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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

6 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 06.04.2021) 

 

 

 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 05.04.2021) 

 

 1.3  Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади (оприлюднено 12.02.2021) 

 

 1.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 8/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 1.5  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 06.04.2021) 

 

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

 

 1.6  Про звільнення Комунального підприємства "Дніпровська муніципальна 
енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради від сплати до цільового 
фонду частини прибутку (оприлюднено 03.06.2019) 

 



 

 

 

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

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

 

 2.1  Про погодження інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на період з 
01.10.2021 по 30.09.2022 у сфері теплопостачання (оприлюднено 02.04.2021) 

 

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

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 19/59 "Про 
затвердження Програми комплексного благоустрою та реконструкції вулиць 
міста Дніпра на 2020 - 2024 роки" (оприлюднено 25.03.2021) 

 

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

 

 2.3  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 24.03.2021) 

 

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

 

 2.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 14/16 "Про 
Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі 
асоціацій органів місцевого самоврядування на 2017 – 2021 роки" 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 - 2022 роки (оприлюднено 06.04.2021) 

 

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

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 34/6 "Про 
утворення Дніпровської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області та 
затвердження Положення про неї" (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 2.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59 "Про 
затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021–2025 роки" 

(оприлюднено 12.03.2021) 

 



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

 

 2.8  Про внесення змін до Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр. 

(оприлюднено 25.03.2021) 

 

 

 

 

   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 "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" 
ДМР на списання з балансу медичного обладнання 

(оприлюднено 25.03.2021) 

 

 3.2  Про надання дозволу КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 3" ДМР на списання з балансу медичного обладнання 
(оприлюднено 31.03.2021) 

 

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

 

 3.3  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

(оприлюднено 16.03.2020) 

 

 3.4  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж зливової каналізації 

(оприлюднено 15.03.2021) 

 

 3.5  Про надання дозволу на передачу з балансу Новокодацької районної у місті 
Дніпрі ради на баланс КП "Теплоенерго" обладнання котельні 

(оприлюднено 17.03.2021) 

 

 3.6  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 

(оприлюднено 18.03.2021) 

 

 3.7  Про надання дозволу КП "Міськзеленбуд" на списання з балансу та 
прийняття на баланс елементів зрошувальних систем 

(оприлюднено 30.03.2021) 

 

 3.8  Про визнання об’єктами комунальної власності територіальної громади міста 
безхазяйних мереж водопостачання та водовідведення 

(оприлюднено 31.03.2021) 

 

 3.9  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Бюро" витрат по 
об’єкту "Капітальний ремонт частини будівлі Лівобережного управління 
соціального захисту населення Дніпровської міської ради по вул. 20-річчя 
Перемоги, 51  у  м.  Дніпрі" (оприлюднено 01.04.2021) 

 



 3.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2021 № 35/4 "Про 
надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс департаменту 
капітального будівництва Дніпровської міської ради основних засобів, 
матеріальних і нематеріальних цінностей, об’єктів незавершеного 
будівництва, дебіторської і кредиторської заборгованості" 

(оприлюднено 02.04.2021) 

 

 3.11  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Бюро" витрат по 
об’єкту "Капітальний ремонт частини будівлі Центрального управління 
соціального захисту населення Дніпровської міської ради по просп. Героїв, 40 
у м. Дніпрі" (оприлюднено 06.04.2021) 

 

 3.12  Про надання дозволу на передачу мереж зовнішнього освітлення пішохідної 
зони по вул. Космонавтів (оприлюднено 15.03.2021) 

 

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

 

 3.13  Про надання згоди на прийняття спецтехніки у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра на баланс КП "ЖИЛСЕРВІС-5" 

(оприлюднено 18.03.2021) 

 

 3.14  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2010 № 10/62 "Про 
залишення цілісних майнових комплексів у статусі "гуртожиток" та дозвіл на 
приватизацію їх жилих, нежилих і допоміжних приміщень" 

(оприлюднено 25.03.2021) 

 

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

 

 3.15  Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей та основних засобів 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 

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

 

 3.16  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дніпровський 
електротранспорт" ДМР на баланс КП "Транспортна інфраструктура міста" 
ДМР елементів автошляхів (оприлюднено 06.04.2021) 

 

 3.17  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста об’єктів інженерної інфраструктури (оприлюднено 06.04.2021) 

 

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

 

 3.18  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою в районі буд. № 16 по вул. Ульянова 

(оприлюднено 01.04.2021) 

 



 3.19  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою в районі будинків № № 5, 7 по вул. Андрія Фабра 

(оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.20  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих огорож з воротами та хвіртками в районі будинків № № 21, 21 А 
по вул. Чернишевського (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.21  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою та металевої огорожі з воротами і хвірткою в 
районі будинків № № 19, 19 А по вул. Січеславській Набережній 

(оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.22  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих огорож із воротами та хвіртками в районі будинків № № 162, 164 
по вул. Робочій (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.23  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою в районі буд. № 29 К по вул. Володимира 
Вернадського (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.24  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі з воротами в районі будинків № № 13, 13 А по                                
вул. Європейській (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.25  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі з воротами та хвірткою в районі буд. № 168 по                            
вул. Робочій (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.26  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт у районі буд. № 6 по вул. Святослава Хороброго та буд. № 20 
по вул. Виконкомівській (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.27  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі в районі буд. № 143 по просп. Олександра Поля 

(оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.28  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт у районі буд. № 10 по вул. Паторжинського 

(оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.29  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою та металевих огорож з воротами і хвіртками в 
районі будинків № № 17, 17 А по вул. Титова (оприлюднено 01.04.2021) 

 

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

 

 3.30  Про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Дніпропетровської області у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра об’єктів (оприлюднено 19.10.2020) 

 



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

 

 3.31  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства 
"Дніпровські пороги" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації та зняття з 
балансу деяких Комунальних підприємств міської ради окремо визначених 
об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 17.03.2021) 

 

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

 (оприлюднено 17.03.2021) 

 

 3.33  Про надання згоди на безоплатну передачу з державної у комунальну 
власність територіальної громади міста Дніпра об’єктів нерухомого майна та 
затвердження Переліку підприємств, що надають соціально важливі послуги 
населенню (оприлюднено 17.03.2021) 

 

 3.34  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 № 58/52 "Про 
передачу з балансу на баланс будівель та споруд по вул. Великій Діївській, 
30" (оприлюднено 17.03.2021) 

 

 3.35  Про зміни до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що 
підлягають приватизації в 2021 році (оприлюднено 26.03.2021) 

 

 3.36  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Щербаня, 1 

(оприлюднено 26.03.2021) 

 

 3.37  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Січових стрільців, 19, 
прим. 81 (оприлюднено 26.03.2021) 

 

 3.38  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Данила Галицького, 29, 
прим. 91(оприлюднено 30.03.2021) 

 

 3.39  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 01.04.2021) 

 

 3.40  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.03.2021 № 46/5 "Про 
передачу з балансу на баланс автомобіля Geely MK GL7152" 

