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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

4 чергової сесії міської ради VІІІ скликання 
 

1. Про фінансово-бюджетні питання 
 

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

 1.1  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік 
(оприлюднено 15.01.2021) 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021рік" 
(оприлюднено 09.02.2021) 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" 
(оприлюднено 09.02.2021) 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 08.02.2021) 

 1.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 08.02.2021) 

 1.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 6/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 08.02.2021) 

 1.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 7/2 "Про 
здійснення запозичення до  бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 08.02.2021) 

 1.8   Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 08.02.2021) 



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

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

 2.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 11/54 "Про 
затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального 
підприємства "Міське управління справами" Дніпровської міської ради на 
2020 – 2024 роки" (оприлюднено 04.02.2021) 

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

 2.2  Про розробку концепції Програми реформування системи управління 
комунальною власністю та комунальним господарством Дніпровської міської 
територіальної громади, а також умов діяльності суб’єктів господарювання 
приватної та інших форм власності, розташованих у межах м. Дніпра 
(оприлюднено 09.02.2021) 

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

 2.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 17/13 "Про 
Комплексну програму соціального захисту громадян м. Дніпра, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 – 2021 роки" 
(оприлюднено 27.01.2021) 

 2.4  Про внесення змін до Програми підтримки учасників антитерористичної 
операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" 
на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 05.02.2021) 

 2.5  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 05.02.2021) 

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

 2.6  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 09.02.2021) 

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

 2.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 15/59 "Про 
затвердження Комплексної містобудівної програми розвитку міста  Дніпра на 
2021 –  2025 роки" (оприлюднено 25.01.2021) 



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

 2.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 20/61 “Про 
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення 
діяльності Дніпровської міської ради на 2021 – 2025 роки” 
(оприлюднено 02.02.2021) 

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

 2.9  Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпровської міської ради VIIІ скликання  на 2021– 2025 роки  
(оприлюднено 09.02.2021) 

 2.10  Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–
2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської 
міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми
(оприлюднено 09.02.2021) 

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

 2.11  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр. 
(оприлюднено 15.02.2021) 

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

 2.12  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 11.02.2021) 

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

 2.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 24/59 "Про 
затвердження Комплексної програми підготовки молоді до військової 
служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців,
допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2021–
2025 роки" (оприлюднено 19.02.2021) 

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

 2.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44 "Про 
затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків 
міста Дніпра на 2019 – 2023 роки" (оприлюднено 16.02.2021) 



    3. Про питання комунальної власності 

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

 3.1  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс комунальних некомерційних 
підприємств об’єктів (оприлюднено 03.02.2021) 

 3.2  Про надання дозволу КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" 
ДМР на списання з балансу медичного обладнання  
(оприлюднено 05.02.2021) 

 3.3  Про припинення права оперативного управління на будівлю амбулаторії № 1, 
2, 3, літ. О-4 по вул. Філософській, 62 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.4  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс КНП "ДЦПМСД № 12" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 08.02.2021) 

 3.5  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс КНП "ДЦПМСД № 7" ДМР 
об’єктів (оприлюднено 11.02.2021) 

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

 3.6  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового комплексу по вул. Гідропарковій, 13 (ІІ черга будівництва) 
(оприлюднено 28.09.2020) 

 3.7  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації 
(оприлюднено 27.01.2021) 

 3.8  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 
(оприлюднено 28.01.2021) 

 3.9  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс КП "Гідроспоруди" 
витрат по об’єктах завершеного будівництва (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради  від 19.02.2020 № 37/54 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс комунальних 
підприємств елементів об’єкта завершеного будівництва" 
(оприлюднено 05.02.2021) 



 3.11  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на списання витрат по об’єктах незавершеного 
будівництва та проєктно-вишукувальних роботах (оприлюднено 08.02.2021) 

 3.12  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс департаменту 
капітального будівництва Дніпровської міської ради основних засобів, 
матеріальних і нематеріальних цінностей, об’єктів незавершеного 
будівництва, дебіторської і кредиторської заборгованості 
(оприлюднено 09.02.2021) 

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

 3.13  Про погодження списання з балансу КП "КЖЕП "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" ДМР 
багатоквартирних житлових будинків (оприлюднено 10.09.2020) 

 3.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 79/61 "Про 
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитку 
за адресою: вул. Любарського, 90" (оприлюднено 28.01.2021) 

 3.15  Про погодження списання з балансу КВ ЖРЕП Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. Б-1 за адресою: пл. Успенська, 
буд. 15 (оприлюднено 03.02.2021) 

 3.16  Про погодження списання з балансу КВ ЖРЕП Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. Г-1 по вул. Володимира 
Вернадського, буд. 27 (оприлюднено 03.02.2021) 

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

 3.17  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА ДНІПРО" на 
баланс виконавчих органів Дніпровської міської ради обладнання 
інформаційно-комунікаційної мережі (оприлюднено 04.02.2021) 

 3.18  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО-РАДА ДНІПРО" на 
баланс КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР обладнання 
інформаційно-комунікаційної мережі (оприлюднено 04.02.2021) 

 3.19  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ІНФО РАДА ДНІПРО" 
обладнання інформаційно-комунікаційної мережі (оприлюднено 04.02.2021) 

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

 3.20  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем елементів зрошувальної системи поливу 
(оприлюднено 08.02.2021) 

 3.21  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем обладнання мережі зовнішнього освітлення 
(оприлюднено 08.02.2021) 
 



 Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської 
міської ради 

 3.22  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі та хвірток у районі буд. № 5 А по вул. Новосільній 
(оприлюднено 11.02.2021) 

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

 3.23  Про зняття з балансу КП "КЖЕП "Центральний" ДМР малоквартирного 
житлового будинку літ. А-1 разом з господарськими спорудами по 
вул. Караваєва, 12 (оприлюднено 03.02.2021) 

