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 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

2 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 2021рік" 
(оприлюднено 14.01.2020) 

 

 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 04.01.2021) 

 

 1.3  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.07.2019 № 11/47 "Про 
здійснення запозичення до міського бюджету" (оприлюднено 06.01.2021) 

 

 1.4  Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади (АТ "Альфа-Банк") (оприлюднено 06.01.2021) 

 

 1.5  Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської  міської територіальної 
громади (АТ "Державний ощадний банк України") (оприлюднено 06.01.2021)

 

 1.6  Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади (АТ "ТАСКОМБАНК") (оприлюднено 06.01.2021) 

 

 1.7  Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади (ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК") (оприлюднено 06.01.2021) 

 



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

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

 

 2.1  Про внесення змін до Комплексної програми "Здоров’я населення м. Дніпра" 
на 2018 – 2022 рр. (оприлюднено 17.11.2020) 

 

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

 

 2.2  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.10.2019 № 15/49 "Про 
погодження інвестиційних програм ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 
(оприлюднено 25.08.2020) 

 

 2.3  Про погодження інвестиційних програм ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
"ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 
(оприлюднено 25.11.2020) 

 

 2.4  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2020 - 2024 роки (оприлюднено 28.12.2020) 

 

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

 

 2.5  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту мешканців 
міста Дніпра на 2017 – 2021 рр. (оприлюднено 06.11.2020) 

 

 2.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 22/16 "Про 
затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, 
бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 
2017 – 2021 рр." (оприлюднено 01.12.2020) 

 

 2.7  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28 "Про 
затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми на 2018 – 2022 роки" (оприлюднено 30.12.2020) 

 

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

 

 2.8  Про затвердження Програми розвитку історії міста та місцевої ідентичності 
"З Україною в серці" на 2021 – 2025 роки" (оприлюднено 13.01.2021) 

 

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

 

 2.9  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлового 
господарства м. Дніпра на 2020 – 2024 роки (оприлюднено 21.12.2020) 

 



 2.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 9/44 "Про 
затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків 
міста Дніпра на 2019 – 2023 роки" (оприлюднено 21.12.2020) 

 

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

 

 2.11  Про внесення змін до Програми розвитку транспортного комплексу міста 
Дніпра на 2017 – 2022 роки (оприлюднено 27.11.2020) 

 

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

 

 2.12  Про затвердження Програми щодо фінансової підтримки Комунального 
підприємства "Дніпровська міська студія телебачення" Дніпровської міської 
ради на 2021 – 2025 роки (оприлюднено 19.10.2020) 

 

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

 

 2.13  Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії 
полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 
2019 – 2023 рр. (оприлюднено 17.11.2020) 

 

 2.14  Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та 
впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр. 
(оприлюднено 01.12.2020) 
 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 2.15  Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 
роки (оприлюднено 13.01.2021) 

 

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

 

 2.16  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2020 № 23/59 "Про 
затвердження Програми "Безпечне місто" на 2021 – 2025 роки" 
(оприлюднено 06.11.2020) 

 

    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 "Дніпровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 3" ДМР на списання з балансу медичного обладнання
(оприлюднено 04.11.2020) 

 

 3.2  Про надання дозволу КНП "Міська поліклініка № 2" ДМР на списання з 
балансу медичного обладнання (оприлюднено 18.11.2020) 

 



 3.3  Про надання дозволу КНП "Стоматологічна поліклініка № 1" ДМР на 
списання з балансу медичного обладнання (оприлюднено 24.11.2020) 

 

 3.4  Про надання дозволу КНП "Міська лікарня № 12" ДМР на списання з балансу 
легкового автомобіля (оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.5  Про надання дозволу КНП "Лівобережна стоматологічна поліклініка" ДМР на 
списання з балансу медичного обладнання (оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.6  Про реорганізацію КНП "МКЛ № 2" ДМР, КНП "МП № 1" ДМР, КНП "МП 
№ 2" ДМР, КНП "МП № 6" ДМР, КНП "СП № 2" ДМР шляхом приєднання 
до КНП "КЛШМД" ДМР (оприлюднено 29.12.2020) 

 

 3.7  Про реорганізацію КНП "МЛ № 12" ДМР, КНП "МП № 4" ДМР шляхом 
приєднання до КНП "МКЛ № 16" ДМР (оприлюднено 29.12.2020) 

 
 

 3.8  Про реорганізацію КНП "МДКЛ № 5" ДМР шляхом приєднання до КНП 
"МДКЛ № 6" ДМР (оприлюднено 29.12.2020) 

 

 3.9  Про реорганізацію КНП "МКЛ № 8" ДМР шляхом приєднання до КНП "МКЛ 
№ 4" ДМР (оприлюднено 29.12.2020) 

 

 3.10  Про реорганізацію КНП "МКЛ № 9" ДМР і КНП "МКЛ № 11" ДМР шляхом 
приєднання до КНП "МКЛ № 6" ДМР (оприлюднено 29.12.2020) 

 

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

 

 3.11  Про надання дозволу на списання з балансу КП "Міськсвітло" об’єктів 
зовнішнього освітлення (оприлюднено 15.10.2020) 

 

 3.12  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до 
житлового комплексу по вул. Старокозацькій, 75 (оприлюднено 19.11.2020) 

 

 3.13  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міськзеленбуд" на баланс 
комунальних підприємств, закладів та установ саджанців дерев 
(оприлюднено 22.12.2020) 

 

 3.14  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Дніпродорсервіс" на баланс 
КП "УРЕА" малих архітектурних форм (оприлюднено 24.12.2020) 

 

 3.15  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій (оприлюднено 24.12.2020) 

 

 3.16  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста малих архітектурних форм (оприлюднено 24.12.2020) 

 

 3.17  Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по 
вул. Шодуарівській, 9 (оприлюднено 11.01.2021) 

 

 3.18  Про надання дозволу на передачу з балансу департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради на баланс КП "УРЕА" 
матеріальних цінностей і основних засобів (оприлюднено 11.01.2021) 

 



 3.19  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста дощоприймальних колодязів (оприлюднено 12.01.2021) 

 

 3.20  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій (оприлюднено 12.01.2021) 

 

 3.21  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних 
міських комунікацій (оприлюднено 14.01.2021) 

 

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

 

 3.22  Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста опор контактної мережі (оприлюднено 23.11.2020)  

 

 3.23  Про закріплення на праві господарського відання об’єкта нерухомого майна, 
який належить до комунальної власності територіальної громади міста 
(оприлюднено 23.11.2020) 

 

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

 

 3.24  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевих воріт із хвірткою в районі буд. № 21 по вул. Титова 
(оприлюднено 23.12.2020) 

 

