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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

5 чергової сесії міської ради VІІІ скликання 
 

 

1. Про фінансово-бюджетні питання 
 

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

 1.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" 
(оприлюднено 09.03.2021) 

 1.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" 
(оприлюднено 09.03.2021) 

 1.3  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 09.03.2021) 

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

 
 
1.4  Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельної 

ділянки по вул. Стартовій у районі буд. № 15 (Соборний район) 
(оприлюднено 04.03.2021) 

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

 1.5  Про затвердження Положення про бюджет участі у м. Дніпрі 
(оприлюднено 25.01.2021) 



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

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

 2.1  Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров’я населення м. Дніпра" 
на 2018 – 2022 рр. (оприлюднено 16.02.2021) 

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

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 "Про 
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки" (оприлюднено 16.02.2021) 

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

 2.3  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 22.02.2021) 

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

 2.4  Про затвердження Програми щодо реалізації регуляторної діяльності 
Дніпровської міської ради та її  виконавчих  органів у м.  Дніпрі на 2021 –
2025 роки (оприлюднено 01.03.2021) 

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

 2.5  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.07.2016 № 13/11 "Про 
затвердження Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та 
обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 
2020 - 2024 роки" (оприлюднено 19.03.2021) 

 2.6  Про реалізацію Програми підтримки співвласників багатоквартирних 
будинків міста Дніпра на 2019 – 2023 роки (оприлюднено 19.03.2021) 

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

 2.7  Про внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства 
"Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради на 2021–2022 роки 
(оприлюднено 12.03.2021) 



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

 2.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59 "Про 
затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021–2025 роки" 
(оприлюднено 19.03.2021) 

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

 2.9  Про   внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2016 № 24/12 "Про 
Програму розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та 
обліку комунального майна, що належить до територіальної громади міста 
Дніпра, на 2016 – 2021 роки" (оприлюднено 19.03.2021) 

    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 дозволу КНП "Міська поліклініка № 2" ДМР на списання з 
балансу медичного обладнання (оприлюднено 18.02.2021) 

 3.2  Про надання дозволу КНП "Лівобережна стоматологічна поліклініка" ДМР на 
списання з балансу медичного обладнання (оприлюднено 11.03.2021) 

 3.3  Про припинення права оперативного управління на будівлю амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини № 5 по вул. Гусенка, 13 
(оприлюднено 12.03.2021) 

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

 3.4  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Гідроспоруди" витрат 
по об’єкту "Підключення водовідвідних канав до існуючого колектору по 
вул. Васильківській, у районі будинків № № 44 - 104 у м. Дніпрі, нове 
будівництво" (оприлюднено 19.02.2021) 

 3.5  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Теплоенерго" витрат по 
об’єкту "Будівництво котельні Комунального закладу "Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 7" по вул. Амбулаторній, 1 у 
м. Дніпрі" (оприлюднено 19.02.2021) 

 3.6  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового будинку по вул. Володі Дубініна, 6 (оприлюднено 24.02.2021) 



 3.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 18/44 "Про 
надання департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проектних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція будівлі Комунального закладу 
"Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5" Дніпровської міської ради 
по вул. Івана Акінфієва, 5 у м. Дніпрі" (оприлюднено 24.02.2021) 

 3.8  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу витрат по об’єкту "Інженерний захист 
території ж/м Тополя-2 – будівництво дощової каналізації, м. Дніпропетров-
ськ"  на баланс комунальних підприємств (оприлюднено 25.02.2021) 

 3.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 17/44 "Про 
передачу проектно-кошторисної документації та функцій замовника на 
виконання проектних робіт, капітального ремонту щодо Комунального 
закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 33 "Маріїнська 
багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" 
Дніпровської міської ради по вул. Троїцькій, 1 у м. Дніпрі" 
(оприлюднено 25.02.2021) 

 3.10  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КЗК "КМЦ "Краснопілля" 
витрат по об’єкту "Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури 
під культурно-молодіжний центр "Краснопілля" по вул. Дзеркальній, 1 р у 
м. Дніпрі" (оприлюднено 26.02.2021) 

 3.11  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішньої мережі водовідведення до житлового будинку по 
вул. Набережній Перемоги, 40 Д (оприлюднено 26.02.2021) 

 3.12  Про надання дозволу на списання з балансу КП "Інформаційні системи" ДМР 
основних засобів (оприлюднено 01.03.2021) 

 3.13  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та  водовідведення до 
житлового будинку по вул. Костомарівській, 1 А (оприлюднено 01.03.2021) 

 3.14  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 03.03.2021) 

 3.15  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Теплоенерго" на баланс КП 
"Жилсервіс-Дніпро" котелень, теплових розподільчих пунктів, мереж 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, 
газопостачання та інших активів (оприлюднено 04.03.2021) 

 3.16  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Теплоенерго" на баланс КП 
"Коменергосервіс" котелень, мереж теплопостачання, водопостачання, 
водовідведення, електропостачання, газопостачання та інших активів 
(оприлюднено 04.03.2021) 



 3.17  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс департаменту 
капітального будівництва Дніпровської міської ради дебіторської 
заборгованості (оприлюднено 04.03.2021) 

 3.18  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу інженерних мереж по бульв. Слави, 11 
на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та 
комунальних підприємств (оприлюднено 09.03.2021) 

 3.19  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста малих архітектурних форм (оприлюднено 09.03.2021) 

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

 3.20  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 82/2 "Про 
надання дозволу на передачу на баланс КП "Міське управління справами" 
автомобілів і матеріальних цінностей" (оприлюднено 03.03.2021) 

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

 3.21  Про надання дозволу КП "МТО" ДМР на списання з балансу основного 
засобу (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.22  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем об’єкта благоустрою зеленого господарства м. Дніпра –
земельної ділянки у районі вул. Михайла Грушевського, буд. № 70 
(оприлюднено 10.02.2021) 

 3.23  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2019 № 35/43 "Про 
визначення балансоутримувачем території загального користування (зеленої 
зони) в районі просп. Сергія Нігояна та вул. Леваневського КП "Дирекція 
територій і об’єктів рекреації" ДМР" (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.24  Про визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем елементів благоустрою (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.25  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 96/47 "Про 
затвердження Переліку об’єктів та Порядку обліку об’єктів благоустрою 
зеленого господарства м. Дніпра" (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.26  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 25/39 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства 
Чечелівської районної у місті ради на баланс КП "Дирекція територій і 
об’єктів рекреації" ДМР об’єкта благоустрою – Парку Пам’яті та 
Примирення" (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.27  Про надання дозволу КП "Молодіжне творче об’єднання" ДМР на списання з 
балансу основного засобу (оприлюднено 10.02.2021) 