 3.24  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 79/2 "Про 
передачу з балансу КП "БЮРО" на баланс КП "Міське управління справами" 
об’єктів нерухомого майна" (оприлюднено 02.02.2021) 

 3.25  Про приватизацію комунального нерухомого майна у 2021 році 
(оприлюднено 05.02.2021) 

 3.26  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. К-1 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.27  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. Г’-2 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.28  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Короленка, 24 А, літ. З-2
(оприлюднено 05.02.2021) 

 3.29  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Козака Мамая, 20,
прим. І (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.30  Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Короленка, 24 А, 
літ. Е-4, літ. Е1-2, літ. Е2-3 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.31  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. М-1 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.32  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. М’-1 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.33  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. Н (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.34  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Запасній, 5, прим. 39 
(оприлюднено 05.02.2021) 

 3.35  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.36  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 119 А, літ. О4-1 (оприлюднено 05.02.2021) 

 3.37  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Челюскіна, 1, прим. І а 
(оприлюднено 18.02.2021) 



 3.38  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по бульв. Слави, 42, прим. 2 П 
(оприлюднено 18.02.2021) 

 3.39  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 02.02.2021) 

 3.40  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 02.02.2021) 

 3.41  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 № 115/48 "Про 
врегулювання питання розмежування допоміжних та нежитлових приміщень 
у багатоквартирних житлових будинках міста Дніпра" 
(оприлюднено 08.02.2021) 

 3.42  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 17.02.2021) 

 3.43  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 80/2 "Про 
передачу з балансу на баланс канатної пасажирської підвісної дороги по
вул. Дмитра Донцова, 23 з прилеглими об’єктами нерухомого майна" 
(оприлюднено 18.02.2021) 

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

 3.44  Про визначення КП "Дніпроводоканал" виконавцем послуг із 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
абонентів по вул. Липовій та вул. Лісозахисній (оприлюднено 16.02.2021) 

 3.45  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Гідроспоруди" витрат 
по об’єкту "Захист території в районі буд. № 7 по вул. Моніторній у м. Дніпрі 
від підтоплення та затоплення, будівництво" (І – ІІ черги) 
(оприлюднено 17.02.2021) 

 3.46  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Дніпроводоканал" 
системи каналізування вул. Ялинової (оприлюднено 18.02.2021) 

 3.47  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу інженерних мереж по вул. Короленка 
на баланс комунальних підприємств (оприлюднено 18.02.2021) 

4. Про організаційні і кадрові питання 

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

 4.1  Про затвердження положень про адміністрації районів Дніпровської міської 
ради (оприлюднено 02.02.2021) 



 4.2  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 09.02.2021) 

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

 4.3  Про затвердження Положення про управління з питань самоорганізації 
населення Дніпровської міської ради (оприлюднено 11.02.2021) 

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

 4.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 58/43  "Про 
затвердження Кодексу етики депутатів Дніпровської міської ради" 
(оприлюднено 05.02.2021) 

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

 4.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2018 № 52/36 "Про 
затвердження Положення про призначення та надання адресної матеріальної 
допомоги окремим категоріям громадян міста" (оприлюднено 05.02.2021) 

 Доповідач: Павлов А. Г., директор департаменту правового забезпечення 
Дніпровської міської ради 

 4.6  Про планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів міською 
радою (оприлюднено 02.02.2021) 

 Доповідач: Сушко К. А., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 
 4.7  Про припинення юридичної особи  –  Комунального підприємства "Міський 

шахово-шашковий клуб ім. Й. Уріха" Дніпровської міської ради шляхом 
ліквідації (оприлюднено 28.01.2021) 

 4.8  Про здійснення удосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл
м. Дніпра (оприлюднено 10.02.2021) 

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

 4.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 67/34 “Про 
затвердження Положення про департамент інформаційних технологій 
Дніпровської міської ради” (оприлюднено 01.02.2021) 

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

 4.10  Про затвердження Положення про департамент економіки, фінансів та 
міського бюджету Дніпровської міської ради (оприлюднено 11.02.2021) 



 4.11  Про затвердження Положення про департамент по роботі з доходами 
місцевого бюджету Дніпровської міської  ради (оприлюднено 11.02.2021) 

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

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 33/17 "Про 
затвердження Положення про департамент житлового господарства 
Дніпровської міської ради" (оприлюднено 17.02.2021) 

 Доповідач: Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних послуг 
та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 

 4.13  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2013 № 41/40 "Про 
створення Центру надання адміністративних послуг м. Дніпра" 
(оприлюднено 29.01.2021) 

 4.14  Про забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг, 
у тому числі послуг соціального характеру, у форматі "Прозорий офіс" 
(оприлюднено 10.02.2021) 

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

 4.15  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-5" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 03.02.2021) 

 4.16  Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у 
новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 03.02.2021) 

 4.17 
 

 Про затвердження Статуту КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 03.02.2021) 

 4.18  Про затвердження Статуту КП "ЕКОПОЛІС" ДМР у новій редакції у зв’язку з 
доповненням видів діяльності та збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 08.02.2021) 

 4.19  Про зміну найменування Комунального підприємства "Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю" Дніпропетровської міської ради та 
затвердження Статуту у новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного 
капіталу (оприлюднено 08.02.2021) 

 4.20  Про затвердження Статуту КП "Управління контролю за благоустроєм міста" 
у новій редакції у зв’язку зі зміною та доповненням видів діяльності 
(оприлюднено 08.02.2021) 

 4.21  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 04.02.2021) 

 4.22  Про визначення функціонального призначення нерухомого майна по
вул. Новоселівській, 19 (оприлюднено 22.02.2021) 

 4.23  Про зміну найменування Комунального підприємства "Міськавтопарк" 
Дніпровської міської ради та затвердження його Статуту у новій редакції 
(оприлюднено 23.02.2021) 



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

 4.24  Про затвердження Положення про департамент транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради (оприлюднено 19.02.2021) 