 3.25  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
металевої огорожі та воріт із хвірткою в районі буд. № 8 по вул. Вокзальній
(оприлюднено 05.01.2021) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 3.26  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "БЕЗПЕЧНА ТА 
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА" на баланс департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради обладнання (оприлюднено 24.12.2020) 

 

 3.27  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "ОСК "Метал" на баланс 
КП "ВСК" автомобіля (оприлюднено 11.01.2021) 

 

 3.28  Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 
власність територіальної громади міста Дніпра друкованої продукції 
Національної академії педагогічних наук України (оприлюднено 14.01.2021) 

 

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

 

 3.29  Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста елементів зрошувальної системи поливу 
(оприлюднено 11.01.2021) 

 

 3.30  Про визначення КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР 
балансоутримувачем земельної ділянки у районі вул. Петра Калнишевського, 
буд. № № 4, 12, 24 м. Дніпра (оприлюднено 11.01.2021) 

 



 3.31  Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Етнографічні парки Дніпра" 
ДМР на баланс Дніпровської міської ради, департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради та департаменту парків та рекреації 
Дніпровської міської ради матеріальних цінностей (оприлюднено 06.11.2020)

 

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

 

 3.32  Про зняття з балансу КП "БЮРО" окремо визначених об’єктів нерухомого 
майна (оприлюднено 05.11.2020) 

 

 3.33  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 98/44 "Про 
передачу з балансу на баланс об`єктів нерухомого майна" 
(оприлюднено 05.11.2020)

 

 3.34  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 40/44 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 05.11.2020) 

 

 3.35  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.02.2018 № 32/30 "Про 
передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 05.11.2020) 

 

 3.36  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2019 № 95/44 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 12.11.2020) 

 

 3.37  Про визначення балансоутримувача споруд, належних до нежитлових 
будівель (оприлюднено 04.12.2020) 

 

 3.38  Про прийняття з державної у комунальну власність захисних споруд 
№ 13027, № 13186 по вул. Автотранспортній, 2 (оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.39  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.06.2003 № 15/10 "Про 
внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.11.91 № 46 
"Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних 
депутатів"(оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.40  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.09.2020 № 93/61 "Про 
передачу з балансу на баланс об`єктів нерухомого майна" 
(оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.41  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 69/55 "Про 
визначення балансоутримувача об`єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста" (оприлюднено 08.12.2020) 

 

 3.42  Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність 
будинку – музею по вул. Фортечній, 29 та технічної бібліотеки (разом із 
бібліотечним фондом) по вул. Бельгійській, 7 (оприлюднено 10.12.2020) 

 

 3.43  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 70/35 "Про 
надання згоди на передачу з державної власності у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра нежитлового приміщення № 36 по
вул. Василя Чапленка, 3" (оприлюднено 17.12.2020) 

 

 3.44  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 77/60 "Про 
включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади міста Дніпра до Переліку другого типу" (оприлюднено 13.01.2021) 

 



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

 

 3.45  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" багатоквартирного 
житлового будинку літ. А-5 по бульв. Європейському, 1 
(оприлюднено 15.12.2020) 

 

 3.46  Про погодження списання з балансу КП "ЖИЛСЕРВІС-5" багатоквартирного 
житлового будинку літ. А-2 по вул. Вознесенській, 43 
(оприлюднено 13.01.2021) 

 

 3.47  Про погодження списання з балансу КП "ЖГ Красногвардійського 
району" ДМР багатоквартирного житлового будинку літ. Г-1, Г’-2 по 
просп. Пушкіна, 22 (оприлюднено 13.01.2021) 

 

 3.48  Про погодження списання з балансу КВ ЖРЕП Жовтневого району 
багатоквартирного житлового будинку літ. А-3 по вул. Барикадній, 6 
(оприлюднено 13.01.2021) 

 

 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 "Міськсвітло" мереж 
зовнішнього освітлення по вул. Чорноземній (оприлюднено 16.01.2021) 

 

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

 

 3.50  Про надання дозволу КП "Молодіжне творче об`єднання" ДМР на списання з 
балансу основного засобу (оприлюднено 11.01.2021) 

 

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

 

 3.51  Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра об’єкта соціальної інфраструктури – Будинку науки і 
техніки по вул. Масивній, 31 (оприлюднено 05.11.2020) 

 

 3.52  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.02.2020 № 30/54 "Про 
надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади 
міста Дніпра нежитлових приміщень по вул. Електричній, 30 А"
(оприлюднено 19.01.2021) 

 

 3.53  Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 20.11.2020) 

 

 3.54  Про визначення балансоутримувача об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності (оприлюднено 16.11.2020) 

 

 3.55  Про передачу з балансу КП "БЮРО" на баланс КП "Міське управління 
справами" об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 13.01.2021) 

 

 3.56  Про передачу з балансу на баланс канатної пасажирської підвісної дороги по 
вул. Дмитра Донцова, 23 з прилеглими об`єктами нерухомого майна 
(оприлюднено 19.01.2021) 

 



 3.57  Про надання згоди на передачу у комунальну власність територіальної 
громади міста Дніпра об`єкта соціальної інфраструктури - комплексу 
будівель та споруд дитячої залізниці по просп. Дмитра Яворницького, 95 Д 
(оприлюднено 26.01.2021) 

 

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

 3.58  Про надання дозволу на передачу на баланс КП "Міське управління 
справами" автомобілів і матеріальних цінностей (оприлюднено 14.01.2021) 

 

4. Про організаційні і кадрові питання 

 Доповідач: Філатов Б. А., міський голова  

 4.1  Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами міської ради у 2020 році (оприлюднено 11.01.2021) 

 

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

 4.2  Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 15.01.2021) 

 

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

 

 4.3  Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання до 
Кабінету Міністрів України (оприлюднено 18.11.2020) 

 

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

 

 4.4  Про затвердження Положення про Правобережне управління соціального 
захисту населення Дніпровської міської ради (оприлюднено 29.12.2020) 

 

 4.5  Про визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради щодо 
комісії міської ради з питань поновлення прав реабілітованих 
(оприлюднено 30.12.2020) 

 

 4.6  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2019 № 47/42 "Про 
затвердження структури і граничної чисельності працівників Комунальної 
установи "Дніпровський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)" Дніпровської міської ради" 
(оприлюднено 06.01.2021) 

 

 4.7  Про Положення про Центральне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 11.01.2021) 

 

 Доповідач: Зимний Д. М., начальник відділу з питань запобігання корупції 
Дніпровської міської ради 

 

 4.8  Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання корупції 
Дніпровської міської ради (оприлюднено 28.12.2020) 

 



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

 

 4.9  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 57/34 "Про 
рішення міської ради, що прийняті у 2015 році" (оприлюднено 05.01.2021) 

