
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ
пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 745-71-51 

№ ____________  н а № ____________ від

ПРОТОКОЛ № 33
засідання постійної комісії міської ради 

з питань екології

Присутні:

1. Начар’ян Н. О. -  голова постійної комісії;
2. Гончаренко Н. В. -  В. о. секретаря постійної комісії
3. Риженко С. А.
Відсутні:

1. Музика М. І.
2. Пермяков О. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

28.06.2022
13:30

1. Розгляд проектів рішень міської ради, які виносяться для розгляду 23 
чергової сесії міської ради VIII скликання.

1. СЛУХАЛИ:
Про проекти рішень міської ради, які виносяться для розгляду 23 

чергової сесії міської ради VIII скликання.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИ»
«УТРИМАЛОСЬ»

ВИРІШИЛИ:
Проекти рішень 1.1, 2.1, 2.3-2.6, 3.1-3.8, 3.11, 3.13-3.19, 4.1, 4.2, 4.4-4.8 
згідно основного переліку узгодити.

Голова постійної комісії

В. о. секретаря постійної комісії

Наталія НАЧАР’ЯН

Наталя ГОНЧАРЕНКО

- З депутатів;
- 0 депутатів;
- 0 депутат

і



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

Формуляр
реєстрації присутніх депутатів на засіданні (Zoom) 

постійної комісії міської ради з питань 
Екології

28.06.22

№
з/п Прізвище, ім’я, по-батькові присутність

1 . Начар'ян Наталія Олександрівна присутня

2. Гончаренко Наталя Вікторівна присутня

3. Музика Максим Іванович відсутній

4. Риженко Сергій Анатолійович присутній

5. Пермяков Олексій Олександрович відсутній



проект

29.06.2022

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

23 позачергової сесії міської ради VIII скликання

1. Про фінансово-бюджетні питання

Доповідач: Андрій ПРИГОЖИН, директор департаменту інформаційних 
технологій Дніпровської міської ради

1.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 42/12 "Про 
надання дозволу департаменту інформаційних технологій Дніпровської 
міської ради на здійснення закупівель" (оприлюднено 23.06.2022)

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

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

2.1 Про затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення м. Дніпра» 
на 2023-2027 рр. (оприлюднено 22.06.2022)

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

2.2 Про погодження Інвестиційної програми ВІДОКРЕМЛЕНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ "ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на період з 
01.10.2022 по 30.09.2023 у сфері теплопостачання
(оприлюднено 06.06.2022)

2.3 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку комунального 
господарства міста Дніпра на 2020 -  2024 роки (оприлюднено 08.06.2022)

Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
2.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 "Про 

затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м. Дніпра на 
2021-2025 роки" (оприлюднено 20.06.2022)
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Доповідач: Андрій ПРИГОЖИН, директор департаменту інформаційних 
технологій Дніпровської міської ради

2.5 Про внесення змін до Програми "Безпечна школа" на 2018 -  2022 роки 
(оприлюднено 23.06.2022)

Доповідач: Андрій ПОНОМАРЬОВ, директор департаменту адміністративних 
послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
2.6 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 20/12 "Про 

затвердження Програми розвитку відносин володіння, користування, 
розпорядження та обліку комунального майна, що належить до 
територіальної громади міста Дніпра, на 2022- 2026 роки"
(оприлюднено 24.06.2022)

3. Про питання комунальної власності

Доповідач: Михайло ЛИСЕНКО, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради
3.1 Про надання дозволу на списання з балансу КП "Міськсвітло" об’єктів 

зовнішнього освітлення (оприлюднено 09.06.2022)

3.2 Про надання дозволу на списання об’єктів зовнішнього освітлення з балансу 
КП "Міськсвітло"(оприлюднено 17.06.2022)

3.3 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання 
(оприлюднено 20.06.2022)

3.4 Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради на списання матеріалів
(оприлюднено 20.06.2022)

3.5 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "УРЕА" матеріальних 
цінностей (оприлюднено 22.06.2022)

3.6 Про надання дозволу КП "УРЕА" на списання з балансу майна 
(оприлюднено 22.06.2022)