 3.28  Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального 
господарства Індустріальної районної у місті Дніпрі ради на баланс КП 
"Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР об’єкта благоустрою зеленого 
господарства м. Дніпра - Парку Дружби (оприлюднено 10.03.2021) 



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

 3.29  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
гуртожитку за адресою: вул. Карагандинська, буд. 5, що є власністю АТ 
“ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО” (оприлюднено 28.01.2021) 

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

 3.30  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 78/2 "Про 
визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності" (оприлюднено 03.03.2021) 

 3.31  Про передачу з балансу на баланс автомобіля Geely MK GL7152 
(оприлюднено 04.03.2021) 

 3.32  Про надання згоди на списання з балансу КП ОСК "Метал" об’єктів 
нерухомого майна по вул. Янтарній, 79 Б, 81 Б, 83 Б 
(оприлюднено 09.03.2021) 

 3.33  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра спеціалізованого залу боксу, який 
розташований за адресою: вул. Мічуріна, 9, м. Дніпро 
(оприлюднено 04.03.2021) 

 3.34  Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра об’єкта соціальної інфраструктури – комплексу 
будівель та споруд закладу дошкільної освіти Акціонерного товариства 
"Українська залізниця" по вул. Князя Ярослава Мудрого, 12 
(оприлюднено 11.03.2021)

 3.35  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 25.02.2021) 

 3.36  Про виключення об’єктів нерухомого майна з Переліку об’єктів нерухомого 
майна комунальної власності, що підлягають приватизації в 2020 році, та 
визнання рішень міської ради такими, що втратили чинність 
(оприлюднено 05.02.2021)

 3.37  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2021 році (оприлюднено 10.03.2021) 

 3.38  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Миколи Руденка, 67 
(оприлюднено 10.03.2021) 

 3.39  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Слобожанському, 46, 
прим. ІХ (оприлюднено 10.03.2021) 

 3.40  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Дмитра 
Яворницького, 82, прим. 99 (оприлюднено 10.03.2021) 

 3.41  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Героїв Крут, 10,
прим. 93 (оприлюднено 10.03.2021) 

 3.42  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 41/55 "Про 
надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста об’єкта нерухомого майна – меморіального 
комплексу "Мацева" по просп. Богдана Хмельницького, 24 Д" 
(оприлюднено 15.03.2021)



 3.43  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 18.03.2021) 

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

 3.44  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
гуртожитку за адресою: вул. Бехтерева, 55 (оприлюднено 16.02.2021) 

Доповідач: Грицай В. В., директор департаменту житлового господарства 
Дніпровської міської ради 
 3.45  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 46/35 "Про 

погодження списання з балансу КП "Жилсервіс-1" ДМР багатоквартирних 
житлових будинків" (оприлюднено 11.03.2021) 

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

 3.46  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проєктних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція адміністративної будівлі під центр 
надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою: 
м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8" (оприлюднено 17.03.2021) 

 3.47  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проєктних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція інженерних мереж Комунального 
закладу "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської 
міської ради по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі" (оприлюднено 17.03.2021) 

 3.48  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проєктних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція частини хірургічного корпусу КНП 
"КЛШМД" ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі під 
операційний блок та відділення інтенсивної терапії політравми" 
(оприлюднено 17.03.2021) 

 3.49  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проєктних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція будівель Комунального закладу 
"Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради 
по вул. Караваєва, 68 у м. Дніпрі. ІІ черга. Корпус № 2 - інфекційний" 
(оприлюднено 17.03.2021) 

 3.50  Про надання департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 
ради дозволу на передачу функцій замовника на виконання проєктних робіт 
та реконструкцію об’єкта "Реконструкція частини будівлі терапевтичного 
корпусу КЗ "Дніпровське КОШМД" по вул. Володимира Антоновича, 65 у
м. Дніпрі під Центр гострої кардіоваскулярної та цереброваскулярної 
патології" (оприлюднено 17.03.2021) 



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

 3.51  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 25/21 "Про 
визначення об’єктами права комунальної власності територіальної громади 
міста Дніпра зупиночних комплексів" (оприлюднено 11.03.2021) 

4. Про організаційні і кадрові питання 

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

 4.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про 
затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих 
органів" (оприлюднено 03.03.2021) 

 Доповідач: Кучеренко А. В., 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 03.03.2021) 

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

 4.3  Про План роботи міської ради на 2021 рік (оприлюднено 08.02.2021) 

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

 4.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2017 № 8/21 "Про 
Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги 
окремим категоріям громадян міста депутатами Дніпропетровської обласної 
та Дніпровської міської рад" (оприлюднено 02.03.2021) 

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

 4.5  Про вдосконалення мережі комунальних закладів позашкільної освіти 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 10.03.2021) 

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

 4.6  Про затвердження Положення про департамент капітального будівництва 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 10.03.2021) 

 Доповідач: Єфімова Т. Б., начальник управління по роботі зі зверненнями 
громадян Дніпровської міської ради 
 4.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 38/5 "Про 

затвердження Положення про електронні петиції" (оприлюднено 04.03.2021)



 Доповідач: Мороз Р. В., начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської 
міської ради 
 4.8  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 96/35 "Про 

затвердження Порядку передачі об’єктів (елементів) благоустрою м. Дніпра в 
тимчасове користування не за функціональним призначенням для здійснення 
господарської діяльності у сфері споживчого ринку та послуг" 
(оприлюднено 19.02.2021) 

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

 4.9  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства 
"Етнографічні парки Дніпра" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації 
(оприлюднено 02.03.2021) 

 4.10  Про затвердження Статуту КП "ШСОМД ім. В. Сідура" ДМР у новій редакції 
у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 02.03.2021) 

 4.11 
 

 Про затвердження Статуту КП "Міськзеленбуд" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.12  Про затвердження Статуту КП "Міськсвітло" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.13  Про затвердження Статуту КП "Міські причали" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.14  Про затвердження Статуту КП "Дніпроводоканал" у новій редакції у зв’язку
зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.15  Про затвердження Статуту КП "Міська ритуальна служба" у новій редакції у 
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.16  Про затвердження Статуту КП "Дніпрометробуд" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.17  Про затвердження Статуту КП "ТПТЕ "Теплотранс" у новій редакції у зв’язку
зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.18  Про затвердження Статуту КП "Коменергосервіс" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.19  Про затвердження Статуту КП "Дніпровські міські теплові мережі" у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 04.03.2021) 

 4.20  Про затвердження Статуту КП "Інформаційні системи" у новій редакції у 
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 04.03.2021) 

 4.21  Про затвердження Статуту КП "Адміністративне архітектурно-будівельне 
управління" у новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 05.03.2021) 

 4.22  Про затвердження Статуту КП "Теплоенерго" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 05.03.2021) 

