особи) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.547 

 
Про відмову гр. Тимчому Т. В., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Святковій 
(Індустріальний район) (учасник АТО) (оприлюднено 01.12.2021) 
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5.548 

 
Про відмову гр. Сімукову Е.-Р. Р., ідентифікаційний номер, у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Святковій 
(Індустріальний район) (учасник АТО) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.549 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Холодильної 
(Індустріальний район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування гаражів 
(2 особи) (оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.550 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (12 осіб) 
(оприлюднено 01.12.2021) 

 
5.551 

 
Про надання ГК "ВЕТЕРАНИ", код ЄДРПОУ 23025480, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів у районі вул. 20-річчя Перемоги 
(Самарський район) (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.552 

 
Про відмову гр. Загайкевичу К. І. в наданні дозволу на розроблення 
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у районі вул. 
Андрія Сахарова (Самарський район) для індивідуального дачного 
будівництва та для ведення садівництва (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.553 

 
Про надання гр. Бабич Л. В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Коробова, 5 
(Новокодацький район) по фактичному розміщенню оздоровчого 
комплексу (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.554 

 
Про надання ТОВ "КС ЛОДЖИСТІКС", код ЄДРПОУ 37453816, дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Березинській, 56 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню незавершеної будівництвом будівлі автосервісного центру та 
для нового будівництва виробничо-складських будівель (оприлюднено 
06.12.2021) 

 
5.555 

 
Про надання ТОВ "УКР СІТІ", код ЄДРПОУ 44558698, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Миру, 23 Б (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
будівель і споруд та для будівництва багатоквартирного житлового 
будинку (оприлюднено 06.12.2021) 
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5.556 

 
Про поновлення договору оренди землі від 19.06.2007 (державна 
реєстрація від 05.07.2007 № 040710400285) по вул. Княгині Ольги, 10 
(Центральний район) ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", код ЄДРПОУ 
34822152, по фактичному розміщенню комплексу виробничих будівель 
та споруд (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.557 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Артільній, 11 (Індустріальний 
район) в оренду ТОВ  "П.С.В.-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37538657, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі складу неспалимих 
будівельних матеріалів та виробів (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.558 

 
Про надання гр. Хомичу А. А., ідентифікаційний номер, гр. Маринченку 
В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по узв. Лоцманському, 
13 Б (Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, 
станції технічного обслуговування (оприлюднено 06.12.2021) 

 
5.559 

 
Про надання ТОВ "КВ, ЛТД", код ЄДРПОУ 20205419, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Сергія Подолинського, 28 (Центральний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 07.12.2021) 

 
5.560 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Січеславській Набережній, 29 Д, 
гараж № 16 (Шевченківський район) в оренду гр. Чудновському О. В. по 
фактичному розміщенню гаража (оприлюднено 07.12.2021) 

 
5.561 

 
Про відмову гр. Денисовій З. А. в наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Нарвській (Новокодацький район) 
(оприлюднено 07.12.2021) 

 
5.562 

 
Про відмову гр. Гуровій І. В. у наданні дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування гаража в районі вул. Титова, 18 А (Чечелівський район) 
(учасник АТО) (оприлюднено 07.12.2021) 

 
5.563 

 
Про надання гр. Єрмолаєвій Г. І. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бориса Кротова, 
24 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню складу каучуку 
(оприлюднено 07.12.2021) 
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5.564 

 
Про надання гр. Дмитренко О. О. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у районі вул. Мостової (Новокодацький район) 
(оприлюднено 09.12.2021)   

 

 

 
5.565 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 29 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Кас"янову В. А. по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 09.12.2021) 

 
5.566 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (15 
осіб) (оприлюднено 10.12.2021) 

 
5.567 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (13 
осіб) (оприлюднено 10.12.2021) 

 
5.568 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (14 
осіб) (оприлюднено 10.12.2021) 

 
5.569 

 
Про відмову гр. Гижі С. І. у наданні дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування гаража по вул. Степана Разіна, 5 (Індустріальний район) 
(учасник АТО) (оприлюднено 13.12.2021) 