3.7 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання 
(оприлюднено 23.06.2022)

3.8 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Дніпровської 
міської територіальної громади зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення (оприлюднено 23.06.2022)



з

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

3.9 Про внесення змін до рішення міської ради від 19.09.2018 № 45/35 "Про 
погодження списання з балансу КП "ЖГ Самарського району" ДМР 
багатоквартирних житлових будинків" (оприлюднено 13.06.2022)

Доповідач: Олег ДЮТКІН, голова адміністрації Шевченківського району 
Дніпровської міської ради
3.10 Про визначення адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської 

ради балансоутримувачем об’єкта благоустрою м. Дніпра -  території у 
районі вул. Михайла Грушевського, буд. № 70 (оприлюднено 14.06.2022)

Доповідач: Ксенія СУШКО, заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради
3.11 Про закріплення на праві господарського відання об’єкта нерухомого майна 

(оприлюднено 23.06.2022)

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

3.12 Про надання дозволу департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради на прийняття на баланс 
матеріальних цінностей (оприлюднено 24.06.2022)

Доповідач: Андрій ПРИГОЖИН, директор департаменту інформаційних
технологій Дніпровської міської ради

3.13 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Цифрова трансформація та 
автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" ДМР матеріальних 
цінностей і основних засобів (оприлюднено 23.06.2022)

3.14 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Цифрова трансформація та 
автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" ДМР матеріальних 
цінностей і основних засобів (оприлюднено 23.06.2022)

3.15 Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Цифрова трансформація та 
автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" ДМР матеріальних 
цінностей і основних засобів (оприлюднено 23.06.2022)

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

3.16 Про включення об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
Дніпровської міської територіальної громади до Переліку другого типу, що 
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 
(оприлюднено 20.06.2022)
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3.17 Про надання згоди на передачу у комунальну власність Дніпровської міської 
територіальної громади юридичної особи -  Комунального некомерційного 
підприємства оздоровлення та відпочинку дітей "Ювілейний" Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської області та майнового комплексу за 
адресою: вул. Овчаренка, буд. 31 А, с. Хащове, Новомосковський район, 
Дніпропетровська область (оприлюднено 22.06.2022)

3.18 Про передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомого майна 
(оприлюднено 22.06.2022)

3.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 № 115/48 "Про 
врегулювання питання розмежування допоміжних та нежитлових приміщень 
у багатоквартирних житлових будинках міста Дніпра"
(оприлюднено 23.06.2022)

4. Про організаційні і кадрові питання

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

4.1 Про припинення права оперативного управління КНП "ДЦПМСД № 5" ДМР 
(оприлюднено 24.06.2022)

4.2 Про припинення права оперативного управління КНП "ДЦПМСД № 2" ДМР 
(оприлюднено 24.06.2022)

Доповідач: Дмитро ВОЛИК, начальник головного архітектурно-
планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської 
міської ради - головний архітектор міста
4.3 Про перейменування вулиць та провулків міста Дніпра, назви яких пов’язані 

з державою-агресором (оприлюднено 14.06.2022)

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

4.4 Про затвердження Статуту КП "Міська інфраструктура" ДМР у новій 
редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу
(оприлюднено 10.06.2022)

4.5 Про затвердження Статуту КП "Еко Дніпро" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 22.06.2022)

4.6 Про затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 22.06.2022)

4.7 Про затвердження Статуту КП "Міськсвітло" у новій редакції у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу (оприлюднено 15.02.2022)
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Доповідач: Антон АНДРІЄНКО, депутат Дніпровської міської ради

4.8 Про Звернення депутатів Дніпровської міської ради VIII скликання до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (оприлюднено 27.06.2022)

5. Про питання земельних відносин

Доповідач: Дмитро МОВШИН, директор департаменту по роботі з активами
Дніпровської міської ради

5.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Любарського, 161 (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду гр. Сейфер Я. В., гр. Безуглій Л. Я. по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна (оприлюднено 
27.05.2022)