(оприлюднено 05.04.2021) 

 

 3.41  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 58/47 "Про 
передачу з балансу на баланс будівель та споруд бази відпочинку "Мечта" 
разом з індивідуально визначеним майном, які розташовані у смт Киpилiвці 
Якимівського району Запорізької області" (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 3.42  Про надання згоди департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради на списання з балансу будівлі майстерні літ. Д-1 КЗО "Середня 
загальноосвітня школа № 94" ДМР по вул. Великій Діївській, 463 

(оприлюднено 05.04.2021) 

 

 3.43  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 79/2 "Про 
передачу з балансу КП "БЮРО" на баланс КП "Міське управління справами" 
об’єктів нерухомого майна" (оприлюднено 06.04.2021) 

 

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

 

 3.44  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Соціально-аналітичний 
центр сприяння розвитку міста" на баланс КУ "ЦПР "Освітня траєкторія" 
ДМР, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 
матеріальних цінностей і основних засобів (оприлюднено 30.03.2021) 

 



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

 

 3.45  Про надання згоди на укладання договорів суперфіцію 

(оприлюднено 16.02.2021) 

 

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

 

 3.46  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.03.2021 № 39/5 "Про 
визначення КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР 
балансоутримувачем елементів благоустрою" (оприлюднено 06.04.2021) 

 

 3.47  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Етнографічні парки Дніпра" 
ДМР на баланс КП "Дирекція територій і об’єктів рекреації" ДМР об’єкта 
нерухомого майна разом з індивідуально визначеним майном 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 

 Доповідач: Кучеренко А. В., керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів 

Дніпровської міської ради 

 3.48  Про надання дозволу на передачу з балансу КЗ "Музей спротиву 
Голодомору" ДМР на баланс департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради матеріальних цінностей (оприлюднено 16.03.2021) 

 

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

 

 3.49  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Парк культури та 
відпочинку Придніпровський" ДМР витрат по об’єкту "Капітальний ремонт 
елементів благоустрою території в районі просп. Петра Калнишевського, 27 
та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі" (оприлюднено 01.03.2021) 

 

 3.50  Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП "Міська інфраструктура" 
ДМР витрат по об’єкту "Капітальний ремонт алеї від пам’ятника Академіку 
Янгелю до вул. Новокримської в м. Дніпрі" (оприлюднено 26.02.2021) 

 

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

 

 3.51  Про надання дозволу на передачу з балансу Комунального підприємства 
"Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" 
Дніпровської міської ради на баланс департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради обладнання (оприлюднено 16.03.2021) 

 



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

 

 3.52  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дунаєвського, 20,                
прим. ХХІ (оприлюднено 16.04.2019) 

 

 3.53  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дунаєвського, 20,                
прим. ХХVІ (оприлюднено 29.08.2019) 

 

 3.54  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дунаєвського, 32,                
прим. 15 (оприлюднено 25.11.2019) 

 

 3.55  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Столярова, 3 К 

(оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.56  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Столярова, 3 Н 

(оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.57  Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вул. Орловській, 14, прим. І 

(оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.58  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по просп. Богдана 
Хмельницького, 36, прим. 41 (оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.59  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Кам’янській, 30,                   
прим. 103, 105 (оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.60  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Володимира Самодриги, 
37, прим. І (оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.61  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Володимира Самодриги, 
41, прим. ІІ (оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.62  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Володимира Самодриги, 
34, прим. ІV (оприлюднено 02.12.2019) 

 

 3.63  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Дмитра Кедріна, 49, 
прим. VІ (оприлюднено 11.12.2019) 

 

 3.64  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Бехтерева, 3, прим. 75 а 

(оприлюднено 11.12.2019) 

 

 3.65  Про приватизацію об’єкта нерухомого майна по вул. Караваєва, 3,                 
прим. ХХ-ІІ (оприлюднено 19.12.2019) 

 

 4. Про організаційні і кадрові питання 

 

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

 4.1  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2021 № 6/3 "Про 
затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради, 
загальної чисельності працівників Дніпровської міської ради та її виконавчих 
органів" (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 4.2  Про затвердження Положення про департамент молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради 

(оприлюднено 02.04.2021) 

 



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

 

 4.3  Про припинення шляхом ліквідації закладів освіти міської ради та відкриття 
класів з вечірньою формою здобуття освіти (оприлюднено 26.03.2021) 

 

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

 

 4.4  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 38/17 "Про 
затвердження Правил паркування транспортних засобів на території міста 
Дніпра" (оприлюднено 05.04.2021) 

 

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

 

 4.5  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 

5. Про питання земельних відносин 

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

 5.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 

район) у власність гр. Барчану Р. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (учасник АТО) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Ярової у районі буд. № 8 (Самарський 

район) у власність гр. Пісковській Н. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.02.2020) 

5.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Іглікову Р. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (учасник АТО) 

(оприлюднено 03.02.2021) 

5.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Холодильної (Індустріальний 

район) у власність гр. Вараві Т. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування гаража (оприлюднено 15.03.2021) 

5.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шершню В. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі                      

буд. № 17 (Індустріальний район) у власність гр. Юпатовій І. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 

(оприлюднено 14.02.2020) 



5.7 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка –                          

вул. Березинської (Індустріальний район) у власність гр. Третьяку О. А., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража  

(оприлюднено 14.02.2020) 

5.8 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Бондаренку В. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 03.09.2019) 

5.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Бєлкіній А. С., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 03.09.2019) 

5.10 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Золотарьовій М. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 03.09.2019) 

5.11 Про передачу земельної ділянки по шосе Донецькому в районі буд. № 162 А 

(Індустріальний район) в оренду гр. Стельмаху О. С., ідентифікаційний номер, 

для розміщення металевого гаража (оприлюднено 09.07.2020) 

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Абая, 1 А (Новокодацький район) у 

власність гр. Сіталу Ю. В., ідентифікаційний номер, для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 24.09.2020) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по вул. Моторній у районі буд. № 87 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Талаш В. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Грінченка у районі буд. № 328 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Кабашному В. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

24.02.2021) 

5.15 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Широкого (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Конику Ю. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.16 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новопартизанської 

(Чечелівський район) у власність гр. Жлуктіну А. П., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової – вул. Крайової 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Новак К. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 



5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 

(Новокодацький район) у власність гр. Поляковій Г. Д., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки по вул. Василівській у районі буд. № 98 

(Чечелівський район) у власність гр. Кобзар К. М., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Петрозаводської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Абрамовій А. Д., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.21 Про передачу земельної ділянки по вул. Таврійській (Самарський район) у 

власність гр. Туманову О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Карюку І. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.23 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Потягайло О. Ф., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

24.02.2021) 

5.24 Про передачу земельної ділянки по вул. Олешківській (Самарський район) у 

власність гр. Межуєву К. Г., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.25 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 

(Новокодацький район) у власність гр. Свердлову О. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.26 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 2 