 

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

 

 4.10  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2020 № 31/60 "Про 
надання згоди на укладання договору про поділ квартири № 2 в буд. 43 по 
вул. Шмідта у м. Дніпрі" (оприлюднено 11.12.2020) 

 

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

 

 4.11  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2018 № 39/32 "Про 
міські спеціалізовані служби цивільного захисту" (оприлюднено 11.12.2020) 

 

 Доповідач: Сушко К. А., директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

 

 4.12  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 46/13 "Про 
іменні стипендії міського голови імені Гаррі Логвіна" 
(оприлюднено 05.01.2021) 

 

 4.13  Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства "Спортивний
клуб з ігрових видів спорту" Дніпровської міської ради шляхом ліквідації
(оприлюднено 13.01.2021) 

 

 4.14  Про затвердження Статуту у новій редакції та Порядку проведення конкурсу 
на зайняття посад директора та педагогічних працівників Комунальної 
установи "Центр професійного розвитку "Освітня траєкторія" Дніпровської 
міської ради (оприлюднено 06.01.2021) 

 

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

 

 4.15  Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської 
ради відповідно до їх підпорядкованості (оприлюднено 08.12.2020) 

 

 4.16  Про затвердження Статуту КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР у 
новій редакції (оприлюднено 05.11.2020) 

 

 4.17  Про затвердження Статуту КП «Міськавтопарк» у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 01.12.2020) 

 

 4.18  Про затвердження Статуту КП «ЖИЛСЕРВІС-2» ДМР у новій редакції у 
зв’язку зі зменшенням статутного капіталу (оприлюднено 22.12.2021) 

 

 4.19  Про затвердження Статуту КП «БЕЗПЕЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА» 
ДМР у новій редакції (оприлюднено 30.12.2020) 

 

 4.20  Про затвердження Статуту КП "ЖГ Самарського району" ДМР у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу 
(оприлюднено 26.08.2020) 

 



 4.21  Про затвердження Статуту КП "Оздоровлення та відпочинок" у новій редакції 
у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 13.01.2020) 

 

 4.22  Про затвердження Статуту КП "ЖИЛСЕРВІС-5" у новій редакції у зв`язку зі 
збільшення статутного капіталу (оприлюднено 15.01.2021) 

 

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

 4.23  Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та 
її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її 
виконавчих органів (оприлюднено 01.12.2021) 

 

 
5. Про питання земельних відносин 

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

5.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Ткаченко Т. І., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Циганок Г. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Абакуновій А. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Глущенко Г. А., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.5 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Циганку Д. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.6 Про передачу земельної ділянки  по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Гордєєвій Г. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Прожуган Т. М., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 13.01.2021) 



5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Нахімова (Центральний район) у 
власність гр. Грицику Ф. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.9 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у районі буд. № 54 
(Шевченківський район) у власність гр. Чекурді Я. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.01.2021) 

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Рилєєва (Індустріальний район) у 
власність гр. Калантай О. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 18.01.2021) 

5.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільхової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Маленіній Т. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.12 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільхової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Сорокотязі Г. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.13 Про передачу земельної ділянки по пров. Івана Сохача (Новокодацький район) 
у власність гр. Журавлю Є. П., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Баштанній у районі буд. № 24 
(Самарський район) у власність гр. Максименко О. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рильського (Самарський район) 
у власність гр. Коваленку С. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Східній у районі буд. № 63 (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Бугаєнко Л. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.17 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дубовика (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Опечанській Т. О., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.01.2021) 



5.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільхової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Маленіну В. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Бєлградської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Березану І. Г., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Костя Пестушка (Чечелівський 
район) у власність гр. Пономаренко Т. Т., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 
у власність гр. Плужник Є. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Рилєєва (Індустріальний район) 
у власність гр. Шулим Л. О., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.23 Про передачу земельної ділянки по вул. Казахстанській у районі буд. № 90 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Подол`яновій Н. Є., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
11.01.2021) 

5.24 Про передачу земельної ділянки по вул. Серафимовича (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Василевському В. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
11.01.2021) 

5.25 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернігівській у районі буд. № 369 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Прокопенко Є. Г., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
11.01.2021) 

5.26 Про передачу земельної ділянки по вул. Сірка у районі буд. № 54 (Соборний 
район) у власність гр. Дичку С. М., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.27 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гайсюк Г. М., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 11.01.2021) 



5.28 Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій (Амур-Нижньодніпровський 
район) у власність гр. Соколу Д. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.29 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській (Новокодацький 
район) у власність гр. Яструбенку В. П., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.30 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській (Новокодацький 
район) у власність гр. Яструбенко А. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.31 Про передачу земельної ділянки по вул. Великій Діївській (Новокодацький 
район) у власність гр. Воронюк С. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.32 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Березанівської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Чорноморцю В. В., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
05.01.2021) 

5.33 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вільхової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Маленіній О. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.34 Про передачу земельної ділянки по пров. Казахському у районі буд. № 51 
(Новокодацький район) у власність гр. Лисихіній Г. С., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.35 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Вітчизняної (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Лісуненку А. Ю., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.36 Про передачу земельної ділянки по просп. Свободи (Новокодацький район) у 
власність гр. Баркарю Р. В., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.37 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка (Центральний 
район) у власність гр. Земляній Н. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 



5.38 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка (Центральний 
район) у власність гр. Земляній К. О., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.39 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка (Центральний 
район) у власність гр. Сімаку В. О., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.40 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка у районі буд. № 11 
(Центральний район) у власність гр. Мітіну І. Ф., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.41 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка у районі буд. № 11 
(Центральний район) у власність гр. Биваліну Д. М., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.42 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка (Центральний 
район) у власність гр. Земляному О. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.43 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка (Центральний 
район) у власність гр. Хайкельсону Б. Ю., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.44 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка у районі буд. № 11 
(Центральний район) у власність гр. Вербицькій В. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 04.01.2021) 

5.45 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність гр. Бузулуцьковій А. Е., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.46 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Широкої (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Удовенко В. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 05.01.2021) 

5.47 Про передачу земельної ділянки по вул. Барвінківській, 9 А (Центральний 
район) у власність гр. Курділь В. Д., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 04.01.2021) 

5.48 
 

Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Вересову О. О., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.01.2021) 



5.49 Про передачу земельної ділянки у районі шосе Полтавського (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Шапличенку С. М., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
06.01.2021) 

5.50 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мостової (Новокодацький 
район) у власність гр. Сотникову В. В., ідентифікаційний номер, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 06.01.2021) 