5.2 Про передачу земельної ділянки по пров. Крушельницької, 6 Л (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду ПП "ВАДИМ Ч", код ЄДРПОУ 
20295629, по фактичному розміщенню торгово-побутового комплексу 
(оприлюднено 27.05.2022)

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Дніпросталівській, 16 
(Індустріальний район) в оренду гр. Титаренку В. В. по фактичному 
розміщенню будівель та споруд (оприлюднено 30.05.2022)

5.4 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 59 (Чечелівський район) 
в оренду TOB "САММ", код ЄДРПОУ 38199708, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі (оприлюднено 17.06.2022)

5.5 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
АТ "Укрзалізниця", код ЄДРПОУ 40075815, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд по пл. Старомостовій, З Б (Центральний район) 
(оприлюднено 16.02.2022)

5.6 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 67 Д (Чечелівський 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної станції № 
27 (оприлюднено 16.02.2022)

5.7 Про передачу земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 21 Б 
(Соборний район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код 
ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної 
станції № 32 (оприлюднено 16.02.2022)

5.8 Про передачу земельної ділянки по вул. Маріупольській, 1 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) у постійне користування КП 
"Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню 
будівель та споруд (оприлюднено 16.02.2022)
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5.9 Про передачу земельної ділянки по бульв. Зоряному, 1 Н (Шевченківський 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної станції № 
41 (оприлюднено 17.02.2022)

5.10 Про передачу земельної ділянки по вул. Мандриківській, 220 Б (Соборний 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної станції № 
31 (оприлюднено 17.02.2022)

5.11 Про передачу земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9 Б (Чечелівський 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню підвищувальної насосної станції № 
33 (оприлюднено 17.02.2022)

5.12 Про передачу земельної ділянки по вул. Пресовій, 57 (Шевченківський 
район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", код ЄДРПОУ 
03341305, по фактичному розміщенню південної станції аерації 
(оприлюднено 17.02.2022)

5.13 Про передачу земельної ділянки по просп. Богдана Хмельницького, 134 Н 
(Шевченківський район) у постійне користування КП "Дніпроводоканал", 
код ЄДРПОУ 03341305, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі 
(оприлюднено 17.02.2022)

5.14 Про передачу земельної ділянки по вул. Мільмана, 63 Б (Соборний район) у 
постійне користування КП "МІД" ДМР, код ЄДРПОУ 37807980, по 
фактичному розміщенню будівлі (оприлюднено 30.05.2022)

5.15 Про передачу земельної ділянки по пл. Успенській, 5 Д (Соборний район) в 
оренду ТОВ "ТОРІС-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 33473413, по фактичному 
розміщенню житлового будинку з вбудованими нежитловими 
приміщеннями (оприлюднено 23.06.2022)

5.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Високовольтній, 4 Д (Соборний 
район) в оренду ТОВ "АГРОКОМБУД", код ЄДРПОУ 36221260, по 
фактичному розміщенню культурно-розважального центру (оприлюднено 
23.06.2022)

5.17 Про надання ОСББ ЖК "Сонячне", код ЄДРПОУ 36439836, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Маршала Малиновського, 48 А (Амур-Нижньодніпровський район) 
(оприлюднено 03.06.2022)

5.18 Про надання ОК "ЖБК "СТАНІСЛАВСЬКИЙ, 3", код ЄДРПОУ 44504071, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по фактичному розміщенню об’єкта незавершеного будівництва по 
вул. Станіславського, 3 (Самарський район) (оприлюднено 03.06.2022)
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5.19 Про надання TOB "БРОМТЕРМ", код ЄДРПОУ 40103962, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Верхній, 7 (Індустріальний район) по фактичному розміщенню 
адміністративної будівлі(оприлюднено 07.06.2022)

5.20 Про надання Управлінню Служби безпеки України у Дніпропетровській 
області, код ЄДРПОУ 20001496, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель управління по просп. Сергія Нігояна, 35 А 
(Чечелівський район) (оприлюднено 30.05.2022)

5.21 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 КЗДО № 267 ДМР по вул. Софії Ковалевської, 55 А (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.02.2022)