 
5. Про питання земельних відносин 

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

5.1 Про передачу земельних ділянок у власність громадянам-учасникам 
антитерористичної операції для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) (2 особи)
(оприлюднено 15.01.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській (Новокодацький район) у 
власність гр. Доценко О. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.3 Про передачу КП "Міська ритуальна служба", код ЄДРПОУ 21926724, у 
постійне користування земельних ділянок для утримання кладовищ
(оприлюднено 05.01.2021) 

5.4 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 12 (Шевченківський 
район) в оренду АГК "ЕНЕРГЕТИК-2", код ЄДРПОУ 26239276, по 
фактичному розміщенню гаражів (оприлюднено 05.01.2021) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 85 (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню виробничих будівель
(оприлюднено 19.01.2021) 

5.6 Про передачу земельної ділянки по просп. Пилипа Орлика, 11 Б (Центральний 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної станції № 23
(оприлюднено 19.01.2021) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Тютюнника, 12 Н (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної 
станції № 15 (оприлюднено 19.01.2021) 

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 4 Б 
(Індустріальний район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код 
ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної 
станції № 13(оприлюднено 19.01.2021) 

5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Артільній, 2 Б (Амур-
Нижньодніпровський  район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню виробничого будинку
(оприлюднено 19.01.2021) 



5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Каруни, 93 (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Автопідприємство 
санітарного транспорту" ДМР, код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 21.01.2021) 

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Всеволода Нестайка, 5 
(Індустріальний район) у постійне користування КП "Автопідприємство 
санітарного транспорту" ДМР, код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 21.01.2021) 

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Полігонній, 18 А (Соборний район) у 
постійне користування КП "Автопідприємство санітарного транспорту" ДМР, 
код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному розміщенню гаража (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 65 Г 
(Чечелівський район) у постійне користування КП "Автопідприємство 
санітарного транспорту" ДМР, код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному 
розміщенню будівлі (оприлюднено 21.01.2021) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній, 217 (Новокодацький 
район) у постійне користування КНП "ДЦПМСД № 5" ДМР, код ЄДРПОУ 
37899694, по фактичному розміщенню амбулаторії № 5 (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.15 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 29 (Індустріальний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд НВК № 138 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Надії Алексєєнко, 88 А (Чечелівський 
район) у постійне користування КП "Автопідприємство санітарного 
транспорту" ДМР, код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 21.01.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки по вул. Тополиній, 37 (Шевченківський 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО "СЗШ № 78" (оприлюднено 21.01.2021) 

5.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Каруни, 129 (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування департаменту 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по 
фактичному розміщенню будівлі  КЗО "СЗШ № 26" ДМР (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Талаліхіна, 6 А (Новокодацький 
район) у постійне користування КП "Автопідприємство санітарного 
транспорту" ДМР, код ЄДРПОУ 01995663, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 21.01.2021) 



5.20 Про надання ТОВ "НВП ДЖЕРЕЛО", код ЄДРПОУ 13418273, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Передовій, 779 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню адміністративно-виробничої будівлі та допоміжного корпусу зі 
складським приміщенням (оприлюднено 23.10.2020) 

5.21 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі по вул. Залізноводській, 2 Б (Самарський 
район) (оприлюднено 21.09.2020) 

5.22 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "НВК № 92" ДМР по вул. Проїжджій, 2 Б (Новокодацький район)
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.23 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "СЗШ № 54" ДМР по пров. Парусному, 3 (Новокодацький район)
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.24 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
ДНЗ № 20 по вул. Привокзальній, 5 А (Новокодацький район) (оприлюднено 
20.01.2021) 

5.25 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ДНЗ № 349 по вул. Робочій, 59 (Чечелівський район) (оприлюднено 
20.01.2021) 

5.26 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ № 368" ДМР на ж/м Тополя-3, 7 А (Шевченківський район)
(оприлюднено 01.02.2021) 

5.27 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО СЗШ № 18 ДМР по вул. Волоколамській, 12 (Амур-Нижньодніпровський 
район) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.28 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню гаража по просп. Олександра Поля, 139 А (Центральний район)
(оприлюднено 20.01.2021) 



5.29 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по вул. Тополиній, 35 
(Шевченківський район) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.30 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ДНЗ № 383 по пров. Екіпажному, 5 А (Соборний район) (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.31 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ № 358" ДМР по бульв. Платонова, 24 (Шевченківський район)
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.32 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 265" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по 
просп. Петра Калнишевського, 63 (Індустріальний район) (оприлюднено 
20.01.2021) 

5.33 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) № 237 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ" ДМР по вул. 
Авіаційній, 38 Б (Новокодацький район) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.34 Про надання КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню водопровідної дільниці № 1 по вул. Михайла 
Драгоманова, 15 А (Шевченківський район) (оприлюднено 28.01.2021) 

5.35 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
КОМПЛЕКСУ № 61 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД I-II 
СТУПЕНІВ – ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ по вул. Єрмолової, 50 (Шевченківський район)
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.36 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ № 197" ДМР по вул. Київській, 1 (Новокодацький район)
(оприлюднено 21.01.2021) 



5.37 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ДНЗ № 316 по вул. Коробова, 26 (Новокодацький район) (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.38 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО НВК № 111 по вул. Набережній Перемоги, 138 (Соборний район)
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.39 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ № 404 (ЦРД)" ДМР по вул. Максима Дія, 9 (Новокодацький район)
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.40 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО СЗОШ № 62 ДМР по вул. Будівельників, 26 (Чечелівський район)
(оприлюднено 28.01.2021) 

5.41 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 327" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ по 
просп. Гагаріна, 121 (Соборний район) (оприлюднено 28.01.2021) 

5.42 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО ДНЗ № 241 по вул. Данила Галицького, 49 (Новокодацький район)
(оприлюднено 28.01.2021) 