5.51 Про передачу земельної ділянки по вул. Житомирській у районі буд. № 193 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Мосіній Л. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.52 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна (Новокодацький район) 
у власність гр. Лучинському О. А., ідентифікаційний номер, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.53 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна (Новокодацький район) 
у власність гр. Гаврюшину О. Ю., ідентифікаційний номер, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (оприлюднено 15.10.2020) 

5.54 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по пров. Окопному у районі буд. № 11 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Камарецькому О. П., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
14.01.2021) 

5.55 
 
 

Про передачу земельної ділянки у районі вул. Дніпрельстанівської 
(Новокодацький район) у власність гр. Романовських Г. В., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.56 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Арсенальній у районі буд. № 36 
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Догадіній Т. А., 
ідентифікаційний номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 
17.11.2020) 

5.57 
 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Таганрозькій (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Гоцик Н. І., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 17.11.2020) 

5.58 
 
 

Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Захарченка у районі буд. № 
17 (Індустріальний район) у власність гр. Мірошник С. Л., ідентифікаційний 
номер, для будівництва та обслуговування гаража (оприлюднено 16.07.2020) 



5.59 Про передачу земельної ділянки по вул. Миколи Руденка у районі буд. № 11 
(Центральний район) у власність гр. Корнюк С. К., ідентифікаційний номер, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.60 Про передачу у власність земельних ділянок у районі вул. Краснопільської 
(Чечелівський район) для будівництва та обслуговування гаражів громадянам 
у м. Дніпрі (11 осіб) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.61 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 6 Т 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
трансформаторної підстанції № 66 (оприлюднено 19.01.2021) 

5.62 Про передачу земельної ділянки по вул. Каштановій, 20 (Індустріальний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню підстанції "Карла 
Лібкнехта"(оприлюднено 21.01.2021) 

5.63 Про передачу земельної ділянки по просп. Сергія Нігояна, 5 Т (Чечелівський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 12 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.64 Про передачу земельної ділянки по вул. Чернишевського, 1 П (Соборний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 136 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.65 Про передачу земельної ділянки по вул. Севастопольській, 17 (Соборний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 740 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.66 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 71 (Чечелівський район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції № 62
(оприлюднено 18.01.2021) 

5.67 Про передачу земельної ділянки по вул. Володимира Антоновича, 39 Т 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню 
трансформаторної підстанції № 21 (оприлюднено 19.01.2021) 

5.68 Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 60 Т (Центральний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 14
(оприлюднено 19.01.2021) 

5.69 Про передачу земельної ділянки по вул. Шмідта, 7 Т (Центральний район) в 
оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції № 102
(оприлюднено 19.01.2021) 



5.70 Про передачу земельної ділянки по вул. Орловській, 36 А (Новокодацький 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 51 (оприлюднено 15.01.2021) 

5.71 Про передачу земельної ділянки по пров. Добровольців, 17 (Соборний район) 
в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 16
(оприлюднено 18.01.2021) 

5.72 Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 68 Т (Центральний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню розподільчого пункту № 27
(оприлюднено 18.01.2021) 

5.73 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 77 Д (Чечелівський 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, по фактичному розміщенню трансформаторної підстанції 
№ 10 (оприлюднено 19.01.2021) 

5.74 Про передачу земельної ділянки по вул. Гусенка, 13 Б (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ФІРМА АВТОДНІПРО", код ЄДРПОУ 23073131, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, кафе (оприлюднено 06.01.2021) 

5.75 Про передачу земельної ділянки по вул. Сухому острову, 3 (Новокодацький 
район) в оренду ТОВ "ТЕХНО 2020", код ЄДРПОУ 43685722, по фактичному 
розміщенню будівлі автомобільної газонаповнювальної компресорної станції
(оприлюднено 15.01.2021) 

5.76 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 11 (Шевченківський район) 
в оренду ТОВ "ТЕСТІ ФУД", код ЄДРПОУ 39016065, по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу, будівлі (оприлюднено 12.01.2021) 

5.77 Про передачу земельної ділянки по пров. Баженова, 47 (Шевченківський 
район) у власність гр. Левченко М. П., ідентифікаційний номер, по 
фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (оприлюднено 19.01.2021) 

5.78 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Езау, 18 Д (Чечелівський район) 
в оренду ТОВ "КАПС ІНТЕР", код ЄДРПОУ 37453406, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, складу № 100 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.79 Про передачу земельної ділянки по пров. Мандриківському, 2 Б (Соборний 
район) в оренду ТОВ "ГРАНД БУД ДНІПРО", код ЄДРПОУ 42936486, по 
фактичному розміщенню автозаправного комплексу (оприлюднено
11.01.2021) 

5.80 Про передачу земельної ділянки по просп. Сергія Нігояна, 104 А 
(Новокодацький район) в оренду ТОВ "ГРАНД БУД ДНІПРО", код ЄДРПОУ 
42936486, по фактичному розміщенню автозаправного комплексу
(оприлюднено 06.01.2021) 



5.81 Про передачу земельної ділянки по вул. Криворізькій, 39 А (Чечелівський 
район) в оренду ТОВ "ГРАНД БУД ДНІПРО", код ЄДРПОУ 42936486, по 
фактичному розміщенню автозаправного комплексу (оприлюднено 
05.01.2021) 

5.82 Про передачу земельної ділянки по вул. Високовольтній, 20 А (Соборний 
район) в оренду гр. Чумаку В. В., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 12.01.2021) 

5.83 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Акінфієва, 30 (Соборний район) 
в оренду ТОВ "ГК "РАССВЕТ", код ЄДРПОУ 40990363, по фактичному 
розміщенню будівлі готелю "Рассвет" (оприлюднено 14.01.2021) 

5.84 Про передачу земельної ділянки по вул. Семафорній, 32 Б (Самарський район) 
в оренду ТОВ "ПІВНІЧНЕ-007", код ЄДРПОУ 40928232, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі багатофункціонального призначення
(оприлюднено 15.01.2021) 

5.85 Про передачу земельної ділянки по вул. Передовій, 263 Д (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Пашкевичу С. О., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 
05.01.2021) 

5.86 Про передачу земельної ділянки по вул. Береговій, 244 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Ковальчук Т. Г., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню нежитлових будівель (оприлюднено 
06.01.2021) 

5.87 Про передачу земельної ділянки по вул. Макарова, 23 А (Чечелівський район) 
в оренду ТОВ "ОРТО-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 43513478, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, магазину (оприлюднено 11.01.2021) 

5.88 Про передачу земельної ділянки по просп. Петра Калнишевського, 34 Д 
(Індустріальний район) в оренду ТОВ "САПФІР ДНІПРО", код ЄДРПОУ 
43094448, по фактичному розміщенню будівлі туалету (оприлюднено 
14.01.2021) 