5.22 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗДО № 206 ДМР по шосе Донецькому, 126 (Амур-
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 17.02.2022)

5.23 Про надання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, 
код ЄДРПОУ 40506248, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗО "СЗШ № 68" ДМР по вул. Симиренківській, 76 (Амур- 
Нижньодніпровський район) (оприлюднено 03.06.2022)

5.24 Про надання ТОВ "КАЛИНА-БУД", код ЄДРПОУ 41597081, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Артеківській, 17 (Амур-Нижньодніпровський район) по фактичному 
розміщенню нежитлового приміщення, магазину(оприлюднено 22.06.2022)

5.25 Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність 
Дніпровської міської територіальної громади земельної ділянки по вул. 
Журналістів, 5 Б (Індустріальний район) (оприлюднено 14.06.2022)

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

5.27 Про надання ГУНП в Дніпропетровській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для утримання 
спеціального майданчика для тимчасово затриманих (вилучених) 
транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області у районі 
перехрестя просп. Праці та вул. Трудових резервів (Соборний район) 
(оприлюднено 14.06.2022)
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5.28 Про надання КЗ "ДФКС" ДОР", код ЄДРПОУ 04544524, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівлі по вул. Краснопільській, 4 (Чечелівський 
район) (оприлюднено 14.06.2022)

5.29 Про надання гр. Ульянову О. Г. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Новошкільній, 143 
(Чечелівський район) (оприлюднено 08.06.2022)

5.30 Про надання гр. Клименко 3. М., ідентифікаційний номер, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) по вул. Стасова, 4 (Шевченківський 
район) (оприлюднено 01.10.2021)

5.31 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, 
розташованої по вул. Євпаторійській, 2 Б (Соборний район) (оприлюднено
18.05.2022)

5.32 Про продовження гр. Лісунову Д. П. строку укладання договору оренди 
землі по вул. Гвардійській, 20 (Новокодацький район) (оприлюднено
07.06.2022)

5.33 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 159/55 "Про 
надання ТОВ "ФРУТДІМ", код ЄДРПОУ 43067427, дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Богдана 
Хмельницького, 151 (Шевченківський район) по фактичному розміщенню 
автозаправної станції" (оприлюднено 13.06.2022)

5.34 Про зміну цільового призначення земельної ділянки по вул. Маршала 
Малиновського, 102 Д (Самарський район) (оприлюднено 13.06.2022)

5.35 Про продовження гр. Романову О. С. строку укладання додаткового 
договору до договору оренди землі по вул. Набережній Заводській, 73 К 
(Новокодацький район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.36 Про продовження гр. Бродському І. М., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по просп. Богдана 
Хмельницького, 1 (Шевченківський район) (оприлюднено 09.06.2022)

5.37 Про припинення права користування земельними ділянками по вул. 
Виконкомівській, 6 (Шевченківський район) (оприлюднено 17.02.2022)

5.38 Про продовження ТОВ "НОВЕ БУДІВНИЦТВО 2017", код ЄДРПОУ 
41507237, строку укладання договору оренди землі по вул. Дмитра Байди- 
Вишневецького, 155 (Соборний район) (оприлюднено 16.02.2022)
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5.39 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 № 406/12 "Про 
передачу земельної ділянки по вул. Котляревського, 9 Г (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду ГК "БУДІВЕЛЬНИК", код ЄДРПОУ 
25015681, по фактичному розміщенню гаражів гаражного 
кооперативу"(оприлюднено 21.02.2022)

5.40 Про продовження гр. Єсельському А. В., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по просп. Петра Калнишевського, 34 А 
(Індустріальний район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.41 Про продовження гр. Крупському В. М. строку укладання договору оренди 
землі по вул. Фонвізіна, 17 (Самарський район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.42 Про продовження гр. Затинайченко Н. М., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Рилєєва, 60 (Індустріальний район) 
(оприлюднено 16.02.2022)