 4.23  Про затвердження Статуту КП "Дніпроековторресурс" у новій редакції у 
зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 05.03.2021) 



 4.24  Про затвердження Статуту КП "Дніпровський метрополітен" у новій редакції 
у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 05.03.2021) 

 4.25  Про затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції у зв’язку зі 
зменшенням статутного капіталу (оприлюднено 09.03.2021) 

 4.26  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 09.03.2021) 

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

 4.27  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 82/60 "Про деякі 
питання функціонування центрів соціальних служб у місті Дніпрі" 
(оприлюднено 10.02.2021) 

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

 4.28  Про іменні стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля
(оприлюднено 12.03.2021) 

 
5. Про питання земельних відносин 

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

5.1 Про передачу земельної ділянки по пров. Короленка (Новокодацький район) у 
власність гр. Лохвицькій С. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по пров. Короленка (Новокодацький район) у 
власність гр. Лохвицькому С. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 08.02.2021) 

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній (Новокодацький район) у 
власність гр. Лазько В. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 22.06.2020) 

5.4 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.5 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 01.02.2021) 

5.6 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 18.01.2021) 

5.7 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 16.02.2021) 



5.8 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 14.01.2021) 

5.9 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 22.01.2021) 

5.10 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб) 
(оприлюднено 04.02.2021) 

5.11 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (10 осіб)
(оприлюднено 16.02.2021) 

5.12 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 05.02.2021) 

5.13 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.14 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб)
(оприлюднено 01.02.2021) 

5.15 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 10.02.2021) 

5.16 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб)
(оприлюднено 13.01.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 147 
(Шевченківський район) в оренду ПрАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ", код 
ЄДРПОУ 00218615, ТОВ "ОЛЛКОМП", код ЄДРПОУ 41304190, по 
фактичному розміщенню виробничих будівель та споруд, нежитлового 
приміщення (оприлюднено 11.02.2021) 

5.18 Про передачу земельної ділянки по вул. Надії Алексєєнко, 108 Г 
(Чечелівський район) в оренду гр. Арзамасцеву Д. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню тимчасової автостоянки (оприлюднено 
19.02.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітчизняної, вул. Грудневої та 
вул. Крилова (Амур-Нижньодніпровський район) у постійне користування КП 
"Міська інфраструктура" ДМР, код ЄДРПОУ 39754779, по фактичному 
розміщенню скверу "Амурський парк" (оприлюднено 01.03.2021) 

5.20 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській, 38 (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "КЕНАР", код ЄДРПОУ 39221681, по фактичному 
розміщенню будівлі підприємства торгівлі (оприлюднено 25.01.2021) 

5.21 Про надання ТОВ "МЕТАЛІСТ-Д", код ЄДРПОУ 41747556, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд по просп. Олександра Поля, 50 Д 
(Центральний район) (оприлюднено 30.11.2018) 

5.22 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у районі вул. 
Глинки, вул. Харківської та вул. В’ячеслава Липинського (Шевченківський 
район) для продажу на земельних торгах (оприлюднено 09.02.2021) 



5.23 Про припинення АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", код ЄДРПОУ 13857564, права 
користування земельною ділянкою по вул. Сергія Єфремова, 16 (Соборний 
район) (оприлюднено 02.10.2019) 

5.24 Про продовження гр. Демшевській О. В., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по шосе Донецькому, 15 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.25 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (8 осіб) (оприлюднено 
26.01.2021) 

5.26 Про надання ТОВ "КОМФОРТ СІТІ ЛАГУНА", код ЄДРПОУ 41969526, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гаванській, 9/1 (Самарський район) по фактичному 
розміщенню берегоукріплюючої стіни з приміщеннями для зберігання 
плавзасобів (оприлюднено 03.03.2021) 

5.27 Про надання ТОВ "СП2020", код ЄДРПОУ 43745519, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Любарського, 98 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 17.02.2021) 

5.28 Про надання ТОВ "АЛЬТАІР-Д", код ЄДРПОУ 31705588, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Олександра Оцупа, 18 Ж (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд виробничого призначення (оприлюднено 
28 09 2020)5.29 Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ДНЕПР", код ЄДРПОУ 40099375, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Мануйлівському, 77 Б (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 09.03.2021) 

5.30 Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ СИТИ", код ЄДРПОУ 41597320, дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
пл. Вокзальній, 2 Б (Центральний район) по фактичному розміщенню будівлі 
магазину (оприлюднено 09.03.2021) 

5.31 Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕКАТЕРИНОСЛАВ", код ЄДРПОУ 
40096877, дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна
(оприлюднено 09.03.2021) 

5.32 Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕКАТЕРИНОСЛАВ", код ЄДРПОУ 
40096877, дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна
(оприлюднено 09.03.2021) 



5.33 Про надання ТОВ "РЕАЛ ЕСТЕЙТ СИТИ", код ЄДРПОУ 41597320, дозволу 
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 
09.03.2021) 

5.34 Про надання ТОВ "ТК "ІКС-ТЕХ", код ЄДРПОУ 37274747, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Автопарковій, 2 А (Самарський район) по фактичному розміщенню 
складських будов (оприлюднено 09.03.2021) 

5.35 Про надання гр. Боровікову А. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Святослава Хороброго, 4 А (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню будівлі кафе (оприлюднено 09.03.2021) 

5.36 Про надання ТОВ "АРТЕМІДА-4", код ЄДРПОУ 35447647, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Романа Шухевича, 70 (Чечелівський район) та проведення її експертної 
грошової оцінки для продажу (оприлюднено 09.03.2021) 

5.37 Про надання гр. Шинкаренку Д. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Березинській, 4 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 04.03.2021) 

5.38 Про надання ТОВ "РОДОС", код ЄДРПОУ 31371936, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі зміною її 
цільового призначення) по фактичному розміщенню автозаправної станції по 
вул. Старокодацькій, 17 (Шевченківський район) (оприлюднено 17.02.2021) 

5.39 Про надання ТОВ "РОДОС", код ЄДРПОУ 31371936, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню автозаправної станції по вул. Бориса Кротова, 17 
(Шевченківський район) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.40 Про надання ОК "ЖБК "ПЕРЕМОГА 1", код ЄДРПОУ 43414401, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд та для нового будівництва 
багатофункціональної будівлі по вул. Мандриківській, 48 (Соборний район)
(оприлюднено 02.03.2021) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 74 Ж (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "КАЛИНА-ДНІПРО", код 
ЄДРПОУ 41470747, по фактичному розміщенню магазину (оприлюднено 
01.03.2021) 

5.42 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 28 А, 25 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "АСТРОКОН", код ЄДРПОУ 
38360522, по фактичному розміщенню будівель та споруд автоцентру
(оприлюднено 04.03.2021) 