(Новокодацький район) у власність гр. Сопільняк О. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.27 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській (Новокодацький район) у 

власність гр. Шувалову Р. Е., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 



5.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Новоставковій у районі буд. № 24 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Титарю Є. Є., ідентифіка-

ційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.29 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Казаковій А. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Робкорівській у районі буд. № 62 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Соколову К. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

27.01.2021) 

5.31 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Олевського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шведченко А. Р., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

24.02.2021) 

5.32 Про передачу земельної ділянки по пров. Широкому в районі буд. № 28 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Горб І. С., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.02.2021) 

5.33 Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській у районі буд. № 151 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Вовчуку І. Б., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.34 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Лисенка (Новокодацький район) 

у власність гр. Мудрій Л. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової – вул. Крайової 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Абрамову В. С., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.36 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 16 

(Новокодацький район) у власність гр. Свердлову О. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.37 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Седнєва (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Слотвінському М. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

07.10.2019) 



5.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Новошкільній у районі буд. № 48 

(Чечелівський район) у власність гр. Прокопенко С. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.39 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Банківської (Чечелівський 

район) у власність гр. Мінаєвій І. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.40 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі будинків № № 7 

- 10 (Шевченківський район) у власність гр. Кретовій М. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі будинків                           

№ № 16 – 20 (Шевченківський район) у власність гр. Кришину С. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.02.2021) 

5.42 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Ухорському Ю. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 02.02.2021) 

5.43 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Заливної (Новокодацький 

район) у власність гр. Волошиній Л. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.03.2021)  

5.44 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Трав"яної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Підгорній О. Л., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Щитової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Петровенко Г. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

05.05.2017) 

5.46 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 274 Д 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Лазарєвій О. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.09.2020) 

5.47 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Іжевській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сегеді Н. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 



5.48 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Нижегородцеву В. Є., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

16.03.2021) 

5.49 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Паташяну А. С., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.50 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Братської (Новокодацький 

район) у власність гр. Мотуз Т. В., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.51 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Дмитренка у районі буд. № 100 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Безуглому Є. І., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

09.02.2021) 

5.52 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 

район) у власність гр. Котенку В. А., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.53 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 

район) у власність гр. Хамініч С. Ю., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.54 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вишиваної (Новокодацький 

район) у власність гр. Прохорову В. Д., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.55 Про передачу земельної ділянки по вул. Лисенка у районі буд. № 11 

(Новокодацький район) у власність гр. Пасічній А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.56 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Житомирської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Ткач Л. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 14  

(Новокодацький район) у власність гр. Назаренко А. Є., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 



5.58 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шалімовій Ю. Ю., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.59 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 116 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Шебешович А. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.60 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Охтирської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Бузовері Н. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.61 Про передачу земельної ділянки по пров. Шефському у районі буд. № 23 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Білоусовій О. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Лірницькій у районі буд. № 2 

(Новокодацький район) у власність гр. Рябусі О. М., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.63 Про передачу земельної ділянки по вул. Металоконструкцій у районі                         

буд. № 14 (Новокодацький район) у власність гр. Глуховій А. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

03.03.2021) 

5.64 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Онезької (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гусаковій І. І., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.65 Про передачу земельної ділянки  у районі вул. Сухачівської (Новокодацький 

район) у власність гр. Лукашевичу Л. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.66 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 

район) у власність гр. Сердюку М. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.67 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Черешневої (Шевченківський 

район) у власність гр. Щербатюку О. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 



5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Базарній у районі буд. № 4 

(Новокодацький район) у власність гр. Коняєвій Ж. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Купріяновій І. Ю., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.70 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Братської (Новокодацький 

район) у власність гр. Осадчому І. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.71 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Клубної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Максимишину Д. С., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.02.2021) 

5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Догонову О. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній (Новокодацький район) у 

власність гр. Кайку Є. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Кобилянській Г. К., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Братській (Новокодацький район) у 

власність гр. Щербакову М. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.76 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Клубної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Максимишиній Є. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

26.02.2021) 

5.77 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 

район) у власність гр. Тютюнниковій С. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 



5.78 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Реці С. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.79 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Ільїну О. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.80 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мішиній В. Д., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.81 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Марченко І. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 28.09.2020) 

5.82 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у  м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 19.02.2021) 

5.83 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (11 осіб) 

(оприлюднено 16.03.2021) 

5.84 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (11 осіб) 

(оприлюднено 01.03.2021) 

5.85 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (11 осіб)  

(оприлюднено 04.03.2021) 

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

(оприлюднено 10.03.2021) 

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

(оприлюднено 03.03.2021) 

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

(оприлюднено 16.03.2021) 

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

(оприлюднено 02.03.2021) 

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

(оприлюднено 11.03.2021) 

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

(оприлюднено 16.03.2021) 

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

(оприлюднено 10.03.2021) 

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

(оприлюднено 18.03.2021) 

5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Заводській, 55 А 

(Новокодацький район) в оренду гр. Єременко А. В., ідентифікаційний номер, 

по фактичному розміщенню автомийки самообслуговування (оприлюднено 

15.02.2021) 



5.95 Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Південно-Східному 

міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань 

Міністерства юстиції, код ЄДРПОУ 40867332, по фактичному розміщенню 

будівлі адмінкорпусу з підвалом та прибудовою по вул. Короленка, 4 

(Шевченківський район) та передачу її у державну власність (оприлюднено 

04.02.2021) 

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

(оприлюднено 19.02.2021) 

5.97 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (9 осіб) 

(оприлюднено 19.02.2021) 

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

(оприлюднено 23.03.2021) 

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

(оприлюднено 23.03.2021) 

5.100 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Мономаха, 31 (гараж 

312) (Шевченківський район) в оренду гр. Тарасову С. І., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню гаража (оприлюднено 18.03.2021) 

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 128 (Соборний 

район) в оренду ТОВ "СЕРВУС ЛЮКС", код ЄДРПОУ 33075937, по 

фактичному розміщенню нежитлових будівель та споруд  (оприлюднено 

15.03.2021)  

5.102 Про надання гр. Бірману Ігорю, ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. 