5.89 Про передачу земельної ділянки по вул. Собінова, 1 (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ТОВ "МІРОПЛАСТ", код ЄДРПОУ 
34230288, по фактичному розміщенню нежитлового приміщення, будівлі 
енергопостачального цеху (оприлюднено 19.01.2021) 

5.90 Про передачу земельної ділянки по вул. Пастера, 6 А (Центральний район) в 
оренду ТОВ "МЕГА-СТРУКТУРА", код ЄДРПОУ 34822959, по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу (оприлюднено 05.01.2021) 

5.91 Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій, 58 (Центральний 
район) в  оренду ТОВ "СТАР РЕАЛ ІСТЕЙТ", код ЄДРПОУ 41360669, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі, адміністративного будинку
(оприлюднено 20.01.2021) 

5.92 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 71 (Чечелівський район) в 
оренду ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОСПЕКТ", код ЄДРПОУ 35114181, по фактичному 
розміщенню нежитлових приміщень № 59 а, № 59 б (оприлюднено 20.01.2021)



5.93 Про передачу земельної ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 98 
(Центральний район) в оренду ТОВ "БОНОРУМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 
40655795, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, механічної 
майстерні (оприлюднено 21.01.2021) 

5.94 Про передачу земельної ділянки по вул. Центральній, 14 (Шевченківський 
район) в оренду ТОВ "БОНОРУМ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 40655795, по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 20.01.2021) 

5.95 Про передачу земельної ділянки по вул. Андрія Фабра, 27 (Шевченківський 
район) в оренду гр. Волощенку С. Б., ідентифікаційний номер, по фактичному 
розміщенню нежитлової напівзруйнованої будівлі та гаража (оприлюднено 
18.01.2021) 

5.96 Про передачу земельної ділянки по просп. Героїв, 1 А (Соборний район) в 
оренду ТОВ "АЛЕКСІС-ЛТД", код ЄДРПОУ 43820790, по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд (оприлюднено 19.01.2021) 

5.97 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у м. Дніпрі (4 особи)
(оприлюднено 20.01.2021)  

5.98 Про передачу земельної ділянки по вул. Широкій, 175 А (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду ФОНДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", код ЄДРПОУ 25539496, по фактичному 
розміщенню будівель і споруд (оприлюднено 13.01.2021) 

5.99 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Генерала Пушкіна, 1 М (гараж) 
(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,23 кВ від опори № 11904 ТП-
613 А-4 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.100 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Каруни, 49 К (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії 
електропередачі напругою 0,4 кВ від РУ 0,4 кВ ТП-1385 (оприлюднено 
20.01.2021) 

5.101 Про передачу земельної ділянки по вул. Івана Акінфієва у районі буд. № 9 
(Соборний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 
код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від ТП-255 (оприлюднено 
06.01.2021) 

5.102 Про передачу земельної ділянки у районі просп. Миру, 51 А (Індустріальний 
район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва кабельної лінії електропередачі 
напругою 0,23 від РП 0,4 кВ ТП-1571 (оприлюднено 15.01.2021) 

5.103 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олександра Кониського, 30 А 
(Шевченківський район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 0,4 кВ від 
РУ 0,4 кВ ТП-193 (оприлюднено 21.01.2021) 



5.104 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Кармалюка, 6 А 
(Новокодацький район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва ЛЕП 0,4 кВ від 
опори № 48403 Рб-4 ТП-671 (оприлюднено 21.01.2021) 

5.105 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Костомарівської, 4 
(Центральний район) в оренду АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва КЛ 10 кВ від 
ТП-5528(оприлюднено 20.01.2021)  

5.106 Про передачу земельних ділянок у районі вул. Щитової, будинки № № 129, 
31, 31 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-1400 (оприлюднено 20.01.2021) 

5.107 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва КЛ 10 кВ від ТП-13 по вул. Ударників, 42 
(Чечелівський район) (оприлюднено 23.10.2020) 

5.108 Про надання АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 
23359034, дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (оприлюднено 23.10.2020) 

5.109 Про надання ТОВ "БІОСФЕРА ЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 43589442, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гаванській, 8 Д (Самарський район) по фактичному розміщенню 
виробничо-складського комплексу (оприлюднено 05.01.2021) 

5.110 Про надання ТОВ "ЛІДЕР КАПІТАЛ 2012", код ЄДРПОУ 38432235, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. 20-річчя Перемоги, 22 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд ринку  (оприлюднено 12.01.2021) 

5.111 Про надання гр. Тарасенко О. І., ідентифікаційний номер, гр. Пономарьовій А. 
А., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 85 Д 
(Шевченківський район) по фактичному розміщенню будівлі туалету
(оприлюднено 11.01.2021) 

5.112 
 

Про надання ТОВ "БРОВАРИПРОМЖИТЛО-БУД", код ЄДРПОУ 43237755, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по шосе Донецькому, 37 (Амур-Нижньодніпровський район) та 
проведення її експертної грошової оцінки для продажу (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.113 Про надання ТОВ "СПОРТЛЕНД", код ЄДРПОУ 24984389, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Панікахи, 61 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель (оприлюднено 15.10.2020) 



5.114 Про надання гр. Пруднікову М. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Мандриківській, 44 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель та споруди, приміщення технічно-історичного музею 
"Машина часу" (оприлюднено 23.10.2020) 

5.115 Про надання ТОВ "ПРОСТІР НЕРУХОМІСТЬ", код ЄДРПОУ 41061054, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Дмитра Яворницького, 28 (Соборний район) по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 07.10.2020) 

5.116 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги,
5 К (Соборний район), яка перебуває в оренді ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ДОБРОВІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО СУДНОВОДІЇВ-ЛЮБИТЕЛІВ "ВИМПЕЛ", 
код ЄДРПОУ 19305771 (оприлюднено 11.01.2021) 

5.117 Про надання гр. Атанасовій І. П., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Січових стрільців, 91 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі, будівлі виробничих приміщень з подальшою її 
реконструкцією та новим будівництвом комплексу адміністративно-
побутового призначення (оприлюднено 12.01.2021) 

5.118 Про надання гр. Буйній І. І., ідентифікаційний номер, гр. Теплицькій А. Г., 
ідентифікаційний номер, гр. Шинкевич А. В., ідентифікаційний номер, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 
по вул. Володимира Винниченка, 2 А, 2 Б (Соборний район) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.119 
 

Про надання гр. Стахняк Н. М., ідентифікаційний номер, гр. Стахняк О. О., 
ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та споруд 
по просп. Богдана Хмельницького, 151 Х (Шевченківський район)
(оприлюднено 21.01.2020) 