5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Байдаківській, 25 Д (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "МЕТРОПРОМБУД", код ЄДРПОУ 30922339, по 
фактичному розміщенню будівлі підстанції КТР-400 (оприлюднено 
09.03.2021) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Байдаківській, 25 Б (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "МЕТРОПРОМБУД", код ЄДРПОУ 30922339, по 
фактичному розміщенню будівлі підстанції КТПН (оприлюднено 09.03.2021) 

5.45 Про передачу земельної ділянки по вул. Байдаківській, 25 (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "МЕТРОПРОМБУД", код ЄДРПОУ 30922339, по 
фактичному розміщенню розчинно-бетонної установки (оприлюднено 
09.03.2021) 

5.46 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВ "АПЛ БЮРО", код ЄДРПОУ 42329635, по шосе Запорізькому, 25 А 
(Соборний район) по фактичному розміщенню автокомплексу (оприлюднено 
09.03.2021) 

5.47 Про передачу земельної ділянки по пров. Озерному, 22 (Індустріальний 
район) в оренду ТОВ "ВОДНОЛИЖНИЙ КЛУБ "СЕНТОЗА", код ЄДРПОУ 
38199273, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна водної 
станції (оприлюднено 04.03.2021) 

5.48 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Універсальній, 2 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Смінаху М. В., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, кафе "Янтар"
(оприлюднено 11.03.2021) 

5.49 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Панікахи у районі буд. № 11 з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 04.03.2021) 

5.50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у районі вул. Набережної Заводської з метою проведення 
земельних торгів (оприлюднено 09.03.2021) 

5.51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького у районі буд. № 143 з 
метою проведення земельних торгів (оприлюднено 09.03.2021) 

5.52 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Терещенківській, 25 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Явтушенку Д. А., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 
08.09.2020) 

5.53 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 51 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ЯГУАР-РЕНТ", код ЄДРПОУ 43893386, по фактичному 
розміщенню виробничого будинку з господарськими будівлями та спорудами 
(оприлюднено 16.03.2021) 

5.54 Про передачу земельної ділянки по вул. Сімферопольській, 13 (Соборний 
район) у власність гр. Уріху А. О., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.03.2021) 



5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Магдебурзького права, 6 А 
(Шевченківський район) в оренду ТОВ "ГОЛД БРІСС", код ЄДРПОУ 
40378078, по фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд (для 
проєктування, реконструкції існуючих будівель та нового будівництва) 
(оприлюднено 18.02.2021) 

5.56 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 30 Д 
(Соборний район) в оренду ТОВ "ПРОСПЕКТ 28", код ЄДРПОУ 41045582, по 
фактичному розміщенню будівель і споруд для їх реконструкції та нового 
будівництва багатофункціонального житлового комплексу  (оприлюднено 
18.02.2021) 

5.57 Про надання ТОВ "ГЕРОЇВ 30", код ЄДРПОУ 44133592, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Героїв, 
30 (Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі торговельного 
призначення з прибудовою 20 % готовності (оприлюднено 09.03.2021) 

5.58 
 
 

Про передачу у власність гр. Мироненку О. Г., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській
(Самарський район) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.59 Про передачу у власність гр. Білій З. Я., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській (Самарський район 
(оприлюднено 04.02.2021)) 

5.60 Про передачу у власність гр. Антоненко Л. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській
(Самарський район) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.61 Про передачу у власність гр. Соломадіній Є. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській
(Самарський район) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.62 Про передачу у власність гр. Мироненко Н. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській
(Самарський район) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.63 Про передачу у власність гр. Шереверову І. Ю., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Халхінгольської 
(Самарський район) (оприлюднено 04.02.2021) 

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Березинській у районі буд. № 61 
(Індустріальний район) у власність гр. Павлюковському А. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 
АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій (Амур-Нижньодніпров-
ський район) у власність гр. Лук"яненку О. С., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 



5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Міхальовій О. С., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник 
АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кайку Д. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО)
(оприлюднено 28.09.2020) 

5.68 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березинської (Індустріальний 
район) у власність гр. Гагаріну Ю. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Гідропарковій (Новокодацький 
район) у власність гр. Пліску О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування гаража (учасник АТО) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.70 Про передачу земельної ділянки по вул. Таврійській (Самарський район) у 
власність гр. Розумному Ю. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Сиволозі М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.72 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Балхаської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вавілову С. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Яросі В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Станційній у районі буд. № 14 
(Новокодацький район) у власність гр. Таран М. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській у районі буд. № 1 А 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Дишуку І. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 08.09.2020) 



5.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській у районі буд. № 8 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Андрусенко-Якотюк Д. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 08.09.2021) 

5.77 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій (Шевченківський район) 
у власність гр. Деменку С. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.78 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дрозду С. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Онезької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сєніку Є. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.80 Про передачу земельної ділянки по вул. Вишиваній (Новокодацький район) у 
власність гр. Ковальчуку М. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Бондаренку С. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.82 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Казахського (Новокодацький 
район) у власність гр. Штагеру І. Е., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій (Шевченківський район) 
у власність гр. Івановій О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.84 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трансформаторної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бахчеву І. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній (Новокодацький район) у 
власність гр. Редіну І. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 



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

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Дубовика у районі буд. № 56 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Яцусі О. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
26.02.2021) 

5.88 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Ширяєву О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.89 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Гончарову А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Кіященку І. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.91 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Любарського –
пров. Любарського (Амур-Нижньодніпровський район) у власність
гр. Хранюку А. Р., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 05.02.2021) 

5.92 Про передачу земельної ділянки по вул. Бєлградській у районі буд. № 109 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Дубиновському О. І., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 03.02.2021) 

5.93 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Свіргуну К. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.94 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Дар"євичу С. А., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній (Новокодацький район) у 
власність гр. Роженкову І. Б., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 



5.96 Про передачу земельної ділянки по вул. Південмашівській (Чечелівський 
район) у власність гр. Макашову О. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.97 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоставковій у районі буд. № 22 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Хлопячому Д. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 12.02.2021) 

5.98 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новопартизанської
(Чечелівський район) у власність гр. Сіренку Є. Г., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Снайперського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коптєву С. К., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
04.09.2020) 

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій (Шевченківський район) 
у власність гр. Іванову І. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Кравченку І. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.102 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Резервної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лифарю В. Ю., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
02.02.2021) 

5.103 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоставковій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гнусіну В. Б., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.104 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Климову А. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 12.02.2021) 

5.105 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Джижевському Є. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО)
(оприлюднено 02.02.2021) 



5.106 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Голоду В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.107 Про передачу земельної ділянки по вул. Волобуєва (Новокодацький район) у 
власність гр. Шові В. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.108 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Науменку В. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
03.02.2021) 