Дмитра Яворницького, 60 (Шевченківський район) по фактичному 

розміщенню нежитлових приміщень (оприлюднено 16.03.2021) 

5.103 Про надання ТОВ "ВФ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", код 

ЄДРПОУ 35863383, 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 

16.03.2021) 

5.104 Про надання ТОВ "КОРСА", код ЄДРПОУ 33005110, дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 

розміщенню будівель та споруд по вул. Береговій, 204 А (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.03.2021) 

5.105 Про надання гр. Шаповалову І. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Саксаганського, 60 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 28.01.2021) 

5.106 Про надання гр. Шаповалову І. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Саксаганського, 60 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі (оприлюднено 28.01.2021) 



5.107 Про надання ТОВ "АТП 31", код ЄДРПОУ 37211729, ТОВ "ГРІКСАН", код 

ЄДРПОУ 40383287, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дніпросталівській, 11 Б (Індустріальний 

район) по фактичному розміщенню головного виробничого корпусу 

(оприлюднено 06.01.2021) 

5.108 Про надання ТОВ НВП "СТУДІЯ-7 ЛТД", код ЄДРПОУ 19310559, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                           

просп. Дмитра Яворницького, 97 (Центральний район) по фактичному 

розміщенню частини нежитлового приміщення № 8 (оприлюднено 24.02.2020) 

5.109 Про надання гр. Балабанову О. В., ідентифікаційний номер, гр. Погасію А. Б., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Артільній, 6 (Амур-

Нижньодніпровський район) та проведення її експертної грошової оцінки для 

продажу (оприлюднено 03.08.2020) 

5.110 Про надання гр. Балабанову О. В., ідентифікаційний номер, гр. Погасію А. Б., 

ідентифікаційний номер, гр. Захарову А. В., ідентифікаційний номер, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Артільній, 9 Д (Індустріальний район) та проведення її експертної 

грошової оцінки для продажу (оприлюднено 03.08.2020) 

5.111 

 

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 № 276 по пр. Новокозловському, 2 А (Новокодацький район) 

(оприлюднено 01.04.2021) 

5.112 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 по вул. Богданова, 11 (Чечелівський район) (оприлюднено 

01.04.2021) 

5.113 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 № 4" ДМР по вул. Олександра Красносельського, 30 А 

(Новокодацький район) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.114 Про надання КП "ДСКМЦМД Руднєва" ДОР", код ЄДРПОУ 01985050, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по 

фактичному розміщенню будівлі по вул. Надії Алексєєнко, 20 (Чечелівський 

район) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.115 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 № 182 ДМР по вул. Волинській, 10 (Новокодацький район) 

(оприлюднено 01.04.2021) 



5.116 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО "СЗОШ № 88" ДМР по просп. Свободи, 218 (Новокодацький район) 

(оприлюднено 01.04.2021) 

5.117 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 ДНЗ                     

№ 17 по вул. Універсальній, 4 (Амур-Нижньодніпровський район) 

(оприлюднено 23.03.2021) 

5.118 

 

Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 

код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 

КЗО СЗШ № 76 по вул. Набережній Перемоги, 46 Б (Соборний район) 

(оприлюднено 01.04.2021) 

5.119 Про передачу земельної ділянки по вул. Мирній, 3 (Шевченківський район) в 

оренду гр. Марухнич Л. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.120 Про передачу земельної ділянки по вул. Богородицькій, 100 (Самарський 

район) в оренду гр. Капустіну А. М., ідентифікаційний номер, по фактичному 

розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.121 Про передачу земельної ділянки по пр. Кривому, 4 (Чечелівський район) в 

оренду гр. Ротаю М. В., ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню 

самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.122 Про передачу земельної ділянки по вул. Полонської-Василенко, 107 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Ріпній О. Ф., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.02.2021) 

5.123 Про передачу земельної ділянки по вул. Верстовій, 12 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Клисак О. К., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

23.03.2021) 

5.124 Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій, 142 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Облак  Л. Г., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

23.03.2021) 



5.125 Про передачу земельної ділянки по пров. Орільському (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Мар’яну С. Д., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.03.2021) 

5.126 Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 316/60 "Про 

надання ТОВ "ЄВРОНАФТА ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 40181967, дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Маршала Малиновського, 124 (Самарський район) по фактичному 

розміщенню будівлі автозаправної станції" (оприлюднено 12.03.2021) 

5.127 Про внесення змін до договору оренди землі від 21.04.2006 (державна 

реєстрація від 06.06.2006 № 040610400650) стосовно земельної ділянки по 

пров. Самаркандському, 6 (Центральний район) (оприлюднено 08.09.2020) 

5.128 Про поновлення договору оренди землі від 17.06.2005 (державна реєстрація 

від 25.07.2005 № 040510400616) по просп. Петра Калнишевського, 36 А 

(Індустріальний район) ТОВ ФІРМІ "ЕЛЕКТРОН", код ЄДРПОУ 13458769, по 

фактичному розміщенню магазину (оприлюднено 27.01.2021) 

5.129 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Рагімовій Ю. Л., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 08.04.2019) 

5.130 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Холодильної (Індустріальний 

район) у власність гр. Доманській І. А., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 23.03.2021) 

5.131 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Захарченка 

(Індустріальний район) у власність гр. Коротинському С. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування гаража 

(оприлюднено 03.09.2019) 

5.132 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Корецького, 2 

(Новокодацький район) у власність гр. Корецькій І. О., ідентифікаційний 

номер, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 28.09.2020) 

5.133 Про передачу земельної ділянки по вул. Жокейній (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Лещенку Є. К., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.134 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Вараві Т. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.135 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Братської (Новокодацький 

район) у власність гр. Горбатих О. Л., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 



5.136 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі буд. № 7 

(Шевченківський район) у власність гр. Капелюсі Н. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.137 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Корсакова (Соборний район) у 

власність гр. Ахметвалєєвій К. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.138 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Стенько О. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.139 Про передачу земельної ділянки по вул. Станційній (Новокодацький район) у 

власність гр. Каряжі Г. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.140 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Банківської (Чечелівський 

район) у власність гр. Лисому В. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.141 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шепелєвій О. Г., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.142 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 

район) у власність гр. Горбенку Р. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.143 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 64 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Тимофієву М. С., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

09.02.2021) 

5.144 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Робкорівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Шмигель М. Є., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.145 Про передачу земельної ділянки по вул. Гнучкій у районі буд. № 80 

(Шевченківський район) у власність гр. Дубовику В. М., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 



5.146 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Визволення (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Запарію В. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.147 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Моторної (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Проскурі А. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.148 Про передачу земельної ділянки по пров. Чернігівському в районі буд. № 13 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Мирошнику І. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

25.02.2021) 

5.149 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гімалайської (Чечелівський 

район) у власність гр. Колигіній О. Б., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.150 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 

район) у власність гр. Насіннику М. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.09.2020) 

5.151 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Дмитренка (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мальцевій О. О., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.152 Про передачу земельної ділянки по вул. Охтирській (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Мініну Є. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.153 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Росітюку В. Г., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.154 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Великої Діївської 

(Новокодацький район) у власність гр. Мартинюк А. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.155 Про передачу земельної ділянки в районі шосе Полтавського (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Румянцевій О. П., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

09.02.2021) 



5.156 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова, 14 (Самарський 

район) у власність гр. Душко Я. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 26.02.2021) 

5.157 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дзеркальної (Чечелівський 

район) у власність гр. Дрюченко Л. А., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.158 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Передової (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Красній О. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.159 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій у районі буд. № 165 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Стадник Ю. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  (оприлюднено 03.03.2021) 

5.160 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Путівцевої (Чечелівський 