5.120 Про надання ТОВ ВК "РЕНДПАКО", код ЄДРПОУ 20298773, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
шосе Запорізькому, 25 (Соборний район) по фактичному розміщенню 
комплексу виробничих будівель та споруд (оприлюднено 15.10.2020) 

5.121 Про надання ТОВ "ЕРМІТАЖ.", код ЄДРПОУ 33613316, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
В’ячеслава Липинського, 5 (Шевченківський район) по фактичному 
розміщенню житлового будинку з подальшим будівництвом 
багатофункціонального комплексу з апартаментами (оприлюднено 11.12.2020)

5.122 Про надання КП "БЮРО", код ЄДРПОУ 03341763, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлових будівель та споруд по пл. Успенській, 14 (Соборний 
район) (оприлюднено 06.01.2021) 



5.123 Про надання ФОНДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", 
код ЄДРПОУ 25539496, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі дитячого 
комбінату та споруд по просп. Олександра Поля, 98 Г (оприлюднено 
07.10.2020) 

5.124 Про надання ОСББ "ГЕНЕРАЛА ЗАХАРЧЕНКА-2", код ЄДРПОУ 40505087, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Генерала Захарченка, 2 (Індустріальний район) (оприлюднено 
15.10.2020) 

5.125 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 № 208" по вул. Казакевича, 10 (Шевченківський район)
(оприлюднено 07.09.2020)  

5.126 Про надання ТОВ "НВО "СОЮЗЕНЕРГОМАШ", код ЄДРПОУ 43391055, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Гаванській, 8 (Самарський район) по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 05.01.2021) 

5.127 Про надання ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРІМС", код ЄДРПОУ 35043493, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Троїцькій, 11 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
нежитлового приміщення (оприлюднено 12.01.2021) 

5.128 Про надання гр. Волошиній В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(оприлюднено 11.01.2021) 

5.129 Про надання ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДОБРОВІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
СУДНОВОДІЇВ-ЛЮБИТЕЛІВ "ВИМПЕЛ", код ЄДРПОУ 19305771, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Набережній Перемоги, 5 К (Соборний район) по фактичному розміщенню 
будівель човнового причалу та для будівництва багатофункціонального 
комплексу житлового та громадського призначення (оприлюднено 11.01.2021)

5.130 
 
 

Про надання гр. Шапошникову В. В., ідентифікаційний номер, гр. Цопіній М. 
О., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи Хвильового, 131 
(Новокодацький район) по фактичному розміщенню нежитлових будівель та 
споруд (оприлюднено 05.01.2021) 

5.131 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 № 63" ДМР по вул. Янтарній, 71 А (Індустріальний район)
(оприлюднено 12.01.2021) 



5.132 Про надання КП ОСК "Метал", код ЄДРПОУ 33474160, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлової будівлі та для будівництва спортивного 
комплексу по вул. Янтарній 79 Б (Індустріальний район) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.133 Про надання КП ОСК "Метал", код ЄДРПОУ 33474160, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. 
Янтарній у районі буд. № 73 А (Індустріальний район) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.134 
 

Про надання гр. Гаражі В. В., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню гаража по вул. Заливній, гараж № 1 (Новокодацький 
район) (оприлюднено 07.10.2020) 

5.135 
 

Про надання ТОВ "АТБ-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30487219, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зі 
зміною її цільового призначення) по фактичному розміщенню будівлі 
торговельного призначення з реалізації продовольчої та непродовольчої групи 
товарів по вул. Робочій, 174 А (Чечелівський  район) (оприлюднено 
11.01.2021) 

5.136 Про надання ТОВ "ДОНЦОВА 8", код ЄДРПОУ 43895142, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 
Дмитра Донцова, 8 Г та по вул. Дмитра Донцова, 8, 8 Г, пров. Феодосія 
Макаревського, 12 (Соборний район) по фактичному розміщенню житлового 
будинку і гаражів та для будівництва багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями комерційного призначення і паркінгом
(оприлюднено 11.01.2021) 

5.137 Про надання гр. Хоміч О. М., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) по пров. 
Смарагдовому в районі буд. № 10 (Шевченківський район) (оприлюднено 
12.01.2021) 

5.138 Про надання гр. Чалик О. В., ідентифікаційний номер, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка)  у районі вул. Марії Грінченко 
(Новокодацький район) (оприлюднено 11.06.2020) 

5.139 Про поновлення договору оренди землі від 17.09.2019 (державна реєстрація 
від 17.09.2019, номер запису про інше речове право 33265598) у районі вул. 
Оренбурзької та вул. Байкальської (Індустріальний район) АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 10 кВ від 
трансформаторної підстанції № 1445 до трансформаторної підстанції № 1523 



5.140 Про поновлення договору оренди землі від 16.09.2019 (державна реєстрація 
від 16.09.2019, номер запису про інше речове право 33244421) у районі вул. 
Передової (Амур-Нижньодніпровський район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 10 кВ від розподільного пункту по 
вул. Передовій до трансформаторних підстанцій № № 1897, 1892, 1877, 1876
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.141 Про поновлення договорів оренди землі від 22.01.2020 (державна реєстрація 
від 22.01.2020, номери записів про інше речове право 35151885, 35152859) у 
районі вул. Немировича-Данченка (Самарський район) АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
реконструкції та розміщення електричної кабельно-повітряної лінії напругою 
6 кВ від ПС "1 Т-63" до РП-1 (ПРМЗ) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.142 Про поновлення договору оренди землі від 16.09.2019 (державна реєстрація 
від 16.09.2019, номер запису про інше речове право 33244802) у районі вул. 
Передової (Амур-Нижньодніпровський район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення
електричних кабельних ліній напругою 10 кВ від розподільного пункту по 
вул. Передовій до трансформаторних підстанцій № № 1897,1892, 1877, 1876
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.143 Про поновлення договору оренди землі від 20.01.2020 (державна реєстрація 
від 20.01.2020, номер запису про інше речове право 35124986) у районі вул. 
Богдана Хмельницького (Індустріальний район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 
підстанції № 1450 до житлового будинку по вул. Богдана Хмельницького, 21
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.144 Про поновлення договорів оренди землі від 20.01.2020 (державна реєстрація 
від 20.01.2020, номери записів про інше речове право 35124615, 35124748, 
35124847) у районі вул. Березинської та просп. Миру (Індустріальний район) 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
будівництва та розміщення кабельних ліній напругою 10 кВ від 
трансформаторної підстанції № 1555 до трансформаторної підстанції № 1569
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.145 Про поновлення договорів оренди землі від 21.01.2020 (державна реєстрація 
від 21.01.2020, номери записів про інше речове право 35144393, 35144424, 
35144451) у районі вул. Свєтлова та вул. Січових стрільців (Центральний та 
Шевченківський райони) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код 
ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення електричних кабельних 
ліній напругою 6 кВ від підстанції "Славута" до розподільного пункту № 3
(оприлюднено 21.01.2021) 