 
5.570 

 
Про відмову гр. Носачовій А. В. у наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. Нахімова (Центральний 
район) (оприлюднено 13.12.2021) 

 
5.571 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Пундику Р. В., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 
районі вул. Мостової (Новокодацький район) (учасник АТО) 
(оприлюднено 13.12.2021) 

 
5.572 

 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 13.12.2021) 



81 

 

 
5.573 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в Новокодацькому районі м. Дніпра для 
будівництва та обслуговування гаражів громадянам-учасникам 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 
13.12.2021) 

 
5.574 

 
Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Дніпросталівської 
(Індустріальний район) для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі (6 осіб) 
(оприлюднено 14.12.2021)   

 
 

 
5.575 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 11, 11 Б 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ТОП ОФІС", код ЄДРПОУ 
38200388, по фактичному розміщенню будівель і споруд та для 
будівництва об"єктів виробничого призначення (оприлюднено 
14.12.2021)  

5.576 
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 07.08.2002 № 109/3 "Про 
передачу земельних ділянок по вул. Журналістів, 7 в оренду Відкритому 
акціонерному товариству "Видавництво "Зоря", код ЄДРПОУ 05905591, 
по фактичному розміщенню адміністративно-виробничих будівель та 
споруд" (оприлюднено 14.12.2021) 

 
5.577 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв у районі буд. № 27 
(Соборний район) в оренду гр. Кучугурному О. О. для розміщення 
металевого гаража (оприлюднено 15.12.2021) 

 
5.578 

 
Про надання гр. Кравцовій Н. М. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у районі вул. Яснополянської (Соборний район) 
(оприлюднено 17.12.2021) 

 
5.579 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в Індустріальному районі м. Дніпра для 
будівництва та обслуговування гаражів громадянам-учасникам 
антитерористичної операції (3 особи) (оприлюднено 20.12.2021) 

 
5.580 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Миколи Руденка 
(Центральний район) у власність гр. Мажарі В. М. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.12.2021) 
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5.581 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Дмитренку В. Т. 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у районі вул. 
Мостової (Новокодацький район) (оприлюднено 20.12.2021) 

 
5.582 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Татарської (Чечелівський 
район) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-
учасникам антитерористичної операції (3 особи) (оприлюднено 
20.12.2021)   

 
 

 
5.583 

 
Про відмову гр. Михайленку В. Ю. в наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Аптекарській балці у районі 
будинків № № 27, 31 (Чечелівський район) (оприлюднено 20.12.2021) 

 
5.584 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (12 
осіб) (оприлюднено 20.12.2021) 

 
5.585 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Стіжку І. І. для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.586 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Казахстанської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Литовченку Р. О. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.587 

 
Про поділ земельної ділянки по вул. Ударників, 27 (Чечелівський район) 
(оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.588 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників (Чечелівський 
район) у власність гр. Гречановському Н. О. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.589 

 
Про поновлення договору оренди землі від 09.11.2005 (державна 
реєстрація від 17.01.2006 № 040610400058) по просп. Олександра Поля, 
48 А (Центральний район) гр. Токарєвій І. П., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню магазину непродовольчих товарів 
(оприлюднено 22.12.2021) 
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5.590 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 76 А 
(Центральний район) в оренду ТОВ "КООПТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 
42681030, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
22.12.2021) 

 
5.591 

 
Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Савчуку М. М. 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення садівництва по вул. Немировича-Данченка 
(Самарський район) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.592 

 
Про передачу земельної ділянки  у районі просп. Миру (Індустріальний 
район) у власність гр. Стешенку В. Л. для будівництва та обслуговування 
гаража (учасник АТО) (оприлюднено 22.12.2021) 

  

 

 