район) у власність гр. Пшетоцькому А. О., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.161 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. №  276 А 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Осиповій С. М., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.162 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Сільської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Росітюку Є. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.163 Про передачу земельної ділянки по вул. Новошкільній (Чечелівський район) у 

власність гр. Бондарчук Н. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.164 Про передачу земельної ділянки по вул. Ракетобудівників (Чечелівський 

район) у власність гр. Головченко К. В., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.02.2021) 

5.165 Про передачу земельної ділянки по вул. Електровозній у районі буд. № 87 

(Самарський район) у власність гр. Луценку К. С., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 



5.166 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чернігівської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Сошнікову Ю. В., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

01.03.2021) 

5.167 Про передачу земельної ділянки по вул. Гастелло, 85 (Новокодацький район) у 

власність гр. Пономаренку О. Л., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.168 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Доблесної (Новокодацький 

район) у власність гр. Сінєгіній А. А., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.169 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Онезької (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Малій С. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 24.02.2021) 

5.170 Про передачу земельної ділянки по вул. Лужниковій у районі буд. № 64 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Тимофієвій Г. П., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

24.02.2021) 

5.171 Про передачу у власність земельних ділянок у районі вул. Берегової (Амур-

Нижньодніпровський район) для будівництва та обслуговування гаражів 

громадянам у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 05.03.2021) 

5.172 Про передачу у власність гр. Мазепі О. Б., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській (Самарський район) 

(оприлюднено 25.03.2021) 

5.173 Про передачу у власність гр. Стуровій А. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.174 Про передачу у власність гр. Демчику С. Ф., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 26.03.2021) 

5.175 Про передачу у власність гр. Дікому В. М., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській (Самарський район) 

(оприлюднено 26.03.2021) 

5.176 Про передачу у власність гр. В"язовській К. Д., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.177 Про передачу у власність гр. Овадовській Л. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 



5.178 Про передачу у власність гр. Протасовій С. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.179 Про передачу у власність гр. Тронько С. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.180 Про передачу у власність гр. Мещеровій Н. М., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.181 Про передачу у власність гр. Кожевнікову С. Ю., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.182 Про передачу у власність гр. Жукову В. В., ідентифікаційний номер, земельної 

ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській (Самарський район) 

(оприлюднено 25.03.2021) 

5.183 Про передачу у власність гр. Дробасі О. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.184 Про передачу у власність гр. Шахову С. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Халхінгольської 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.185 Про передачу у власність гр. Шаблінській К. Г., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.186 Про передачу у власність гр. Луценко Л. Л., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.187 Про передачу у власність гр. Анохіну М. О., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.188 Про передачу у власність гр. Кошельник С. М., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.189 Про передачу у власність гр. Паламар Г. П., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.190 Про передачу у власність гр. Гайдуковій У. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 26.03.2021) 

5.191 Про передачу у власність гр. Мироненку С. В., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва у районі вул. Халхінгольської 

(Самарський район) (оприлюднено 25.03.2021) 



5.192 Про передачу земельної ділянки по пров. Ягідному, 13  (Самарський район) у 

власність гр. Мусі С. М., ідентифікаційний номер, для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

02.04.2021) 

5.193 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна (Соборний 

район) у власність гр. Белевцеву О. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.04.2021) 

5.194 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фронтової (Новокодацький 

район) у власність гр. Чалику Р. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.04.2021) 

5.195 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Фронтової (Новокодацький 

район) у власність гр. Чалик А. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 06.04.2021) 

5.196 Про передачу земельної ділянки по вул. Гуртовій у районі буд. № 78 Б (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Гавві О. П., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 02.04.2021) 

5.197 Про передачу земельної ділянки по вул. Холмогорській (Соборний район) у 

власність гр. Скляру Р. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.198 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка у районі буд. № 11 

(Центральний район) у власність гр. Микитчук Т. Ю., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 25.03.2021) 

5.199 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Чехова (Соборний район) у 

власність гр. Зубку Д. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.200 Про передачу земельної ділянки по пров. Короленка (Новокодацький район) у 

власність гр. Корюненко Т. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.201 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 

(Новокодацький район) у власність гр. Кайку В. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.04.2021) 



5.202 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Іжевської (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Горлач О. О., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021) 

5.203 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській у районі буд. № 80 А 

(Соборний район) у власність гр. Таран Н. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 03.03.2021) 

5.204 Про передачу у власність гр. Бірюковій Л. О., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.205 Про передачу у власність гр. Єременку І. А., ідентифікаційний номер, 

земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Халхінгольській 

(Самарський район) (оприлюднено 15.04.2021) 

5.206 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 72 

(Чечелівський район) у постійне користування департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506248, по фактичному 

розміщенню будівлі КЗО "СЗШ № 32" ДМР (оприлюднено 01.04.2021) 

5.207 Про передачу земельної ділянки по вул. 20-річчя Перемоги, 8 Н (Самарський 

район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 

03341305, по фактичному розміщенню насосної станції водовідведення № 60 з 

адміністративно-побутовим корпусом (оприлюднено 01.04.2021) 

5.208 Про передачу земельної ділянки по вул. Памірській, 11 Б (Самарський район) 

у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, по 

фактичному розміщенню насосної станції водовідведення № 57 (оприлюднено 

01.04.2021) 

5.209 Про передачу земельної ділянки по вул. Кінноспортивній, 101 (Амур-

Нижньодніпровський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 

код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню будівлі, очисних споруд 

(оприлюднено 01.04.2021)  

5.210 Про передачу земельної ділянки по вул. Короленка, 3 Б (Шевченківський 

район) в оренду ТОВ "БОНОРУМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 40655795, по 

фактичному розміщенню частини будівлі, нежитлових приміщень 

(оприлюднено 18.03.2021) 

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

(оприлюднено 05.04.2021) 

5.212 Про передачу земельної ділянки по вул. Європейській, 5 (Шевченківський 

район) в оренду ТОВ "ДЕЛЬМАР ДНІПРО СЕРВІС", код ЄДРПОУ 40715848, 

по фактичному розміщенню об"єкта незавершеного будівництва та для 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом 

(оприлюднено 11.03.2021) 



5.213 Про передачу земельної ділянки по просп. Миру, 101 (Індустріальний район) в 

оренду ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ГАРАЖНИЙ 

КООПЕРАТИВ "СПІВДРУЖНІСТЬ", код ЄДРПОУ 26137995, по фактичному 

розміщенню будівель і споруд автогаражного кооперативу та для 

колективного гаражного будівництва (оприлюднено 01.04.2021) 

5.214 Про передачу земельної ділянки по просп. Слобожанському, 2 Ж 

(Індустріальний район) в оренду ТОВ "ОРЕНДА-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 

39065070, по фактичному розміщенню будівлі магазину (оприлюднено 

14.04.2021) 
5.215 Про надання КПНЗ МПДЮ ДМР, код ЄДРПОУ 02139920, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню нежитлової частини будівлі ІТК (бойлерна) по вул. 