5.43 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО 
ДНЗ № 73 ДМР по просп. Гагаріна, 100 А (Шевченківський район)
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.44 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 19" 
Дніпровської міської ради по вул. Князя Володимира Великого, 13 А 
(Шевченківський район) (оприлюднено 01.02.2021) 



5.45 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "ДНЗ № 198" ДМР по просп. Металургів, 43 А (Новокодацький район)
(оприлюднено 01.02.2021) 

5.46 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
КЗО "СЗШ № 128" ДМР по вул. Гавриленка, 4 (Центральний район)
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.47 Про надання гр. Лабунцю 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. Новопартизанській, 1 Г (Чечелівський район) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.48 
 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки (кадастровий номер 
1210100000:07:410:0034), яка перебуває в постійному користуванні 
Клінічного об"єднання швидкої медичної допомоги, код ЄДРПОУ 01984636, 
по фактичному розміщенню лікувальних корпусів по вул. Володимира 
Антоновича, 65 (Чечелівський район) (оприлюднено 01.02.2021) 

5.49 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2020 № 77/57 "Про 
надання ОК ГК "Дніпро-Самара", код ЄДРПОУ 34916266, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Космонавта 
Волкова, 6 Г (Самарський район)" (оприлюднено 25.01.2021) 

5.50 Про продовження гр. Смаглюк Н. В., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди земельної ділянки по вул. Васильківській, 131 
(Чечелівський район) (оприлюднено 28.01.2021) 

5.51 Про припинення ТОВ "ФАКТОР", код ЄДРПОУ 31959328, права 
користування земельною ділянкою по просп. Олександра Поля, 103 
(Центральний район) (оприлюднено 07.05.2020) 

5.52 
 
 

Про продовження гр. Губрієнку Ю. М., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки по
вул. Юрія Кондратюка, 311 А (Новокодацький район) (оприлюднено 
30.03.2020) 

5.53 
 
 

Про продовження ТОВ "ДЗБМ", код ЄДРПОУ 34775113, строку укладання 
додаткових договорів до договорів оренди землі по вул. Олександра Оцупа, 1 
Б (Самарський район) (оприлюднено 04.10.2019) 

5.54 
 
 

Про передачу у власність гр. Салазкіну В. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 37 в ОК "СТ "ЛІСОВА КАЗКА" (Амур-
Нижньодніпровський район) для садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 



5.55 
 
 

Про передачу у власність гр. Мозговій Н. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 129 в ОК "СТ "ЛУЧ УТОС" (Чечелівський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.56 
 
 

Про передачу у власність гр. Гаджиєвій М. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-041 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.57 
 
 

Про передачу у власність гр. Бескостній О. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 85 у СТ "МІЧУРІНЕЦЬ-1" (Самарський район) для 
садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.58 
 
 
 
 

Про передачу у власність гр. Губань Г. С., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 3-036 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ "ЗАЛІЗНИЧНИК" 
РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.59 Про передачу у власність гр. Губаню М. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-042 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.60 Про передачу у власність гр. Ізюменко Е. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-044 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.61 Про передачу у власність гр. Коробко М. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 75 у СТ "РОМАШКА" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.62 Про передачу у власність гр. Коцовському С. Я., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 76 у СТ "СТРІЛКА-2" (Індустріальний район) для 
садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.63 Про передачу у власність гр. Гуменюку Д. П., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 33 у СТ "СТРІЛКА-2" (Індустріальний район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.64 Про передачу у власність гр. Челомбитьку А. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 68 у СТ "ПРИВАТНИХ САДОВОДІВ МІЧУРИНЕЦЬ" 
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 



5.65 Про передачу у власність гр. Фісун Г. М., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 9 в ОК "САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИК" 
(Новокодацький район) для садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.66 Про передачу у власність гр. Златовецькому І. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 1-014 у СТ "ЕНЕРГЕТИК" (Самарський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.67 Про передачу у власність гр. Прокоповичу О. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 84 у СТ "Лісова поляна" (Амур-Нижньодніпровський 
район) для ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.68 Про передачу у власність гр. Черноволу А. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 54 у СТ "ВИНОГРАДАРЬ" для садівництва (Самарський 
район) (оприлюднено 08.02.2021) 

5.69 Про передачу у власність гр. Верещаці С. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 10 у СТ "ЯГОДКА" (Новокодацький район) для 
садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.70 Про передачу у власність гр. Волзі Н. А., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 131 у СТ "СОНЯЧНИЙ-2" (Новокодацький район) для 
садівництва(оприлюднено 08.02.2021)  

5.71 Про передачу у власність гр. Власовій М. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 3-039 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ 
"ЗАЛІЗНИЧНИК" РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.72 Про передачу у власність гр. Говорун І. С., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 3-037 у САДІВНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВІ "ЗАЛІЗНИЧНИК" 
РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
(Шевченківський район) для ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.73 Про передачу у власність гр. Щербині М. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 175 в ОК "СТ "ЛУЧ УТОС" (Чечелівський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Юр’ївській (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гаращенку Е. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) 
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Бехтерева, 2 А (Самарський район) у 
постійне користування КП "ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ" ДОР", код ЄДРПОУ 
40745935, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
21.01.2021) 



5.76 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
квартирно-експлуатаційному відділу м. Дніпро, код ЄДРПОУ 08004581, для 
розміщення та постійної діяльності Збройних сил України по фактичному 
розміщенню гуртожитку по вул. Полігонній, 21 (Соборний район) та передачу 
її у державну власність (оприлюднено 21.01.2021) 

5.77 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 21.01.2021) 

5.78 Про надання КП "ОЦЕМД та МК" ДОР", код ЄДРПОУ 26136949, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівлі підстанції по вул. Талаліхіна, 6 А (Новокодацький район) 
(оприлюднено 20.01.2021)  