5.43 Про продовження гр. Співакову Б. Г., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Великій Діївській, 459 
(Новокодацький район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.44 Про продовження гр. Чередниченку А. І., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткових угод до договорів оренди землі по вул. Князя 
Ярослава Мудрого, 33 (Центральний район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.45 Про продовження гр. Коваль Г. С., ідентифікаційний номер, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по вул. Князя 
Ярослава Мудрого, 43 (Центральний район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.46 Про продовження гр. Васильчик Т. В., ідентифікаційний номер, строку 
укладання договору оренди землі по вул. Бутовій, 171 А (Індустріальний 
район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.47 Про продовження гр. Вороницькому О. В. строку укладання договору 
оренди землі по вул. Набережній Заводській, 85 Б (Новокодацький район) 
(оприлюднено 16.02.2022)

5.48 Про продовження ТОВ "ВІТАМІН", код ЄДРПОУ 20306706, строку 
укладання додаткових угод до договорів оренди землі (оприлюднено 
16.02.2022)

5.49 Про продовження гр. Сегеді О. Л. строку укладання договору оренди землі 
по вул. Сагайдачного, 1 Б (Індустріальний район) (оприлюднено 16.02.2022)

5.50 Про продовження гр. Біляєву О. А. строку укладання додаткової угоди до 
договору оренди землі по просп. Героїв, 3 (Соборний район) (оприлюднено 
16.02.2022)

5.51 Про продовження ТОВ ВКФ "ТАІНА-А", код ЄДРПОУ 20207625, строку 
укладання додаткової угоди до договору оренди землі по пл. Вокзальній, 1 Б 
(Центральний район) (оприлюднено 24.11.2021)
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5.52 Про продовження гр. Буханській В. Д. строку укладання договору оренди 
землі по вул. Немировича-Данченка, 42 Д (Самарський район) 
(оприлюднено 16.02.2022)

5.53 Про продовження TOB "ВКП "ТАКО", код ЄДРПОУ 13417240, строку 
укладання договорів оренди землі по вул. Бердянській, 7 (Індустріальний 
район) (оприлюднено 11.02.2022)

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

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

5.56 Про продовження гр. Моісеєнку Б. В. строку укладання договору оренди 
землі (оприлюднено 14.02.2022)

5.57 Про продовження строку укладання договорів оренди земельних ділянок по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилих будинків, 
господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) (оприлюднено 
14.02.2022)

5.58 Про припинення права постійного користування КП "ЇДАЛЬНЯ № 810 
ДОР", код ЄДРПОУ 19145853, земельною ділянкою (кадастровий номер 
1210100000:06:083:0040) (оприлюднено 14.06.2022)

5.59 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020 № 280/62 "Про 
надання КНП "МКЛ № 11" ДМР, код ЄДРПОУ 01983944, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню будівель та споруд лікарні по вул. Ганни Барвінок, 
1 (Новокодацький район)" (оприлюднено 14.06.2022)

5.60 Про внесення змін до договору оренди землі від 09.02.2017 (державна 
реєстрація від 09.02.2017 № 18942490) по просп. Гагаріна, 112 А, 112 Б, 
112 Г (Шевченківський район) ТОВ "КОМФОРТ СІТІ ПЛЮС", код 
ЄДРПОУ 39964068 (оприлюднено 23.06.2022)

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

5.62 Про повернення з користування ТОВ "ОТЕГ" земельної ділянки по 
вул. Січеславській Набережній, 19 Д (Шевченківський район) (кадастровий 
номер 1210100000:02:427:0009) Дніпровській міській територіальній громаді 
(оприлюднено 23.06.2022)
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5.63 Про надання гр. Ковальовій А. В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню гаража по вул. Володимира Антоновича, 36 Г (Центральний 
район) (оприлюднено 22.06.2022)

Доповідач: Дмитро ВОЛИК, начальник головного архітектурно-
планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської 
міської ради - головний архітектор міста

5.64 Про затвердження детального плану території кварталу, обмеженого 
вулицями Паторжинського, Олеся Гончара, Чернишевського та Василя 
Жуковського (Соборний район) (оприлюднено 17.12.2021)

6. Різне