Набережній Перемоги, 5 (Соборний район)(оприлюднено 01.04.2021) 

 
5.216 Про надання ТОВ "КВЕСТ КОМПАНІ ЛТД", код ЄДРПОУ 40203723, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Бердянській, 65 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 

розміщенню об"єктів нерухомого майна (оприлюднено 18.03.2021) 

5.217 Про надання ТОВ "ЦУМ", код ЄДРПОУ 41807358, дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Старокозацькій, 40 Б 

(Шевченківський район) по фактичному розміщенню будівлі, нежитлової 

будівлі (оприлюднено 17.03.2021) 

5.218 Про передачу земельної ділянки по вул. Лебедєва-Кумача, 69 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Чернолецькій Н. В., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 

жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(оприлюднено 05.04.2021) 

5.219 Про надання гр. Ржевському Є. С., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. 

Микитинській, 8 (Амур-Нижньодніпровський район) (оприлюднено 

03.02.2021) 

5.220 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Передовій у районі буд. № 435 з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 04.03.2021) 

 
5.221 Про продовження ТОВ "ПРИЗМА", код ЄДРПОУ 24428702, строку укладання 

додаткової угоди до договору оренди землі по шосе Донецькому, 2 Ж (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 14.04.2021) 

5.222 Про внесення змін до рішень міської ради (оприлюднено 06.04.2021) 



5.223 Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у 

м. Дніпрі (9 осіб) (оприлюднено 12.03.2021) 

5.224 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Робочій, 174 А 

(Чечелівський район) (оприлюднено 16.03.2021) 

5.225 Про передачу земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 56 

(Шевченківський район) в оренду ТОВ "АФЕКС", код ЄДРПОУ 43503763, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 11.03.2021) 

5.226 Про надання гр. Пономарьовій А. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Пушкіна, 15, 17 К (Центральний район) по фактичному розміщенню 

нежитлової будівлі з гаражами та для її реконструкції під адміністративну 

будівлю (оприлюднено 23.03.2021) 

5.227 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Троїцькій у районі буд. № 8 з метою проведення земельних 

торгів (оприлюднено 09.03.2021) 

5.228 Про надання ТОВ "ПІВДЕНІНФОРМАТИКА", код ЄДРПОУ 00193789, ТОВ 

"РЕНТ ІСТЕЙТ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 23365767, дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Сергія Нігояна, 74 

(Новокодацький район) по фактичному розміщенню нежитлового приміщення 

(оприлюднено 17.03.2021)  

5.229 Про зміну цільового призначення земельної ділянки у районі вул. Генерала 

Захарченка (Індустріальний район) (оприлюднено 01.03.2021) 

5.230 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по фактичному розміщенню об"єктів нерухомого майна по 

вул. Космічній, 6 К, вул. Панікахи, 2 Л (оприлюднено 31.03.2021) 

5.231 Про передачу земельної ділянки по вул. Олександра Галича, 1 А (Самарський 

район) у власність гр. Бойку О. В., ідентифікаційний номер, для 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 01.04.2021)  

5.232 Про надання ТОВ "ТАМАМ", код ЄДРПОУ 31971476, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Курсантській, 26 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 03.02.2021) 

5.233 Про передачу земельної ділянки по пров. Вільному, 2 А (Індустріальний 

район) в оренду ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СФЕРА", код ЄДРПОУ 

30346060, по фактичному розміщенню будівель і споруд та для будівництва і 

обслуговування торговельного комплексу (оприлюднено 05.04.2021) 



5.234 Про надання ТОВ "КЛАСІК-ФОРМ", код ЄДРПОУ 41848263, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Павлова, 

16 В (Чечелівський район) по фактичному розміщенню автозаправного 

комплексу (оприлюднено 06.04.2021) 

5.235 Про надання ТОВ "КЛАСІК-ФОРМ", код ЄДРПОУ 41848263, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Набережній Заводській, 70 А (Новокодацький район) по фактичному 

розміщенню автозаправного комплексу з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів, мийкою (оприлюднено 06.04.2021) 

5.236 Про надання ТОВ "КЛАСІК-ФОРМ", код ЄДРПОУ 41848263, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Журналістів, 16 В (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 

автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів, автомийки, АГЗП (оприлюднено 06.04.2021) 

5.237 Про надання ТОВ ФІРМІ "ПОЛЮС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 23646977, дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Героїв, 

1 Г (Соборний район) по фактичному розміщенню будівлі торговельного 

комплексу (оприлюднено 06.04.2021) 

5.238 Про надання гр. Полянській А. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Зоопарковій, 79 (Самарський район) по фактичному розміщенню будівель та 

споруд (оприлюднено 06.04.2021) 

5.239 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 13 М (Соборний район) в 

оренду ТОВ "ПАРУС 2018", код ЄДРПОУ 42724875, по фактичному 

розміщенню магазину (оприлюднено 06.04.2021) 

5.240 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпросталівській, 26 (Індустріальний 

район) в оренду ПРАТ "МЕРЕЖА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 24605831, по 

фактичному розміщенню будинку та споруд (оприлюднено 13.04.2021) 

5.241 Про поновлення договору оренди землі від 28.11.2006 (державна реєстрація 

від 05.02.2007 № 040710400074) по просп. Слобожанському, 35 А (Амур-

Нижньодніпровський район) гр. Огурцову С. О., ідентифікаційний номер, для 

улаштування проїзду (оприлюднено 09.04.2021) 

5.242 Про поновлення договору оренди землі від 15.05.2009 (державна реєстрація 

від 28.05.2009 № 040910400423) у районі вул. Гаванської та вул. 20-річчя 

Перемоги (Самарський район) ТОВ "КРАЙТЕКС", код ЄДРПОУ 34590286, 

для проєктування та будівництва автозаправного комплексу  (оприлюднено 

15.04.2021)   



5.243 Про поновлення договору оренди землі від 16.03.2009 (державна реєстрація 

від 30.03.2009 № 040910400324) по вул. Княгині Ольги, 22 А (Центральний 

район) ТОВ "АВТО-ПЛЮС ДНІПРО", код ЄДРПОУ 32882487, по 

фактичному розміщенню будівлі автомийки (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.244 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дежньова (Самарський район) у 

власність гр. Борисову В. С., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 5.245 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпрельстанівській, 24 

(Новокодацький район) у власність гр. Сидоренко Д. В., ідентифікаційний 

номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

14.04.2021) 

 

 

5.246 Про передачу земельної ділянки по вул. Партизанській у районі буд. № 35 

(Чечелівський район) у власність гр. Багаєву В. І., ідентифікаційний номер, 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

 

 

5.247 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Заливної (Новокодацький 

район) у власність гр. Третьякову О. О., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 13.04.2021) 

 5.248 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Тихвінській, 33 Г 

(Соборний район), що перебуває у приватній власності гр. Ребеко С. Ю., 

ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (оприлюднено 13.04.2021) 

 5.249 Про передачу земельної ділянки по вул. Арктичній, 3 (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Никитенку Є. С., 