 
5.593 

 
Про передачу земельної ділянки у районі пров. Короленка 
(Новокодацький район) у власність гр. Губі С. В. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.594 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Кипучій (Чечелівський район) у 
власність гр. Бондарчуку С. М., ідентифікаційний номер , для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.595 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (33 
особи) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.596 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (27 осіб) 
(оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.597 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (20 осіб) 
(оприлюднено 22.12.2021) 
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5.598 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Костя Пестушка (Чечелівський 
район) у власність гр. Мисливцу Є. В. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.599 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шевченку Д. А. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.600 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Клименку В. В. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 

 
 

 
5.601 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дигал Г. М. для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.602 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мирошнику Є. М. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.603 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мохової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мирошник Л. О. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.604 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Столярній (Самарський район) у 
власність гр. Борміній-Глуховській І. М. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.605 

 
Про надання гр. Шалімову О. О. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у районі вул. Нарвської (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 22.12.2021) 

 
5.606 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (6 
осіб) (оприлюднено 23.12.2021) 
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5.607 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 23.12.2021) 

 
5.608 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 23.12.2021) 

 
5.609 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Павелецькій у районі буд. № 22 
(Чечелівський район) у власність гр. Швайці Т. О. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.12.2021) 

  

 
 

 
5.610 

 
Про надання гр. Кульбачу А. А. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у районі вул. Чернігівської (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 24.12.2021) 

 
5.611 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський 
район) у власність гр. Петренко С. П. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(учасник АТО) (оприлюднено 24.12.2021) 

 
5.612 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 28.12.2021) 

 
5.613 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (13 осіб) (оприлюднено 28.12.2021) 

 
5.614 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 28.12.2021) 
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5.615 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової 
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (14 осіб) 
(оприлюднено 28.12.2021) 

 
5.616 

 
Про відмову гр. Червякову Д. О. у наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Широкому у районі буд. № 7 (Амур-Нижньодніпровський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 30.12.2021) 

 
5.617 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна 
(Соборний район) у власність гр. Хаустовій О. О. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 30.12.2021) 

 
5.618 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників (Чечелівський 
район) у власність гр. Теслі Л. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 30.12.2021) 

  

 
 

 
5.619 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у районі вул. Енергетичної (Чечелівський 
район) для будівництва та обслуговування гаражів громадянам-
учасникам антитерористичної операції (4 особи) (оприлюднено 
30.12.2021)  

5.620 
 
Про відмову в наданні дозволу на розроблення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок громадянам у районі вул. Богданова 
(Чечелівський район) для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (10 
осіб) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.621 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Роз"їзної (Самарський 
район) у власність гр. Тімофєєву О. О. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.622 

 
Про відмову гр. Ільченко А. Ю. в наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Царичанській (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 04.01.2022) 
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5.623 

 
Про передачу земельних ділянок у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції у Новокодацькому районі м. Дніпра для 
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 
і споруд (присадибні ділянки) (3 особи) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.624 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність гр. Пелешку С. В. для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.625 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Дмитренка (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Корнієнку М. М. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.626 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Амурській (Індустріальний 
район) у власність гр. Щербині В. І. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(учасник АТО) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.627 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (7 осіб) 
(оприлюднено 04.01.2022)   

 

 

 
5.628 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі          
(10 осіб) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.629 

 
Про надання ГККГ "РОМАНТИК", код ЄДРПОУ 20244431, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
фактичному розміщенню гаражного кооперативу по вул. Каштановій, 16 
(Індустріальний район) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.630 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі               
(15 осіб) (оприлюднено 04.01.2022) 

 
5.631 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі               
(14 осіб) (оприлюднено 04.01.2022) 
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5.632 

 
Про надання ТОВ "МЕДСТАР-КОМ", код ЄДРПОУ 42044569, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Малиновського, 94 А (Самарський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.633 

 
Про надання ТОВ "НВП "АГРОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 
33339135, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по вул. Автотранспортній, 2 (Чечелівській район) 
по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі складу 
(оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.634 

 
Про надання ТОВ "ЛЕНД ЮГ", код ЄДРПОУ 42771752, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Андрія Фабра, 7 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню торговельно-адміністративної будівлі (оприлюднено 
05.01.2022)  