5.79 Про надання КП "ОЦЕМД та МК" ДОР", код ЄДРПОУ 26136949, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню будівлі підстанції по вул. Всеволода Нестайка, 5 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.80 Про надання Державній установі "Дніпровська установа виконання покарань
(№ 4)", код ЄДРПОУ 14316882, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 
споруд установи по вул. Надії Алексєєнко, 80 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.81 Про надання ТОВ "ТРК "УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 05744121, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Воскресенській, 14 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 17.11.2020) 

5.82 Про надання гр. Максименку О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Артільній, 10 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню 
будівлі ремонтно-механічного цеху (оприлюднено 29.01.2021) 

5.83 Про надання ТОВ "ЕРАГРАД", код ЄДРПОУ 34060586, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 
зміною її цільового призначення) по вул. Святослава Хороброго, 20 
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню житлових будинків та 
гаражів (оприлюднено 09.02.2021) 

5.84 Про надання гр. Школьніковій Ю. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Марії Лисиченко, 14 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, магазину (оприлюднено 04.02.2021) 



5.85 Про надання гр. Полтавець Т. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Мукачівській, 280 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 09.02.2021) 

5.86 Про надання ТОВ "ЛІДЕР КАПІТАЛ 2012", код ЄДРПОУ 38432235, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 20-річчя Перемоги, 22 Д (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівлі магазину (оприлюднено 17.02.2021) 

5.87 Про надання ТОВ "СЄ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 40221365, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Аеропортівській, 15 (Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі 
автосалону та комплексу з обслуговування автомобілів (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.88 Про надання гр. Гріньовій О. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Набережній Перемоги, 5 Л (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд водної станції (оприлюднено 09.02.2021) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 5 А 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "КЛМ ЕСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 
38836017, по фактичному розміщенню торговельного комплексу 
(оприлюднено 10.02.2021) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Верстовій, 36 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДНЕПР КАПІТАЛ", код 
ЄДРПОУ 36642004, по фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 04.02.2021) 

5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській у районі буд. № 54 
(Соборний район) у власність гр. Подольському Д. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 29.01.2021) 

5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Робочій, 18 (Чечелівський район) в 
оренду гр. Нуделю О. Г., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення (оприлюднено 03.02.2021) 

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Січеславській Набережній у районі 
буд. № 39 (Соборний район) в оренду ТОВ "ГК ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 
43639964, по фактичному розміщенню незавершеного будівництва підпірної 
стінки № 1 та для будівництва житлового комплексу "Каміння" (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.94 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зі зміною її цільового призначення) по вул. Макарова у 
районі буд. № 27 А з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
09.02.2021) 

5.95 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі пров. Вільного, 8 з метою проведення земельних 
торгів (оприлюднено 09.02.2021) 



5.96 Про поділ земельної ділянки по вул. Космічній, 51 (Соборний 
район)(оприлюднено 28.05.2020) 

5.97 Про зміну цільового призначення земельних ділянок по вул. Дмитра Донцова, 
8, пров. Феодосія Макаревського, 12 (Соборний район) (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.98 Про внесення змін до договору оренди землі від 21.05.2015 (державна 
реєстрація від 21.05.2015, номер запису про інше речове право 9742064) 
стосовно земельної ділянки по шосе Полтавському, 671 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 16.02.2021) 

5.99 Про внесення змін до договору оренди землі від 25.07.2016 (державна 
реєстрація від 25.07.2016, номер запису про інше речове право 15607156) 
стосовно земельної ділянки по шосе Полтавському, 326 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 16.02.2021) 

5.100 Про внесення змін до договору оренди землі від 13.07.2016 (державна 
реєстрація від 13.07.2016, номер запису про інше речове право 15414823) 
стосовно земельної ділянки по просп. Мануйлівському, 2 А (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 16.02.2021) 

5.101 Про поновлення договору оренди землі від 10.08.2011 (державна реєстрація 
від 29.09.2011 № 121010004000237) по вул. Автотранспортній, 15 А 
(Чечелівський район) ТОВ "ДНІПРОСПЕЦРЕСУРС", код ЄДРПОУ 32130991, 
по фактичному розміщенню будівлі, нежитлової будівлі (оприлюднено 
15.02.2021) 

5.102 Про поновлення договору оренди землі від 23.12.2015 (державна реєстрація 
від 23.12.2015 № 12701363) по пл. Вокзальній, 1 Б (Центральний район) ТОВ 
ВКФ "ТАІНА-А", код ЄДРПОУ 20207625, по фактичному розміщенню 
торговельного павільйону (оприлюднено 03.02.2021) 

5.103 Про поновлення договору оренди землі від 24.04.2015 (державна реєстрація 
від 24.04.2015, номер запису про інше речове право 9472136) по вул. 
Набережній Перемоги, 10 К (Соборний район) гр. Ващенку Г. В., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню будівлі торгово-
виставочного центру легкового автотранспорту (оприлюднено 17.02.2021) 

5.104 Про поновлення договору оренди землі від 24.04.2015 (державна реєстрація 
від 24.04.2015, номер запису про інше речове право 9473459) по вул. 
Набережній Перемоги, 10 К (Соборний район) гр. Півняку А. Г., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню будівлі торгово-
виставочного центру легкового автотранспорту (оприлюднено 17.02.2021) 

5.105 Про поновлення договору оренди землі від 24.04.2015 (державна реєстрація 
від 24.04.2015, номер запису про інше речове право 9474268) по вул. 
Набережній Перемоги, 10 К (Соборний район) ТОВ "СУЧАСНЕ 
КОМФОРТНЕ БУДІВНИЦТВО", код ЄДРПОУ 35112053, по фактичному 
розміщенню будівлі торгово-виставочного центру легкового автотранспорту 
(оприлюднено 17.02.2021) 



5.106 Про поновлення договору оренди землі від 26.07.2016 (державна реєстрація 
від 26.07.2016 № 15624155) по шосе Запорізькому, 23 (Соборний район) ТОВ 
"СУЧАСНЕ КОМФОРТНЕ БУДІВНИЦТВО", код ЄДРПОУ 35112053, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, сервісного центру легкового 
автотранспорту та гаража (оприлюднено 18.02.2021) 