ідентифікаційний номер, по фактичному розміщенню індивідуального жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 

15.04.2021) 

 

 

5.250 Про передачу земельної ділянки по пров. Німанському, 15 (Новокодацький 

район) у власність гр. Білецькому В. В., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 5.251 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 

район) у власність гр. Лазуренко Л. Є., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.252 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 

район) у власність гр. Башмак Ю. С., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 



5.253 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 

район) у власність гр. Шаговому В. І., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.254 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 

район) у власність гр. Івановій О. М., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.255 Про передачу земельної ділянки по вул. Доблесній у районі буд. № 378 

(Новокодацький район) у власність гр. Крюченку Є. А., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.256 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Яснополянської (Соборний 

район) у власність гр. Височенко Л. І., ідентифікаційний номер, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.257 Про передачу земельної ділянки по шосе Полтавському (Амур-

Нижньодніпровський район) у власність гр. Павленко І. В., ідентифікаційний 

номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.258 Про передачу земельної ділянки по вул. Сухачівській (Новокодацький район) 

у власність гр. Пирчу В. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.259 Про надання ТОВ "ЯВОРНИЦЬКИЙ", код ЄДРПОУ 31911915, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Шевченка, 18 Б, просп. Дмитра Яворницького, 45, 45 Г (Соборний район) по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі та гаражів (оприлюднено 

23.03.2021) 

 

 

5.260 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Академіка Белелюбського з метою проведення 

земельних торгів (оприлюднено 22.03.2021) 

 5.261 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Калинової з метою проведення земельних 

торгів (оприлюднено 22.03.2021) 

 5.262 Про надання гр. Жуліній О. С., ідентифікаційний номер, гр. Коваленко Р. П., 

ідентифікаційний номер, гр. Остренській О. К., ідентифікаційний номер, 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (зі зміною її цільового призначення) по вул. Ударників, 27 

(Чечелівський район) по фактичному розміщенню будівлі виробничо-

складських нежитлових приміщень (оприлюднено 25.03.2021) 

 



5.263 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення, прокладання (будівництва) та експлуатації 

КЛ 10 кВ від ПС "Міська-4" по вул. Панікахи, 1 (оприлюднено 05.04.2021) 

 5.264 Про поділ земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 5 К (Соборний 

район) (оприлюднено 05.04.2021) 

 5.265 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Богдана Хмельницького, 18, 

опора № 82 (Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-650 (оприлюднено 05.04.2021) 

 5.266 Про надання гр. Міланічу О. Б., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Космонавта Волкова, 2 (Самарський район) по фактичному розміщенню 

комплексу (оприлюднено 05.04.2021) 

 

 

5.267 Про надання ТОВ "ПРИБУТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ", код ЄДРПОУ 42335717, 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва, комерційно-

торговельного комплексу по вул. Набережній Перемоги, 82 Д (оприлюднено 

15.04.2019) 

 
5.268 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Мостової (земельна ділянка № 

108) (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ 

від КТПс (оприлюднено 06.04.2021) 

 5.269 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Мостової (СТ "Будівельник-1", 

садовий будинок 235, ділянка № 111) (Новокодацький район) в оренду АТ 

"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 

будівництва ЛЕП 0,4 кВ від РП 0,4 кВ проєктованої КТПс 10/0,4 кВ 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 5.270 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Набережної Заводської та пров. 

Парусного, 1 В (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РП 0,4 кВ ТП-387 (оприлюднено 06.04.2021) 

 5.271 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Універсального, 6 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від       

РП 0,4 кВ ТП-1344 (оприлюднено 06.04.2021) 

 5.272 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій, 240 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "ДІАСОН", код ЄДРПОУ 

37899982, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 

31.08.2020) 

 



5.273 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Бориса Кротова (Шевченківський район) 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 

 

5.274 Про поновлення договору оренди землі від 04.06.2019 (державна реєстрація 

від 04.06.2019, номер запису про інше речове право 31855854) по вул. 

Набережній Перемоги, 37 Д (Соборний район) ТОВ "ЛУНА", код ЄДРПОУ 

32241607, по фактичному розміщенню оздоровчого комплексу з об"єктами 

громадського харчування  (оприлюднено 09.04.2021) 

 5.275 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Михайла Грушевського та вул. 

Бородинської (Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-217 (оприлюднено 09.04.2021) 

 
5.276 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Кінноспортивної, 70 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 

опори № 30941 ПЛ 0,4 кВ РБ-6 ТП-1896 (оприлюднено 09.04.2021) 

 5.277 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Мостової (СТ "Брусника", СТ 

"Ягідка") (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 10 кВ від 

ПЛ 10 кВ до РП 10 кВ проектованої КТПгс 10/0,4 кВ та КЛ 0,4 кВ від 

проектованої КТПММ (оприлюднено 09.04.2021) 

 5.278 Про передачу земельної ділянки у районі бульв. Слави, 13 (Соборний район) в 

оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 

23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РП 0,4 кВ ТП-5115 (оприлюднено 

09.04.2021) 

 5.279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Висоцького, 3 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РП 0,4 кВ ТП-1588 (оприлюднено 09.04.2021) 

 5.280 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Високовольтної, 63 (Соборний 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ТП-917 

(оприлюднено 09.04.2021) 

 5.281 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Слобожанського, 67 К (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-1367 (оприлюднено 09.04.2021) 

 5.282 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Рилєєва з метою проведення земельних торгів 

(оприлюднено 06.04.2021) 

  



5.283 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Радистів, 4, гараж № 5 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,23 кВ 

від РУ 0,4 кВ ТП-1418 А (оприлюднено 13.04.2021) 

 5.284 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Тінистій, 2 

(Новокодацький район) (оприлюднено 13.04.2021) 

 5.285 Про надання ТОВ "СВІТ ХОУМ БУД", код ЄДРПОУ 44358631, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 

зміною її цільового призначення) по вул. Маршала Судця, 2 Г (Соборний 

район) по фактичному розміщенню майнового комплексу та для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків з вбудованоприбудованими 

приміщеннями комерційного призначення та паркінгом (оприлюднено 

06.04.2021) 

 
5.286 Про поділ земельної ділянки у районі просп. Дмитра Яворницького 

(кадастровий номер 1210100000:02:413:0119) (оприлюднено 14.04.2021) 

 5.287 Про передачу земельних ділянок по вул. Короленка, 1 (Шевченківський 

район) в оренду ТОВ "ВЕЛЛІНГТОН ГРУП", код ЄДРПОУ 38959460, по 

фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 14.04.2021) 

 5.288 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 32 

(Чечелівський район) в оренду ТОВ "УНІКОМ", код ЄДРПОУ 20221507, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 14.04.2021) 

 5.289 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Донецького, 5 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії 

електропередачі напругою 0,4 кВ від РП-0,4 кВ ТП-1589 (оприлюднено 

15.04.2021) 

 5.290 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Набережної Перемоги, 102 