5.635 
 
Про надання ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕГА УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 
35203721, дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (зі зміною її цільового призначення) по 
вул. Робочій, 65 Д (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
будівель і споруд та для будівництва магазину продовольчих та 
непродовольчих товарів з подальшою експлуатацією (оприлюднено 
05.01.2022)  

5.636 
 
Про продовження гр. Голубу А. А., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Оранжевій, 30 
(Шевченківський район) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.637 

 
Про поновлення договору оренди землі від 18.05.2006 (державна 
реєстрація від 01.08.2006 № 040610400913) по вул. Зоопарковій, 92 А 
(Самарський район) гр. Карпеко А. Н. по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, аптеки (оприлюднено 05.01.2022) 

 

 
 

 
5.638 

 
Про передачу земельних ділянок у районі пров. Шевченка, будинки № 
№ 9, 9 А, 9 Б (Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 6 кВ 
від РП-5 (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.639 

 
Про надання гр. Геворкян Я. А. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Повітряній, 5 
(Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 05.01.2022) 
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5.640 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 119 А, 
119 К, 119, вул. Боброва, 14 Б, 14 Т, вул. Пастера, 3 Л, 3 М (Центральний 
район) в оренду ТОВ "ДК "ЕВРІКА", код ЄДРПОУ 37375463, по 
фактичному розміщенню нежитлових будівель і споруд та для 
проєктування, будівництва і експлуатації багатоквартирних житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та 
паркінгом, торгово-розважального центру та об"єктів громадського 
призначення (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.641 

 
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок – щодо 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:02:112:0346), 
яка перебуває у постійному користуванні СТ "ПРЕСС", код ЄДРПОУ 
24232502, для колективного садівництва по вул. Пресовій 
(Шевченківський район) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.642 

 
Про надання гр. Гречку Ю. І., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 151 Ф (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню резервуару мазуту № 74 (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.643 

 
Про надання гр. Солдатовій О. С. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 73 в ОК "СТ 
"ОАЗИС" (Амур-Нижньодніпровський район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.644 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 40 
М (Чечелівський район) в оренду гр. Карасьову Ю. Ф., гр. Городничій І. 
А. по фактичному розміщенню будівлі автомийки (оприлюднено 
05.01.2022)  

5.645 
 
Про надання дозволу на розроб-лення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 05.01.2022) 

  

 
 

 
5.646 

 
Про надання гр. Бондарю Д. В. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Парусному, 7 
К(Новокодацький район) по фактичному розміщенню будівель 
підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих 
товарів (оприлюднено 05.01.2022) 
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5.647 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (6 осіб) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.648 

 
Про надання гр. Сейфер Я. В., гр. Безуглій Л. Я. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Любарського, 161 
(Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.649 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.650 

 
Про передачу у власність земельних ділянок по вул. Енергетичній 
(Чечелівський район) для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.651 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Тунельній, 51 (Соборний район) 
у власність гр. Науменко С. Б. по фактичному розміщенню 
індивідуального жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.652 

 
Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 
особи) (оприлюднено 05.01.2022) 

 
5.653 

 
Про надання ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ КОРПУС", код ЄДРПОУ 43153838, 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Любарського, 98 (Амур-Нижньодніпровський 
район) по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
06.01.2022)  

5.654 
 
Про надання ТОВ "СЕРВУС ЛЮКС", код ЄДРПОУ 33075937, дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (зі зміною її цільового призначення) по вул. Набережній 
Перемоги, 128 (Соборний район) для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об"єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури (оприлюднено 06.01.2022) 

  

 

 

 
5.655 

 
Про надання ТОВ "СЕРВУС ЛЮКС", код ЄДРПОУ 33075937, дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (зі зміною її цільового призначення) по вул. Набережній 
Перемоги, 128 К (Соборний район) для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об"єктами торгово-
розважальної та ринкової інфраструктури (оприлюднено 06.01.2022) 
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5.656 

 
Про відмову гр. Коваленко М. В. у наданні дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) по вул. Сталеварівській у районі буд. № 5 
(Новокодацький район) (оприлюднено 06.01.2022) 