5.107 Про поновлення договору оренди землі від 25.07.2016 (державна реєстрація 
від 25.07.2016, номер запису про інше речове право 15609542) по вул. Бориса 
Кротова, 17 К (Шевченківський район) гр. Бабкову О. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі автомийки 
(оприлюднено 18.02.2021) 

5.108 Про поновлення договору оренди землі від 26.07.2016 (державна реєстрація 
від 26.07.2016, номер запису про інше речове право 15625154) по вул. Бориса 
Кротова, 17 К (Шевченківський район) гр. Півняку А. Г., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі автомийки 
(оприлюднено 18.02.2021) 

5.109 Про поновлення договору оренди землі від 25.07.2016 (державна реєстрація 
від 25.07.2016, номер запису про інше речове право 15603985) по вул. Бориса 
Кротова, 17 К (Шевченківський район) гр. Лісняку В. А., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі автомийки 
(оприлюднено 18.02.2021) 

 

5.110 Про передачу земельної ділянки по вул. Шмідта у районі буд. № 43 А 
(Чечелівський район) у власність гр. Потапову В. Б., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2021) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Шмідта у районі буд. № 43 А 
(Чечелівський район) у власність гр. Порошину Д. Ю., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2021) 

5.112 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Шмідта у районі буд. № 43 А 
(Чечелівський район) у власність гр. Горбу О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2021) 

5.113 Про передачу земельної ділянки по вул. Шмідта у районі буд. № 43 А 
(Чечелівський район) у власність гр. Шаніній Є. Г., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2021) 

5.114 Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській (Чечелівський 
район) у власність гр. Крюкову М. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.115 Про передачу у власність гр. Лантрат К. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 244 у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ" (Самарський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 08.02.2021) 



5.116 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Чівіровій А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 10.06.2019) 

5.117 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Конончук М. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.118 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Решетняк Н. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 08.04.2019) 

5.119 
 

Про передачу земельної ділянки у районі просп. Праці (Соборний район) у 
власність гр. Левшакову Т. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування гаража (оприлюднено 08.04.2019) 

5.120 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Космонавта Комарова
(Соборний район) у власність гр. Шевчук Л. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража (оприлюднено 
16.02.2021) 

5.121 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Корчагіну Ю. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.122 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Рудаковій Н. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.123 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Окунь Т. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.124 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Мазан В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.125 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Домахіну О. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.126 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Гречаному А. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 



5.127 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Воронову О. Б., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.128 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Царенко Р. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.129 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мінусинської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мірошник В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
08.02.2021) 

5.130 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній у районі буд. № 352 Б 
(Новокодацький район) у власність гр. Чорному С. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.131 Про передачу земельної ділянки по вул. Східній у районі буд. № 63 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Срібненку В. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
29.01.2021) 

5.132 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лановій К. А., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.02.2021) 

5.133 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Нарвської (Новокодацький 
район) у власність гр. Ровній П. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.134 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій у районі буд. № 141 
(Новокодацький район) у власність гр. Тарасевич О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 28.01.2021) 

5.135 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шкуратько Я. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
28.01.2021) 

5.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Героїв Чорнобиля у районі буд. № 80 
(Самарський район) у власність гр. Павлюку С. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2021) 



5.137 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Омеляновича-Павленка
(Самарський район) у власність гр. Єсипову С. Л., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.02.2021) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Омеляновича-Павленка
(Самарський район) у власність гр. Богдановій Ю. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.02.2021) 

5.139 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чабан А. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.140 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Жукову Ю. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.02.2021) 

5.141 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Осмолкову О. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.142 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Зайцю Д. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.143 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Мішуніній Н. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Ясельній у районі буд. № 19 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тимченку С. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій (Амур-Нижньодніпровський 
район) у власність гр. Васильєву М. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.146 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій (Амур-Нижньодніпровський 
район) у власність гр. Васильєвій І. М., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 10.02.2021) 

5.147 Про передачу земельної ділянки по пров. Моховому (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Линді А. І., ідентифікаційний
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.02.2021) 



5.148 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій (Амур-Нижньодніпровський 
район) у власність гр. Павленко Л. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.149 Про передачу земельної ділянки  по вул. Євпаторійській (Соборний район) у 
власність гр. Георгієву О. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.150 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Інгульської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Ткаченко Т. Ю., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.151 Про передачу земельних ділянок у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність громадянам для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 
ділянки) (6 осіб) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.152 Про передачу земельних ділянок у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність громадянам для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні 
ділянки) (6 осіб) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.153 Про передачу земельної ділянки по пров. Моховому (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Линді О. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2021) 

5.154 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Журналістів (Індустріальний 
район) у власність гр. Зубовій Г. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (оприлюднено 17.02.2021) 

5.155 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Іванській Т. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 18.02.2021) 

5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Іванському В. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 18.02.2021) 

5.157 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому, 121 М (Індустріальний 
район) в оренду гр. Бойчуку Р. І., ідентифікаційний номер, гр. Юрасову О. Ю., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню торговельного 
комплексу (оприлюднено 05.02.2021) 

5.158 Про передачу земельних ділянок по вул. Воскресенській, 22 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС – ГОТЕЛЬ АСТОРІЯ", код 
ЄДРПОУ 37274684, по фактичному розміщенню будівлі ділового центру та 
споруди (оприлюднено 03.02.2021) 



5.159 Про передачу земельної ділянки по вул. Європейській, 10 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Татаринову С. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню нежилого приміщення, магазину (оприлюднено 
15.02.2021) 

5.160 Про передачу земельних ділянок по вул. Тверській, 1 (Індустріальний район) в 
оренду гр. Таран В. Т., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
частини овочесховища, будівель та споруд (оприлюднено 11.02.2021) 