5.109 Про передачу земельної ділянки по вул. Південмашівській (Чечелівський 
район) у власність гр. Лагутіній О. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 

5.110 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Грязнову А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
02.02.2021) 

5.111 Про передачу земельної ділянки по вул. Таромській (Новокодацький район) у 
власність гр. Бакун А. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.112 
 

Про передачу у власність гр. Шапоренку А. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 47 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 
для ведення садівництва (учасник АТО) (оприлюднено 28.01.2021) 

5.113 Про передачу у власність гр. Філоненку С. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 83 у СТ "БУДІВЕЛЬНИК" (Новокодацький район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 

5.114 Про передачу у власність гр. Селюковій В. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 128 в ОК "СТ "ЛУЧ УТОС" (Чечелівський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 28.09.2020) 

5.115 Про передачу у власність гр. Резніченку І. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 101 в ОК "СТ МРІЯ-1" (Новокодацький район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 28.09.2020) 

5.116 Про передачу у власність гр. Шевчуку К. О., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 202 в ОК "САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИК" 
(Новокодацький район) для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.117 Про передачу у власність гр. Ратушному В. Л., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 107 у СТ "ЕЛЕКТРИК-1" (Новокодацький район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 



5.118 Про передачу у власність гр. Шекун С. П., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 20 в ОК "СТ "АІСТ" (Амур-Нижньодніпровський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 

5.119 
 

Про передачу у власність гр. Козюкову В. Л., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 5-057 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ" (Індустріальний район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 24.09.2020) 

5.120 Про передачу у власність гр. Бурмістровій Н. Н., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 2-112 у СТ "ЗОЛОТИЙ РЕНЕТ" (Індустріальний район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.121 Про передачу у власність гр. Захарченку В. А., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 95 СТ "ЗАТИШОК" (Новокодацький район) для ведення 
садівництва(оприлюднено 07.09.2020) 

5.122 Про передачу у власність гр. Богуцькій С. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 25 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 07.09.2020) 

5.123 Про передачу у власність гр. Беспалову А. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 25 в ОК "СТ "ЛІСОВА КАЗКА" (Амур-
Нижньодніпровський район) для ведення садівництва (оприлюднено 
07.09.2020) 

5.124 Про передачу у власність гр. Головку П. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 152 у СТ "Лісова поляна" (Амур-Нижньодніпровський 
район) для садівництва (оприлюднено 07.09.2020) 

5.125 Про передачу у власність гр. Гацуциній Л. Н., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 60 у СТ "ЛІСНЕ" (Новокодацький район) для 
садівництва (оприлюднено 07.09.2020) 

5.126 Про передачу у власність гр. Зданевич Л. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 69 у СТ "СОНЯЧНИЙ-2" (Новокодацький район) для 
садівництва (оприлюднено 24.09.2020) 

5.127 Про передачу у власність гр. Буштрук Т. М., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 67 у СТ "РОДНИК" (Амур-Нижньодніпровський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 28.09.2020) 

5.128 Про передачу у власність гр. Шаповал З. Г., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 27 у СТ "ВАГОННИК Н-Д-ВУЗЛА" (Самарський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 

5.129 Про передачу у власність гр. Хрєміну Ю. В., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 77 в ОК "СТ "ЕНЕРГЕТИК 330" (Чечелівський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 04.02.2021) 

5.130 
 
 

Про передачу у власність гр. Рудому В. І., ідентифікаційний номер, земельної 
ділянки № 90 у СТ "РОДНИК" (Амур-Нижньодніпровський район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 



5.131 Про передачу у власність гр. Фефеловій Г. І., ідентифікаційний номер, 
земельної ділянки № 8 в ОК "СТ "ЗЕЛЕНИЙ СКЛОН" (Самарський район) 
для ведення садівництва (оприлюднено 08.09.2020) 

5.132 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Мірошниченку Е. Г., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.133 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Оранській Т. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.134 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Кравчуку С. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.135 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 
район) у власність гр. Середі І. Є., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.136 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таганрозької (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сай А. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.137 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Кордіній Л. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.03.2021) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Здоров"я (Самарський район) у 
власність гр. Ляпіну О. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 04.03.2021) 

5.139 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сарматської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сергеєву В. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.03.2021) 

5.140 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Металоконструкцій 
(Новокодацький район) у власність гр. Холманських Н. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.03.2021) 

5.141 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Флотської (Центральний район) 
у власність гр. Шевченку О. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.02.2021) 



5.142 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Костромської (Новокодацький 
район) у власність гр. Дмитренко О. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.143 Про передачу земельної ділянки по вул. Новошкільній у районі буд. № 47 
(Чечелівський район) у власність гр. Литвину В. В., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.144 Про передачу земельної ділянки по вул. Тунельній, 96 (Соборний район) у 
власність  гр. Близнюк М. П., ідентифікаційний номер, для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(оприлюднено 03.03.2021) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Глобинській у районі буд. № 4 
(Соборний район) у власність гр. Золотарьовій С. О., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 09.03.2021) 

5.146 Про передачу у власність земельних ділянок по вул. Березинській
(Індустріальний район) для будівництва та обслуговування гаражів 
громадянам у м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 15.03.2021) 

5.147 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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 26.02.2021) 

5.148 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Андрія Сахарова (Самарський 
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 17.02.2021) 

5.149 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) (16 осіб) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.150 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дарвіна – вул. Бузкової, ділянка 
№ 630 (Новокодацький район) у власність гр. Білому А. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 
28.01.2021) 

5.151 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бузкової (Новокодацький 
район) у власність гр. Сочевій О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 03.02.2021) 



5.152 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Високої (Індустріальний район) 
у власність гр. Степанишину В. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.03.2021) 

5.153 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Корчагіній Г. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.154 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Царенку І. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.155 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Ахматової (Новокодацький 
район) у власність гр. Рудакову В. І., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.156 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Сосюри у районі 
буд. № 26 (Соборний район) у власність гр. Гукайлу О. Ф., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.157 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Тарасевичу Є. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.158 Про передачу земельної ділянки по шосе Полтавському (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Дмитренко Д. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
17.03.2021) 

5.159 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Юдіна (Новокодацький район) у 
власність гр. Кряж Л. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.160 Про передачу земельної ділянки по шосе Полтавському (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Хорошилову А. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
17.03.2021) 

5.161 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Південмашівської 
(Чечелівський район) у власність гр. Тараканову Р. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 16.03.2021) 