 
5.657 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність гр. Кайко О. П. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.01.2022) 

 
5.658 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Волховській (Чечелівський 
район) у власність гр. Бабаян Г. С. для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 06.01.2022) 

 
5.659 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (8 осіб) (оприлюднено 
06.01.2022) 

 
5.660 

 
Про надання громадянам дозволу на розроблення проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра (10 осіб) (оприлюднено 
06.01.2022) 

 
5.661 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів 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 
(3 особи) (оприлюднено 06.01.2022) 

 
5.662 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (13 осіб) (оприлюднено 06.01.2022) 

 
5.663 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (15 осіб) (оприлюднено 06.01.2022) 
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5.664 

 
Про надання ТОВ "ДЖАННІ ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 44536758, 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зі зміною її цільового призначення) по просп. 
Дмитра Яворницького, 28 (Соборний район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.665 

 
Про надання гр. Пінчуковському В. В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража у районі вул. Березинської 
(Індустріальний район) (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.666 

 
Про передачу земельної ділянки по просп. Олександра Поля, 98 Г 
(Центральний район) в оренду БФ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", код ЄДРПОУ 25539496, по фактичному 
розміщенню будівлі дитячого комбінату та споруд (оприлюднено 
10.01.2022)  

5.667 
 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.668 

 
Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.669 

 
Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.670 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій, 204 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "КОРСА", код ЄДРПОУ 
33005110, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.671 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Генерала Захарченка 
(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 
кВ від опори № 26 ПЛ 0,4 кВ ТП-1569 А-20 (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.672 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Івасюка, 48 А 
(Новокодацький район) в оренду гр. Мірошніченку М. В., гр. 
Мірошніченку В. М. по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 10.01.2022) 
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5.673 

 
Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок (оприлюднено 10.01.2022) 

  

 

 

 
5.674 

 
Про передачу земельної ділянки у районі вул. Байкальської 
(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ 
від РУ 0,4 кВ ТП-1863 (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.675 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській у районі 
будинків № № 33 Т – 70 (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
будівництва КЛ 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ТП-900 (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.676 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Старокозацької, 52 – вул. 
Херсонської, 7 (Центральний та Шевченківський райони) в оренду АТ 
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, 
для будівництва КЛ 6 кВ від РП-28 (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.677 

 
Про передачу земельних ділянок у районі вул. Янтарної, 75 – вул. 
Байкальської (Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
будівництва КЛ 6 кВ (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.678 

 
Про поновлення договору оренди землі від 15.10.2012 (державна 
реєстрація від 08.11.2012 № 121010004000740) по вул. Батумській, 7 А 
(Індустріальний район) ТОВ "МЕДИНКОМ 2011", код ЄДРПОУ 
37988050, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.679 

 
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.680 

 
Про поновлення договорів оренди землі від 29.01.2020 (державна 
реєстрація від 29.01.2020, номер запису про інше речове право 
35266836) та від 29.01.2020 (державна реєстрація від 29.01.2020, номер 
запису про інше речове право 35266377) по вул. Привокзальній, 3 К 
(Центральний район) гр. Трегубовій Т. М., гр. Букреєвій В. О. по 
фактичному розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 
10.01.2022) 
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5.681 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бубеніній А. О. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.01.2022) 

 
5.682 

 
Про передачу земельної ділянки по вул. Шефській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бубеніній А. О. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.01.2022) 

  

 
 

 
5.683 

 
Про надання ТОВ "АНТАЛЕКС ГРУП", код ЄДРПОУ 42879046, 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 25 Г, 23, 27 
(Соборний район) по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, 
гаражів та для будівництва багатофункціонального комплексу з 
автопаркінгом (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.684 

 
Про надання ТОВ ФІРМІ "ЯРМАРОК", код ЄДРПОУ 13457534, дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Панікахи, 15 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню об"єкта нерухомого майна та для реконструкції будівлі 
торговельного комплексу (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.685 