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській, 70 (Індустріальний 
район) в оренду гр. Чмоні В. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 04.02.2021) 

5.162 Про передачу земельної ділянки по вул. Пастера, 8 А (Центральний район) в 
оренду ТОВ "Ф.С.К.-88", код ЄДРПОУ 36160417, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, торговельного центру (оприлюднено 16.02.2021) 

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 20 
(Шевченківський район) у власність гр. Губі О. М., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2021) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Хвильового, 6 
(Новокодацький район) в оренду гр. Шамровській Н. В., ідентифікаційний 
номер, гр. Шамровській Ю. Д., ідентифікаційний номер, гр. Мельниченко А. 
Д., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Привокзальній, 4 (Центральний 
район) в оренду ТОВ "АРТЕМІДА-5", код ЄДРПОУ 35447597, по фактичному 
розміщенню гаражів з подальшою реконструкцією під об"єкт енергетичної 
інфраструктури (трансформаторна підстанція) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.166 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб)
(оприлюднено 18.02.2021) 

5.167 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (7 осіб)
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій, 133 К (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Ничику О. В., ідентифікаційний 
номер, гр. Ничику Р. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 18.02.2021) 

5.169 Про передачу земельної ділянки по вул. Юдіна, 2 К (Новокодацький район) в 
оренду ТОВ "МЕГАЛАТ", код ЄДРПОУ 39061081, по фактичному 
розміщенню матеріального складу (оприлюднено 18.02.2021) 

5.170 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Вернадського, 7 Т 
(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 
6 (оприлюднено 18.02.2021) 



5.171 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Горяної, 2 Б (Соборний район) 
в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-487 (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.172 Про передачу земельної ділянки по туп. Чорноморському, 2 Т (Новокодацький 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 
86(оприлюднено 18.02.2021) 

5.173 Про передачу земельної ділянки у районі вул. 20-річчя Перемоги, 22 Д 
(Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-
1045(оприлюднено 18.02.2021)  

5.174 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській, 139 Т (Соборний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 25 (оприлюднено 18.02.2021) 

5.175 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Мономаха, 2 Т 
(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
розподільчого пункту № 1 (оприлюднено 18.02.2021) 

5.176 Про передачу земельних ділянок у СТ "Колективний садівник", діл. № № 022, 
063, 100, 129, 133, 190, 196, 275 (Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
повітряних ліній електропередач напругою 0,4 кВ від ТП-1108 (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.177 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва КЛ 6 кВ від РП-5 у районі пров. Шевченка, 
будинки № № 9, 9 А, 9 Б (Центральний район) (оприлюднено 27.01.2021) 

5.178 Про надання гр. Портретному Є. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шмідта, 
3 (Центральний район) по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 
(оприлюднено 25.05.2020) 

5.179 Про надання ТОВ ФІРМІ "ГРІЛЬ", код ЄДРПОУ 13474113, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Барикадній, 1 А (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
багатофункціонального комплексу (оприлюднено 09.02.2021) 

5.180 Про надання гр. Сергієнко В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража № 1 по вул. Михайла Грушевського, 54 Г 
(Шевченківський район) (оприлюднено 04.02.2021) 



5.181 Про надання ТОВ "УНІКОМ", код ЄДРПОУ 20221507, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Привокзальній, 11 Б (Центральний район) по фактичному розміщенню 
багатофункціональної будівлі (оприлюднено 09.02.2021) 

5.182 Про надання ТОВ "ДОМ-2А", код ЄДРПОУ 44078647, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Любарського, 2 А (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, магазину (оприлюднено 02.02.2021) 

5.183 Про надання гр. Некрасі М. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Набережній Перемоги, 154 А (Соборний район) по фактичному розміщенню 
фізкультурно-оздоровчого комплексу (оприлюднено 27.01.2021) 

5.184 Про надання гр. Дунай Я. 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. Моховій у районі буд. № 37 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 08.02.2021) 

5.185 Про надання гр. Тітову О. 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. Політехнічній, 
51 (Центральний район) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.186 Про надання гр. Кириловій Ю. Б., 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. Відважних, 20 
(Чечелівський район) (оприлюднено 08.02.2021) 

5.187 Про передачу земельної ділянки по вул. Південмашівській, 74 (Чечелівський 
район) в оренду гр. Литвинову С. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2021) 

5.188 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 236/18 "Про 
затвердження типової форми договору оренди землі у місті Дніпрі" 
(оприлюднено 17.02.2021) 

5.189 Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.190 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,3500 га, у районі шосе Донецького–
вул. Холодильної з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
13.01.2021) 



5.191 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,3000 га, у районі шосе Донецького–
вул. Холодильної з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
13.01.2021) 

5.192 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,3200 га, у районі шосе Донецького–
вул. Холодильної з метою проведення земельних торгів (оприлюднено
13.01.2021) 

5.193 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,3300 га, у районі шосе Донецького–
вул. Холодильної з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
13.01.2021) 

5.194 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Одоєвського, 5 
(Шевченківський район), що перебуває у приватній власності гр. Кришина Ю. 
І., ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (оприлюднено 18.02.2021) 

5.195 Про відмову гр. Фоменко Л. М., 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. № 127 Б 
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.196 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. Бориса Кротова з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 09.02.2021) 

5.197 Про поновлення договору оренди землі від 19.09.2012 (державна реєстрація 
від 19.12.2014, номер запису про інше речове право 8149019) по просп. 
Слобожанському, 76 (Індустріальний район) ТОВ "МАГАЗИН 
ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", код ЄДРПОУ 13466958, по фактичному розміщенню 
торговельного павільйону та літнього майданчика (оприлюднено 07.05.2020) 

5.198 Про поділ земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 152 (Соборний 
район) (оприлюднено 16.02.2021) 

5.199 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 217/19 "Про 
надання гр. Смотрицькій Г. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Промисловій, 1 Г (Чечелівський 
(Красногвардійський) район)" (оприлюднено 09.02.2021) 