5.162 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій, 671 Д (Амур-
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню виробничої будівлі 
(насосна станція водовідведення № 78) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Космічній, 26 Н (Соборний район) у 
постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, по 
фактичному розміщенню будівлі, виробничої будівлі (оприлюднено 
08.02.2021) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Мукаша Салакунова, 11 
(Шевченківський район) у постійне користування департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню будівель та споруд КЗО "СЗШ № 52" ДМР (оприлюднено 
25.02.2021) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Буковинській, 5 (Самарський район) у 
спільне постійне користування КНП "ДЦПМСД № 10" ДМР, код ЄДРПОУ 
37899708, по фактичному розміщенню приміщення амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини № 5 (оприлюднено 25.02.2021) 

5.166 Про передачу КНП "ДЦПМСД № 11" ДМР, код ЄДРПОУ 37899757, земельної 
ділянки по вул. Передовій, 671 В (Амур-Нижньодніпровський район) у 
постійне користування по фактичному розміщенню амбулаторії № 5
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.167 Про передачу КНП "МКЛ № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" ДМР, код ЄДРПОУ 
01984659, у постійне користування земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель та споруд лікарні по вул. Канатній, 17 (Чечелівський 
район) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.168 Про передачу земельної ділянки по вул. Ясеновій, 49 (Новокодацький район) 
у постійне користування КНП "ДЦПМСД № 12" ДМР, код ЄДРПОУ 
37899720, по фактичному розміщенню будівлі амбулаторії № 2 (оприлюднено 
25.02.2021) 

5.169 Про передачу земельної ділянки по вул. Леоніда Стромцова, 2 Г (Центральний 
район) у постійне користування департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна Комунального закладу освіти 
"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 293" Дніпровської міської 
ради (оприлюднено 15.03.2021) 

5.170 Про передачу земельної ділянки по вул. Харківській, 6 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ЕРМІТАЖ.", код ЄДРПОУ 33613316, по фактичному 
розміщенню стін нежитлової будівлі в стадії зруйнування та для будівництва 
багатофункціонального комплексу (оприлюднено 11.03.2021) 

5.171 Про передачу земельної ділянки по пров. Шевченка, 10 Г (Соборний район) в 
оренду ТОВ "АСТА", код ЄДРПОУ 32281016, по фактичному розміщенню 
гаража боксового типу і для будівництва багатофункціонального комплексу 
житлового та громадського призначення (оприлюднено 18.02.2021) 



5.172 Про передачу земельної ділянки по вул. Рибінській, 35 (Шевченківський 
район) у власність гр. Терновому С. П., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.173 Про передачу земельної ділянки по вул. Таромській, 1 М (Новокодацький 
район) у власність гр. Щуровській О. М., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.03.2021) 

5.174 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (3 особи)
(оприлюднено 03.03.2021) 

5.175 Про передачу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 16 Т (Соборний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 5
(оприлюднено 01.03.2021) 

5.176 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мольєра, 75 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
РП 0,4 кВ ТП-1541 (оприлюднено 01.03.2021) 

5.177 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Набережної Заводської, 88 
(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-377 (оприлюднено 03.03.2021) 

5.178 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Янтарної, 75 М/1 
(Індустріальний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-6074 (оприлюднено 03.03.2021) 

5.179 Про передачу земельних ділянок у районі перехрестя вул. Купріна та 
вул. Квітки-Основ"яненка, 5 (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
ЛЕП 6 кВ з установкою нової КТП 6/0,4 кВ (оприлюднено 24.02.2021) 

5.180 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Старокозацької, 52 А (гараж) 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ 
від опори № 3135 ТП-179 РБ-11 (оприлюднено 03.03.2021) 

5.181 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Палісадної (СТ "Шиянка",
буд. № 092) (Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ 
відКТП-1012 (оприлюднено 01.03.2021) 

5.182 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Пушкарської (СТ "Агрус") 
(Самарський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від опори № 5217 мережі 
ТП-1104 (оприлюднено 01.03.2021)  



5.183 Про передачу земельних ділянок у районі пров. Крушельницької, 5 А та 
вул. Лебедєва-Кумача, 162 (Амур-Нижньодніпровський район) в оренду АТ 
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
будівництва КЛ 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-1542 (оприлюднено 03.03.2021)  

5.184 Про передачу земельної ділянки по вул. Князя Ярослава Мудрого, 3 Т 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
розподільчого пункту № 26 (оприлюднено 03.03.2021) 

5.185 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Янтарної, 32 К (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 6 кВ від 
РП-56 та КЛ 0,4 кВ від ТП-1341 (оприлюднено 03.03.2021) 

5.186 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 77 (Чечелівський район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 2
(оприлюднено 01.03.2021) 

5.187 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Широкої, 135 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-1893 (оприлюднено 01.03.2021) 

5.188 
 

Про передачу земельної ділянки по шосе Криворізькому, 33 (Чечелівський 
район) в оренду ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 34524327, по 
фактичному розміщенню будівель і споруд автозаправного комплексу
(оприлюднено 08.03.2021) 

5.189 Про передачу земельної ділянки по вул. Лісопильній, 12 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "НС ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 
44041973, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
11.03.2021) 

5.190 Про передачу земельної ділянки по вул. Верстовій, 48 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "НС ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 
44041973, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
09.03.2021) 

5.191 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Вишневої та вул. Таганрозької 
(Амур-Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4  кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-1483 (оприлюднено 17.03.2021) 

5.192 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Чаплинської, 6 (Самарський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від опори № 755 ТП-1032 
РБ-4 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.193 Про передачу земельної ділянки по вул. Князя Ярослава Мудрого, 40 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 18.03.2021) 



5.194 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Повітряної, 5 (Самарський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-1310 
(оприлюднено 18.03.2021) 

5.195 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лізи Чайкіної, 9 Г (Соборний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ від опори № 12358 ПЛ 0,4 
кВ ТП-584 А-4 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.196 Про передачу земельних ділянок по вул. Ударників, 42 (Новокодацький, 
Чечелівський райони) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 10 кВ від 
ТП-13 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.197 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Універсальної, 1 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-1343 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.198 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новомосковської, 1 Б (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-1345 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.199 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Савкіна, 6 (Новокодацький 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-2322 
(оприлюднено 18.03.2021) 

5.200 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Троїцької, буд. № 11, прим. 8 
(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
опори № 68 ПЛ 0,4 кВ РБ-14 ТП-215 (оприлюднено 18.03.2021) 

5.201 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 49, вул. 
Свєтлова, 34 (Шевченківський район) в оренду ТОВ "ДНІПРО ЛЕНД", код 
ЄДРПОУ 43672975, по фактичному розміщенню будівлі гаража, будівель та 
споруд і для будівництва багатоквартирного житлового будинку з 
приміщеннями комерційного призначення та паркінгом (оприлюднено 
18.03.2021) 

5.202 Про передачу земельних ділянок по вул. Європейській, 14 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСБУД", код ЄДРПОУ 35340388, по 
фактичному розміщенню будівель (оприлюднено 17.02.2021) 