5.146 Про поновлення договору оренди землі від 21.01.2020 (державна реєстрація 
від 21.01.2020, номер запису про інше речове право 35144474) у районі просп. 
Свободи (Новокодацький район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 
підстанції № 355 (А 20 – просп. Свободи, 203; А 15 – просп. Свободи, 213)
(оприлюднено 21.01.2021) 

5.147 Про поновлення договору оренди землі від 22.01.2020 (державна реєстрація
від 22.01.2020, номер запису про інше речове право 35150799) у районі просп. 
Олександра Поля та вул. Новосільної (Центральний район) АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від 
трансформаторної підстанції № 543 (мережа вул. Нахімова, вул. Новосільної, 
вул. Полєтаєва) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.148 Про поновлення договору оренди землі від 16.09.2019 (державна реєстрація 
від 16.09.2019, номер запису про інше речове право 33245143) у районі вул. 
Марії Приймаченко та вул. Зеленоградської (Самарський район) АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
реконструкції та розміщення КПЛ-6 кВ із заміною на кабельну лінію 
напругою 6 кВ від трансформаторної підстанції № 1007 до трансформаторної 
підстанції № 1026 (оприлюднено 12.01.2021) 

5.149 Про поновлення договору оренди землі від 17.09.2019 (державна реєстрація 
від 17.09.2019, номер запису про інше речове право 33265698) у районі вул. 
Повітової та вул. Дарвіна (Шевченківський район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 
підстанції № 208 (мережа вул. Повітової, вул. Дегтярьова, вул. Дарвіна)
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.150 Про поновлення договору оренди землі від 21.01.2020 (державна реєстрація 
від 21.01.2020, номер запису про інше речове право 35125181) у районі вул. 
Короленка та вул. Дарвіна (Центральний та Шевченківський райони) АТ 
"ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для 
будівництва та розміщення електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від 
підстанції "Славута" до розподільного пункту № 4 (оприлюднено 19.01.2021) 

5.151 Про поновлення договорів оренди землі від 21.01.2020 (державна реєстрація 
від 21.01.2020, номери записів про інше речове право 35125042, 35125139) у 
районі вул. Свєтлова, вул. Ульянова, вул. Тамбовської, вул. Надії Алексєєнко
(Центральний та Чечелівський райони) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від підстанції "Славута" до 
розподільчого пункту № 8 (оприлюднено 18.01.2021) 



5.152 Про поновлення договору оренди землі від 16.09.2019 (державна реєстрація 
від 16.09.2019, номер запису про інше речове право 33244156) у районі вул. 
Симона Петлюри та вул. Курганської (Шевченківський район) АТ "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від 
трансформаторної підстанції № 404 (мережа вул. Симона Петлюри)
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.153 Про поновлення договору оренди землі від 17.09.2019 (державна реєстрація 
від 17.09.2019, номер запису про інше речове право 33265862) у районі вул. 
Канатної та вул. Леваневського (Чечелівський район) АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 6 кВ від 
трансформаторної підстанції № 10 до трансформаторної підстанції № 15
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.154 Про поновлення договору оренди землі від 16.09.2019 (державна реєстрація 
від 16.09.2019, номер запису про інше речове право 33244975) у районі вул. 
Передової (Амур-Нижньодніпровський район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 10 кВ від розподільного пункту по 
вул. Передовій до трансформаторних підстанцій № № 1897,1892,1877,1876
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.155 Про поновлення договору оренди землі від 17.09.2019 (державна реєстрація 
від 17.09.2019, номер запису про інше речове право 33265770) у районі вул. 
Політехнічної, пров. Червонополянського (Центральний район) АТ "ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва 
та розміщення електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від 
трансформаторної підстанції № 285 (мережа пров. Червонополянського)
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.156 
 

Про поновлення договору оренди землі від 20.01.2020 (державна реєстрація 
від 20.01.2020, номер запису про інше речове право 35124916) у районі вул. 
Богдана Хмельницького (Індустріальний район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 
підстанції № 1450 до житлового будинку по вул. Богдана Хмельницького, 13
(оприлюднено 19.01.2021) 

5.157 Про поновлення договору оренди землі від 22.01.2020 (державна реєстрація 
від 22.01.2020, номер запису про інше речове право 35149828) у районі вул. 
Осінньої (Індустріальний район) АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ 23359034, для будівництва та розміщення 
електричних кабельних ліній напругою 0,4 кВ від трансформаторної 
підстанції № 1818 до житлового будинку по вул. Осінній, 9 (оприлюднено 
19.01.2021) 

5.158 
 
 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Космічній, 32 А, яка 
перебуває в оренді ТОВ "ЮСТ-КОС", код ЄДРПОУ 39522020, та про 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (оприлюднено 
04.01.2021) 



5.159 Про внесення змін до договору оренди землі від 14.12.2020 (державна 
реєстрація від 14.12.2020 № 39698082) щодо земельної ділянки по вул. Гулі 
Корольової, 12 Г (Індустріальний район) (оприлюднено 19.01.2021) 

5.160 
 
 

Про продовження гр. Бродському І. М., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по просп. Богдана 
Хмельницького, 1 (Шевченківський район) (оприлюднено 20.01.2021) 

5.161 
 
 
 

Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Дніпра земельної ділянки по вул. Макарова, 27 
А (кадастровий номер 1210100000:07:210:0102) (Чечелівський район)
(оприлюднено 05.01.2021) 

5.162 Про продовження ПП "ВІА-МЕД", код ЄДРПОУ 33906168, гр. Панасенку Д. 
А., ідентифікаційний номер, строку укладання договорів оренди землі по вул. 
Половицькій, 9, 9 Д (Центральний район) (оприлюднено 21.01.2021) 

5.163 
 

Про поновлення договору оренди землі від 17.01.2006 (державна реєстрація 
від 06.02.2006 № 040610400148) по шосе Донецькому, 2 Ж (Амур-
Нижньодніпровський район) ТОВ "ПРИЗМА", код ЄДРПОУ 24428702, по 
фактичному розміщенню торговельної будівлі (оприлюднено 11.01.2021) 

5.164 Про припинення ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ", код ЄДРПОУ 
36053570, права користування земельною ділянкою по пров. Євгена 
Коновальця, 11 (Соборний район) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.165 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки по вул. Терещенківській у районі буд. № 27 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 29.12.2020) 

5.166 Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки у районі вул. Панікахи (Шевченківський район)
(оприлюднено 29.12.2020) 

5.167 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Юрія Кондратюка у районі буд. № 4 
(Новокодацький район) з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
13.01.2021) 