5.200 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам (2 особи) (оприлюднено 
12.02.2021) 

5.201 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. Глинки, вул. Харківської та вул. В"ячеслава 
Липинського з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 09.02.2021)



5.202 Про поновлення договору оренди землі від 16.02.2006 (державна реєстрація 
від 09.06.2006 № 040610400674) по вул. Марата, 16 (Новокодацький район) 
ПрАТ "ДМЗ", код ЄДРПОУ 05393056, по фактичному розміщенню 
виробничих будівель та споруд (оприлюднено 18.02.2021) 

5.203 Про поновлення договору оренди землі від 16.02.2006 (державна реєстрація 
від 26.04.2006 № 040610400503) по вул. Маяковського, 24 (Новокодацький 
район) ПрАТ "ДМЗ", код ЄДРПОУ 05393056, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 18.02.2021) 

5.204 Про поновлення договору оренди землі від 18.10.2005 (державна реєстрація 
від 27.03.2006 № 040610400341) по вул. Гаванській, 1 П (Самарський район) 
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 18.02.2021) 

5.205 Про поновлення договору оренди землі від 19.10.2005 (державна реєстрація 
від 27.03.2006 № 040610400343) по вул. Гаванській, 2 К (Самарський район) 
АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 18.02.2021) 

5.206 
 
 
 

Про поновлення договору оренди землі від 18.10.2005 (державна реєстрація 
від 11.04.2006 № 040610400442) по вул. Гаванській, 1 (Самарський район) АТ 
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню головної ділянки (оприлюднено 18.02.2021) 

5.207 Про поновлення договору оренди землі від 19.10.2005 (державна реєстрація 
від 11.04.2006 № 040610400437) по вул. Гаванській (Самарський район) АТ 
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню складів і канави (оприлюднено 18.02.2021) 

5.208 Про поновлення договору оренди землі від 19.10.2005 (державна реєстрація 
від 27.03.2006 № 040610400337) по вул. Гаванській (Самарський район) АТ 
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню складів і канави (оприлюднено 18.02.2021) 

5.209 Про передачу земельної ділянки по вул. Європейській, 20 А (Шевченківський 
район) в оренду гр. Каплану М. Г., ідентифікаційний номер, гр. Короткіній О. 
В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежитлових 
приміщень (оприлюднено 05.01.2021) 

5.210 Про передачу земельної ділянки по вул. Золотоосінній, 1 (Новокодацький 
район) в оренду гр. Засусі Л. І., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню кіоску з реалізації продуктів харчування (оприлюднено 
30.03.2020) 

5.211 Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 218/60 "Про 
поділ земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 (Індустріальний район) 
(кадастровий номер 1210100000:04:006:0087)" (оприлюднено 18.02.2021) 

5.212 Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 217/60 "Про 
поділ земельної ділянки по вул. Столєтова, 21 (Індустріальний район) 
(кадастровий номер 1210100000:04:006:0124)" (оприлюднено 18.02.2021) 



Конфлікт інтересів 

5.213 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2020 № 255/57 "Про 
надання ТОВ "МАСПО-В", код ЄДРПОУ 23944784, ПрАТ "АГРА", код 
ЄДРПОУ 31659485, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі 
торговельно-ділового призначення по вул. Глинки, 7 (Шевченківський район)" 
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.214 Про передачу земельних ділянок по вул. Глинки, 1 (Шевченківський район) в 
оренду ПрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, ТОВ "МАСПО-В", код 
ЄДРПОУ 23944784, по фактичному розміщенню нежитлових приміщень 
(оприлюднено 10.02.2021) 

5.215 Про передачу земельної ділянки по вул. Січових стрільців, 8 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Зелінській І. С., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежилого приміщення  

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 05.01.2021) 

6.2 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у районі
вул. Електровозної у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 
10.09.2020) 

6.3 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 08.02.2021) 

6.4 
 

Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 05.02.2021) 

6.5 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (7 осіб) 
(оприлюднено 04.02.2021) 

6.6 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (4 особи) 
(оприлюднено 04.02.2021) 

6.7 Про надання гр. Щербині Т. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва у СТ "Золотий Ренет", ділянка № 3-051 (оприлюднено 
04.02.2021) 



6.8 Про надання учаснику антитерористичної операції гр. Денисову Д. А., 
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. Ракетобудівників (Чечелівський район) (оприлюднено 04.09.2020) 

6.9 Про надання гр. Чорноморцю С. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Генерала 
Захарченка у районі буд. № 17 (Індустріальний район) (оприлюднено 
05.01.2021)   

6.10 Про надання гр. Огійку С. 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) у районі вул. 
Широкої (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 05.02.2021)   

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

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

6.13 Про надання гр. Марухничу К. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 396 
у СТ "КРИМСЬКЕ УРОЧИЩЕ" (Самарський район) для ведення садівництва
(оприлюднено 08.02.2021)    

6.14 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) по вул. 
Олександра Галича у Самарському районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 
09.02.2021)    

6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(11 осіб) (оприлюднено 09.02.2021)    

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(16 осіб) (оприлюднено 09.02.2021)    



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

6.17 Про затвердження детального плану території у районі вул. Широкої та 
вул. Бєляєва (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 02.09.2020) 

6.18 Про затвердження детального плану території кварталу, обмеженого 
вулицями Гоголя, Паторжинського, Шевченка та Південної (Соборний район)
(оприлюднено 18.01.2020) 

6.19 Про затвердження детального плану території кварталу, обмеженого 
вулицями Воскресенською, Короленка, Челюскіна та проспектом Дмитра 
Яворницького (Шевченківський район) (оприлюднено 18.01.2020) 

6.20 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Барикадною, 
Володимира Вернадського та узвозом Крутогірним (Соборний район)
(оприлюднено 27.01.2021) 
 

7. Різне 

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

7.1  Про депутатський запит депутата міської ради Андрієнка А. О. 

 