5.203 Про передачу земельних ділянок по просп. Богдана Хмельницького, 139 
(Шевченківський район) в оренду ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС", код ЄДРПОУ 
24991515, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна
(оприлюднено 15.03.2021) 

5.204 Про передачу земельної ділянки по вул. Короленка, 3 Б (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "РЕНТОН ЛТД", код ЄДРПОУ 39215552, по 
фактичному розміщенню частини будівлі (оприлюднено 17.03.2021) 



5.205 
 
 
 
 

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 № 288" ДМР по вул. Набережній Перемоги, 78 А (Соборний район) 
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.206 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 № 306 по просп. Слобожанському, 2/4 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.207 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 № 401" ДМР по пров.  Крушельницької, 14 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.208 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 № 338 по пров. Фестивальному, 9 (Індустріальний район) (оприлюднено 
25.02.2021) 

5.209 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) № 
69" Дніпровської міської ради по вул. Калиновій, 112 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.210 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 СШ № 115 по вул. Передовій, 427 (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.211 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 
"НВК № 72" ДМР по вул. Фортечній, 42 А (Новокодацький район) 
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.212 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 № 42" ДМР по вул. Ростовській, 88 (Амур-Нижньодніпровський 
район) (оприлюднено 25.02.2021) 



5.213 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 № 232" ДМР по вул. Авіаційній, 10 (Новокодацький район) 
(оприлюднено 15.03.2021) 

5.214 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) № 
16" Дніпровської міської ради по вул. Луговській, 255 А (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 15.03.2021) 

5.215 
 
 
 

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 № 330" ДМР по вул. Панікахи, 79 (Шевченківський район) 
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.216 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 № 402 по вул. Богомаза, 186 (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 25.02.2021) 

5.217 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 "243" ДМР по вул. Титова, 15 А (Чечелівський район) 
(оприлюднено 15.02.2021) 

5.218 Про надання ДОО УКРТОП, код ЄДРПОУ 03920310, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному розміщенню 
адміністративної будівлі по вул. Набережній Перемоги, 38 (Соборний район) 
(оприлюднено 04.02.2021) 

5.219 Про надання ГК "Автолюбитель", код ЄДРПОУ 21946201, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаражів гаражного кооперативу по вул. Трамвайній
(Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 28.09.2020) 

5.220 
 

Про надання ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по шосе
Запорізькому, 80 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежилого приміщення, магазину (оприлюднено 01.03.2021) 

5.221 Про надання ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 
Троїцькій, 19 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 01.03.2021) 



5.222 Про надання ТОВ "ССЛ КОНСАЛТІНГ", код ЄДРПОУ 36162409, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Дмитра Яворницького, 55 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 01.03.2021) 

5.223 Про надання БО "БФ "ЄВРЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ", код ЄДРПОУ 43639697, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (зі зміною її цільового призначення) по вул. Виконкомівській, 17 
(Шевченківський район) для будівництва багатофункціонального єврейського 
центру (оприлюднено 18.02.2021) 

5.224 Про надання ТОВ "КЕМСКЮЄР", код ЄДРПОУ 41692992, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Дніпросталівській, 11 (Індустріальний район) по фактичному 
розміщенню комплексу (оприлюднено 09.03.2021) 

5.225 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від РП-0,4 кВ ТП-1855 у 
районі вул. Новоселівської, 19 (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 24.02.2021) 

5.226 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва КЛ 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ТП-866 по вул. 
Новорічній, 57 (Соборний район) (оприлюднено 09.03.2021) 

5.227 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 17.02.2021) 

5.228 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 09.03.2021) 

5.229 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 17.02.2021) 

5.230 Про надання ПП "АРЗУ", код ЄДРПОУ 20231144, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Набережній 
Заводській, 97 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель (оприлюднено 03.03.2021) 

5.231 Про надання ПП "ФЕНІКС", код ЄДРПОУ 24440034, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Шодуарівській, 10 А (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
автостоянки (оприлюднено 09.03.2021) 

5.232 Про надання ТОВ "ДОМ-2А", код ЄДРПОУ 44078647, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Любарського, 2 Д (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню будівлі складу (оприлюднено 04.03.2021) 



5.233 Про надання гр. Олійнику В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Данила Галицького, 31/1 В (Новокодацький район) по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі – магазину (оприлюднено 26.02.2021) 

5.234 Про надання ТОВ "ГКТМ", код ЄДРПОУ 41749422, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Полонської-Василенко, 111 
(Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному розміщенню будівлі 
(оприлюднено 09.03.2021) 

5.235 Про надання гр. Лісунову Д. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Гвардійській, 20 (Новокодацький район) по фактичному розміщенню 
виробничої будівлі (оприлюднено 09.03.2021) 

5.236 Про надання ТОВ "УНІКОМ", код ЄДРПОУ 20221507, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 
Богдана Хмельницького, 32 (Чечелівський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі (оприлюднено 09.03.2021) 

5.237 Про надання ТОВ "АТЛАНТ", код ЄДРПОУ 22265762, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 2 Г (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 09.03.2021) 

5.238 Про надання ТОВ "АТЛАНТ", код ЄДРПОУ 22265762, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Слобожанському, 1 І (Амур-Нижньодніпровський район) по 
фактичному розміщенню автозаправної станції (оприлюднено 09.03.2021) 

5.239 Про надання ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС – ГОТЕЛЬ АСТОРІЯ", код 
ЄДРПОУ 37274684, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 66 
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню будівель та споруд 
(оприлюднено 17.02.2021) 

5.240 Про надання ХРИСТИЯНСЬКІЙ МІСІЇ "ЄДНІСТЬ", код ЄДРПОУ 37196439, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення їх діяльності по просп. Миру (Індустріальний 
район) (оприлюднено 09.03.2021) 

5.241 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Береговій, 135 (Амур-
Нижньодніпровський район), яка перебуває в оренді ПРАТ "ЕРЛАН", код 
ЄДРПОУ 24616119 (оприлюднено 09.03.2021) 

5.242 Про зміну цільового призначення земельних ділянок по пров. Шевченка,12, 
вул. Паторжинського, 30 (Соборний район) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.243 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Харківській, 6 
(Шевченківський район) (оприлюднено 18.02.2021) 



5.244 
 
 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.10.2018 № 277/36 "Про 
надання КЗК "ЛОЦ-КАМ"ЯНСЬКИЙ БК" ДМР, код ЄДРПОУ 02216112, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Мільмана, 63 
(Соборний район)" (оприлюднено 05.03.2021) 

5.245 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Космічній у районі буд. № 9 А з метою проведення
земельних торгів (оприлюднено 09.03.2021) 

5.246 
 

Про поділ земельної ділянки по вул. Маршала Малиновського,124 
(Самарський район) (оприлюднено 18.02.2021) 