 
Про надання ТОВ "С В О", код ЄДРПОУ 30602453, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Князя Володимира Великого, 17 (Шевченківський район) по 
фактичному розміщенню будівель та споруд, для подальшої 
реконструкції та нового будівництва багатофункціонального 
розважального центру (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.686 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у районі просп. Богдана Хмельницького з 
метою проведення земельних торгів (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.687 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Панікахи в районі буд. № 31 з 
метою проведення земельних торгів (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.688 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у районі вул. Бориса Кротова та вул. 
Данили Нечая з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
11.01.2022) 

 
5.689 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ярославської 
(Шевченківський район) у власність гр. Замковій Н. В. для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.01.2022) 
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5.690 

Про надання гр. Оберемок Т. І. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Акацієвій, 114 А 
(Самарський район) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.691 

Про надання КП "ВСК", код ЄДРПОУ 03564217, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування спортивно-тренувального комплексу 
та іншої інфраструктури по вул. Універсальній, 10 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.692 

Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
гаражів громадянам у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.693 

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Праці у районі буд. № 9 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.694 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по просп. Свободи, 147 А (Новокодацький район) по 
фактичному розміщенню будівель і споруд, що належать на праві 
власності ТОВ "СТАНДАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 
39185256, та проведення її експертної грошової оцінки для продажу 
(оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.695 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Короленка, 3 Б для продажу по фактичному розміщенню нерухомого 
майна (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.696 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 
(Новокодацький район) у власність гр. Борисовській Ю. А. для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.697 

Про передачу земельної ділянки по пров. Блакитному (Шевченківський 
район) у власність гр. Варданян К. В. для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.698 

Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 11.01.2022) 
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5.699 

Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
громадянам у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.700 

Про надання ТОВ "ГЕОХАБ", код ЄДРПОУ 43778298, дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Універсальній, 10 (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню виробничого будинку з господарськими 
(допоміжними) будівлями та спорудами і для будівництва та 
обслуговування об"єктів фізичної культури та спорту (оприлюднено 
11.01.2022) 

 
5.701 

Про надання ТОВ "ПОРТО ФРАНКО ХАБ", код ЄДРПОУ 44089355, 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Універсальній, 10 (Амур-
Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню виробничого 
будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами і для 
будівництва та обслуговування об"єктів фізичної культури та спорту 
(оприлюднено 11.01.2022) 

 
5.702 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об"єднання земельних ділянок – щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності, площею 1,2720 га 
(кадастровий номер 1210100000:03:149:0056), по вул. Набережній 
Перемоги у районі буд. № 94 (Соборний район) (оприлюднено 
11.01.2022)  

 

Доповідач: Дмитро ВОЛИК, начальник головного архітектурно-планувального 

управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради 

5.703 Про затвердження строків користування земельними ділянками 
комунальної власності (оприлюднено 25.03.2021) 

5.704 Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка 
обмежена вулицями Січових стрільців, Старокозацькою, 
Виконкомівською, Святослава Хороброго (Шевченківський район) 
(оприлюднено 16.11.2021) 

5.705 Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка 
обмежена вулицями Андрія Фабра, Старокозацькою, Воскресенською, 
Святослава Хороброго (Шевченківський район) (оприлюднено 
16.11.2021) 

5.706 Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка 
обмежена проспектом Гагаріна, вулицями Академіка Чекмарьова, 
Бригадною, Севастопольською, Феодосіївською (Соборний район) 
(оприлюднено 07.12.2021) 
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5.707 Про затвердження детального плану території  кварталу,  обмеженого 
вулицями Паторжинського, Олеся Гончара, Чернишевського та Василя 
Жуковського (Соборний  район) (оприлюднено 17.12.2021) 

5.708 Про надання дозволу на розроблення детального плану території, яка 
обмежена узвозом Селянським, вулицями Набережною Перемоги,                 
6-ї стрілецької дивізії, Горбистою (Соборний район) (оприлюднено 
11.01.2022) 

5.709 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004  № 41/22 "Про 
затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 
(оприлюднено 11.01.2022) 

  6. Різне 

 