5.168 Про поновлення договору оренди землі від 06.09.2013 (державна реєстрація 
від 06.09.2013 № 2402631) по вул. Святослава Хороброго, 32 (Шевченківський 
район) ТОВ "ОБ’ЄДНАННЯ "ФОРВАРД", код ЄДРПОУ 35269007, по 
фактичному розміщенню автостоянки (оприлюднено 26.09.2018) 

5.169 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по пров. Південному, 5, 6, 
7, пров. Павлодарському, 1, вул. Виконкомівській, 23 (Шевченківський район)
(оприлюднено 15.01.2021) 

5.170 
 
 
 
 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 20.01.2004 (державна 
реєстрація від 14.12.2009 № 040910400870) по вул. Береговій, 238 (Амур-
Нижньодніпровський район) гр. Пруднікову М. В., ідентифікаційний номер, 
по фактичному розміщенню будівлі цеху з виробництва виробів 
машинобудівного призначення, нежитлової будівлі, будівлі адміністративного 
корпусу (оприлюднено 07.10.2020) 



5.171 Про надання згоди на поділ земельної ділянки у районі просп. Дмитра 
Яворницького (кадастровий номер 1210100000:02:413:0119), яка перебуває в 
оренді ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ АТЛАНТ", код ЄДРПОУ 34774497
(оприлюднено 11.01.2021) 

5.172 Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
В’ячеслава Липинського в районі буд. № 5 (Шевченківський район) для 
продажу на земельних торгах (оприлюднено 25.08.2020) 

5.173 Про надання згоди на поділ земельної ділянки по вул. Любарського, 161 
(Амур-Нижньодніпровський район), яка перебуває в оренді ПАТ
"ДНІПРОВАЖПАПІРГІРМАШ", код ЄДРПОУ 00218911, відповідно до 
договору оренди землі від 29.01.2003 (державна реєстрація від 11.02.2003 № 
2898) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.174 Про припинення ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ", код ЄДРПОУ 
36053570 та ТДВ "ФІРМА "МЕБЛІ.", код ЄДРПОУ 01554829, права 
користування земельною ділянкою по вул. Сергія Єфремова, 22 (Соборний 
район) (оприлюднено 12.01.2021) 

5.175 Про повернення з користування земельної ділянки № 8 уздовж шосе 
Полтавського (кадастровий номер 1210100000:01:590:0099) територіальній 
громаді м. Дніпра (оприлюднено 14.01.2021) 

5.176 Про повернення з користування земельної ділянки № 7 уздовж шосе 
Полтавського (кадастровий номер 1210100000:01:590:0100) територіальній 
громаді м. Дніпра  (оприлюднено 14.01.2021) 

5.177 Про повернення з користування земельної ділянки № 6 уздовж шосе 
Полтавського (кадастровий номер 1210100000:01:596:0018) територіальній 
громаді м. Дніпра (оприлюднено 14.01.2021) 

5.178 Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 10.04.2001 (державна 
реєстрація від 10.04.2001 № 868) по шосе Запорізькому, 30 Д (Шевченківський 
район) ТОВ ВК "РЕНДПАКО", код ЄДРПОУ 20298773, по фактичному 
розміщенню будівель і споруд (оприлюднено 12.10.2020) 

5.179 Про відмову гр. Сидоренко І. В., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Кабельній (Самарський район)
(оприлюднено 28.09.2020) 

5.180 Про відмову гр. Сидоренко І. В., ідентифікаційний номер, у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) по вул. Кабельній (Самарський район)
(оприлюднено 28.09.2020) 

5.181 
 

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 24.09.2020) 



5.182 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,5000 га, у районі
вул. Мандриківської з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
29.12.2020) 

5.183 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,7500 га, у районі 
вул. Мандриківської з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
29.12.2020) 

5.184 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1000 га, у районі 
вул. Мандриківської з метою проведення земельних торгів (оприлюднено 
15.01.2021) 

5.185 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по шосе Донецькому у районі буд. № 97 з метою 
проведення земельних торгів (оприлюднено 21.12.2020) 

5.186 
 
 

Про припинення ТОВ "ВЕКТОР – 2017", код ЄДРПОУ 41710353, права 
користування земельною ділянкою по вул. Повітряній, 5 (Самарський район)
(оприлюднено 12.01.2021)  

5.187 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Андрія Фабра, 
27 Д (Шевченківський район) (оприлюднено 21.01.2021) 

Конфлікт інтересів 

5.188 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 2 Н (Амур-
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Кривошеєву В. П., ідентифікаційний 
номер, по фактичному розміщенню комплексу побутового обслуговування
(оприлюднено 12.01.2021) 

5.189 Про передачу земельної ділянки по вул. Панікахи, 2 (Соборний район) в 
оренду ТОВ "БаДМ", код ЄДРПОУ 31816235, по фактичному розміщенню 
складу лікарських препаратів (оприлюднено 05.01.2021) 

5.190 Про передачу земельних ділянок по вул. Глинки, 1 (Шевченківський район) в 
оренду ПрАТ "АГРА", код ЄДРПОУ 31659485, по фактичному розміщенню 
нежитлових приміщень (оприлюднено 05.01.2021) 
 

6.  Про питання архітектури та містобудування 

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

6.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам-учасникам 
антитерористичної операції у м. Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 23.10.2020) 



6.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в Амур-Нижньодніпровському районі для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 
(присадибні ділянки) громадянам-учасникам антитерористичної операції у м. 
Дніпрі (3 особи) (оприлюднено 11.01.2021) 

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 
(8 осіб) (оприлюднено 15.12.2020) 

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 
(5 осіб) (оприлюднено 11.01.2021) 

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 
(5 осіб) (оприлюднено 12.01.2021) 

6.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(10 осіб) (оприлюднено 23.10.2020) 

6.7 
 
 
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2016 № 229/12 "Про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаражів громадянам у 
м. Дніпропетровську (41 особа)" (оприлюднено 05.01.2021) 

6.8 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(12 осіб) (оприлюднено 11.01.2021) 

6.9 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(5 осіб) (оприлюднено 23.10.2020) 

6.10 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у м. Дніпрі 
(9 осіб) (оприлюднено 23.10.2020) 

6.11 Про надання гр. Солдатову В. А., ідентифікаційний номер, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення садівництва в ОК "СТ "ОАЗИС", ділянка № 50 (оприлюднено 
05.01.2021) 



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

6.12 Про надання дозволу на розроблення детального плану території кварталу, 
обмеженого проспектом Дмитра Яворницького та вулицями Воскресенською, 
Князя Володимира Великого, Володимира Мономаха (Шевченківський район)
(оприлюднено 05.01.2021) 

 
7. Різне 