5.247 
 

Про поновлення договору оренди землі від 23.12.2010 (державна реєстрація 
від 09.08.2011 № 121010004000223) по вул. Маршала Малиновського у районі 
буд. № 10 (Амур-Нижньодніпровський район) гр. Білоусенку А. І., 
ідентифікаційний номер, для тимчасового улаштування та експлуатації 
залізобетонного гаража (оприлюднено 04.02.2021) 

5.248 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (5 осіб) (оприлюднено 
18.08.2021) 

5.249 Про поновлення договору оренди землі від 19.10.2005 (державна реєстрація 
від 11.04.2006 № 040610400441) по вул. Гаванській (Самарський район) АТ 
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 00130872, по фактичному 
розміщенню складів і канави (оприлюднено 18.02.2021) 

5.250 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, по пл. 
Вокзальній, 10 (Центральний район) (оприлюднено 09.03.2021) (оприлюднено 
01.03.2021) 

5.251 Про надання ТОВ "КОНЦЕРН ЄВРОМЕТАЛ", код ЄДРПОУ 30602385, 
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Данила Галицького, 4 К (Новокодацький район) та проведення її 
експертної грошової оцінки для продажу (оприлюднено 09.03.2021) 

5.252 Про поновлення договору оренди землі від 28.12.2007 (державна реєстрація 
від 14.04.2008 № 040810400119) по просп. Дмитра Яворницького у районі 
будинків № № 41, 43 (Соборний район) ТОВ "ЯВОРНИЦЬКИЙ", код 
ЄДРПОУ 31911915, для проєктування та будівництва житлово-торговельно-
ділового центру (оприлюднено 15.03.2021) 

5.253 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Виконкомівській, 
25 (Шевченківський район) (оприлюднено 18.03.2021) 

5.254 Про поновлення договору оренди землі від 19.04.2011 (державна реєстрація 
від 16.05.2011 № 121010004000088) по пров. Крушельницької у районі 
буд. № 12 (Амур-Нижньодніпровський район) гр. Сосонному С. В., 
ідентифікаційний номер, для улаштування металевого гаража (оприлюднено 
18.03.2021) 



5.255 Про поновлення договору оренди землі від 15.12.2014 (державна реєстрація 
від 15.12.2014, номер запису про інше речове право 8075052) по вул. 
Старокозацькій, 20 (Шевченківський район) гр. Майсурадзе В. З., 
ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
кафе(оприлюднено 16.03.2021) 

5.256 Про зміну цільового призначення земельної ділянки № 026 в ОК "СТ 
"РЯБІНА" (Амур-Нижньодніпровський район), що перебуває у приватній 
власності гр. Афанасьєвої Т. В., ідентифікаційний номер (оприлюднено 
18.03.2021) 

5.257 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2017 № 330/19 "Про 
надання ГУ ДФС, код ЄДРПОУ 39394856, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра 
Кониського у районі буд. № 1 (Шевченківський район) для будівництва
багатоквартирного житлового будинку" (оприлюднено 17.03.2021) 

5.258 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (2 особи) (оприлюднено 
05.03.2021) 

5.259 Про відмову гр. Ганжаровій В. В., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража по вул. Орловській у 
районі будинків № № 34, 36 (Новокодацький район) (оприлюднено 
21.01.2021) 

5.260 
 
 
 

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 12.02.2021) 

5.261 Про відмову гр. Берловій А. О., в наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі вул. Березанівської 
(Амур-Нижньодніпровський район) для ведення садівництва  (оприлюднено 
25.02.2021) 

5.262 Про відмову громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення індивідуального 
садівництва у районі вул. Кабельної на території Самарського району
м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 21.08.2020) 

5.263 
 
 
 
 

Про відмову гр. Лобановій 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 пров. Червонокалиновому у районі будинків 
№ № 40 – 56 (Новокодацький район) (оприлюднено 11.09.2020) 

5.264 Про відмову гр. Сборщику В. А., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 6 
у СТ "БЕРІЗКА" (Новокодацький район) для ведення садівництва 
(оприлюднено 15.02.2021) 



5.265 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 07.10.2020) 

5.266 Про відмову гр. Семенову С. Ю., 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. Природній у районі будинків № № 4 – 8 
(Новокодацький район) (учасник АТО) (оприлюднено 27.09.2020) 

5.267 Про відмову гр. Пасю Р. 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 пров. Покришкіна у районі буд. № 19 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 11.09.2020) 

5.268 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 12.03.2021) 

5.269 
 

Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою геологічного вивчення піску ділянки "Самарська нижня 2" ТОВ 
"ЛІСПОСТАЧЕНЕРГО", код ЄДРПОУ 41233104 (оприлюднено 02.03.2021)  

5.270 Про надання гр. Іващенко В. М., 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. Заслоновій (Новокодацький район) 
(із зауваженнями) (оприлюднено 09.03.2021) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(13 осіб) (оприлюднено 04.03.2021) 

6.2 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 (9 осіб)(оприлюднено 03.02.2021) 

6.3 Про надання гр. Чуйку В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування індивідуального гаража у районі просп. Миру
(Індустріальний район)(оприлюднено04.02.2021) 



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

6.5 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у м. Дніпрі (2 особи) 
(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 громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у СТ "Золотий Ренет" 
в Індустріальному районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 04.02.2021) 

6.8 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва у СТ "ЗОЛОТИЙ 
ПАРМЕН" в Індустріальному районі м. Дніпра (2 особи) (оприлюднено 
04.02.2021) 

6.9 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення садівництва в СТ "ЗЕЛЕНА 
ХВИЛЯ" у Новокодацькому районі м. Дніпра (3 особи) (оприлюднено 
04.02.2021) 

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (4 особи) (оприлюднено 03.03.2021) 

6.11 Про надання гр. Біжко В. О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 2 в 
САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙДУГА-2" (Новокодацький район) для 
ведення садівництва (оприлюднено 16.02.2021) 

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 
(14 осіб) (оприлюднено 09.03.2021) 

6.13 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(3 особи) (оприлюднено 09.03.2021) 

6.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(12 осіб) (оприлюднено 09.03.2021) 

6.15 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 09.03.2021) 



6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпрі (3 особи)(оприлюднено 13.01.2021) 
 

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

 6.17 Про надання дозволу на розроблення детального плану території  кварталу, 
обмеженого вул. Володимира Винниченка, пров. Євгена Коновальця, 
пл. Соборною, просп. Дмитра Яворницького (Соборний район)
(оприлюднено 01.03.2021) 

 6.18 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого бульв. Катеринославським, просп. Дмитра Яворницького, 
вул. Гоголя, вул. Шевченка (Соборний район) (оприлюднено 09.03.2021) 

 
 7. Різне 