(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 

код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії електропередачі 

напругою 0,4 кВ від трансформаторної підстанції № 419 (оприлюднено 

15.04.2021) 

 5.291 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Висоцького (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-1588 (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.292 Про передачу земельної ділянки у районі узв. Крутогірного, 5 (Соборний 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від ТП-279 (оприлюднено 

15.04.2021) 

 5.293 Про передачу земельної ділянки по вул. Барикадній, 5 Б (Шевченківський 

район) в оренду ТОВ "ВЕРОНА ЛЮКС", код ЄДРПОУ 40326758, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, для проєктування, реконструкції 

існуючих будівель та нового будівництва (оприлюднено 15.04.2021) 

 



5.294 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Мостової (СТ "Будівельник-1", 

ділянка № 218) (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 

РП 0,4 кВ проєктованої КТПс 10/0,4 кВ (оприлюднено 15.04.2021) 

 5.295 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Донецького, 3 А (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

ТП-1589 (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.296 Про передачу земельних ділянок у районі пл. Соборної, 14 Д (Соборний 

район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від РП-0,4 кВ ТП-276 

(оприлюднено 15.04.2021) 

 5.297 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Данила Галицького, 14 Г 

(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-806 (оприлюднено 15.04.2021) 

 5.298 Про передачу земельної ділянки за адресою: СТ "Будівельник", у районі 

земельної ділянки № 32 (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 

КТП з КЛ 10/0,4 кВ (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.299 Про надання гр. Ларіонову М. Г., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 

розміщенню гаража № 17 по просп. Дмитра Яворницького, 117 (Центральний 

район) (оприлюднено 10.03.2021) 

 5.300 Про передачу земельної ділянки по шосе Запорізькому, 42 (Шевченківський 

район) в оренду ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30487219, по 

фактичному розміщенню нежитлової будівлі, торговельного комплексу з 

продажу продовольчих і непродовольчих товарів (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.301 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 91 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Дубинському В. М., 

ідентифікаційний номер, гр. Дубінському Л. М., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню комплексу нежитлових будівель (оприлюднено 

15.04.2021) 

 

 

5.302 Про передачу земельної ділянки по вул. Калиновій, 91 (Амур-

Нижньодніпровський район) в оренду гр. Дубинському В. М., 

ідентифікаційний номер, гр. Дубінському Л. М., ідентифікаційний номер, по 

фактичному розміщенню комплексу нежитлових будівель (оприлюднено 

15.04.2021) 

 

 

5.303 Про продовження АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 

ЄДРПОУ 23359034, строку укладання договорів оренди землі та додаткових 

угод до договорів оренди землі (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 



5.304 Про передачу земельних ділянок у районі СТ "Дружба", пров. Манежного – 

вул. Братської (Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 

РУ 0,4 кВ ТП-956 (оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.305 Про продовження строку укладання додаткової угоди до договору оренди 

землі по вул. Святослава Хороброго, 32 (Шевченківський район) 

(оприлюднено 15.04.2021) 

 

 

5.306 Про продовження строку укладання договорів оренди землі (оприлюднено 

14.04.2021) 

 5.307 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у районі вул. Бєляєва з метою проведення земельних торгів 

(оприлюднено 06.04.2021) 

 5.308 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки по вул. Олександра Оцупа у районі буд. № 7 Д (Самарський 

район) (оприлюднено 30.03.2021) 

 
5.309 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв у районі буд. № 45 

(Соборний район) у постійне користування КП "Дніпровський 

електротранспорт" ДМР, код ЄДРПОУ 32616520, для розміщення 

диспетчерського пункту (оприлюднено 15.04.2021) 

 
5.310 Про надання ТОВ "Епіцентр К", код ЄДРПОУ 32490244, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Академіка Белелюбського, 1 (Чечелівський район) та проведення її експертної 

грошової оцінки для продажу (оприлюднено 05.04.2021) 

5.311 Про передачу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської 

ради, код ЄДРПОУ 44053418, у постійне користування земельної ділянки для 

будівництва крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55 А зі 

сторони вул. Аеропортівської (Шевченківський район) 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

Дніпровської міської ради   

6.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів, для ведення 

садівництва громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. Дніпрі    

(9 осіб) (оприлюднено 18.01.2021) 

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 у м. Дніпрі 

(4 особи) (оприлюднено 03.02.2021) 



6.3 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(6 осіб) (оприлюднено 25.02.2021) 

6.4 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(10 осіб) (оприлюднено 27.01.2021) 

6.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(8 осіб)(оприлюднено 10.09.2020) 

6.6 Про надання гр. Карпенко Н. І., ідентифікаційний номер, гр. Карпенку П. В., 

ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Олександра 

Рейнгарда, 29 А (Соборний район) (оприлюднено 18.03.2021) 

 
6.7 Про надання гр. Березан Н. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою зміни її цільового призначення по вул. Резервній, 8 (Амур-

Нижньодніпровський район) (оприлюднено 01.04.2021) 

 
6.8 Про надання гр. Бражку С. О., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 168 

у СТ "ТОПОЛЬ" (Амур-Нижньодніпровський район) для ведення садівництва 

(оприлюдено 18.03.2021) 

6.9 Про надання гр. Марковій В. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування індивідуального гаража у районі вул. 

Дніпросталівської (Індустріальний район) (оприлюдено 06.04.2021) 

 6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (4 особи) (оприлюдено 02.04.2021) 

 6.11 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (4 особи) (оприлюдено 05.04.2021) 

 6.12 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (7 осіб) (оприлюдено 05.04.2021) 

 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 

(11 осіб) (оприлюдено 06.04.2021) 



6.14 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 

м. Дніпрі (2 особи) (оприлюдено 05.04.2021) 

 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 

(10 осіб) (оприлюдено 06.04.2021) 

6.16 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 

(11 осіб) (оприлюдено 06.04.2021) 

 Доповідач: Волик Д. В., начальник головного архітектурно-планувального 

управління  департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради   

  

 6.17 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2004 № 41/22 "Про 

затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові" 

(оприлюднено 03.02.2021) 

6.18 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 

обмеженого вулицями Паторжинського, Олеся Гончара, Чернишевського та 

Василя Жуковського (Соборний район) (оприлюднено 15.09.2020) 

6.19 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 

обмеженого проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Харківською, 

Магдебурзького права, Шолом-Алейхема, Барикадною (Шевченківський 

район) (оприлюднено 31.03.2021) 

6.20 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 

обмеженого проспектом Дмитра Яворницького, вулицями Володимира 

Вернадського, Сергія Єфремова та узвозом Крутогірним (Соборний  район) 

(оприлюднено 31.03.2021) 

 6.21 Про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до детального 

плану території кварталу, обмеженого вулицями Виконкомівською, 

Паторжинського, Гоголя та Чернишевського, затвердженого рішенням міської 

ради від 21.11.2018 № 270/37 (Шевченківський та Соборний  райони) 

(оприлюднено 31.03.2021) 

 

 

7. Різне 


