ПРОТОКОЛ
VI чергової сесії міської ради
VII скликання
13.04.2016
У VI черговій сесії о 10.00 беруть участь 59 депутатів міської ради та
міський голова Філатов Б. А.
Запрошені:
• голови районних у місті рад;
• заступники міського голови;
• члени виконкому міської ради;
• керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому;
• керівники підприємств та організацій міста;
• депутати районних у місті рад;
• депутати обласної ради;
Відкриває VI сесію та головує міський голова Філатов Б. А.
СЛУХАЛИ: Про перейменування депутатської групи «Опозиційний
блок Дніпропетровськ» в депутатську групу «За Дніпропетровськ»
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та до
Регламенту Дніпропетровської міської ради VII скликання.
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ: Про обрання головою фракції «УКРОП»
Дніпропетровській міській раді Глядчишина Геннадія Вікторовича.
Виступили:
- Філатов Б. А. —міський голова;
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
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СЛУХАЛИ: Про підписання меморандуму, ініційованого головою
фракції «Солідарність» - Блок Петра Порошенка» про співпрацю
демократичних сил.
Виступили:
- Примаков К. Ю. - депутат міської ради;
- Хмельников А. О. - депутат міської ради;
- Санжара О. О. - депутат міської ради;
- Краснов 3. Г. - депутат міської ради;
- Начар'ян Н. О. - депутат міської ради;
- Суханов С. А. - депутат міської ради;
ВИРІШИЛИ: опрацювати та вивчити меморандум у фракціях
Дніпропетровської міської ради.
Міський голова Філатов Б. А. оголосив перерву в роботі сесії
і

ПЕРЕРВА з 10.20 до 11.35.

СЛУХАЛИ:
Про
створення
демократичної
більшості
у
Дніпропетровській міській раді VII скликання
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Хмельников А. О. - депутат міської ради;
- Безуглий Д. Г. - депутат міської ради;
- Краснов 3. Г. - депутат міської ради;
- Начар'ян Н. О. - депутат міської ради;
- Глядчишин Г. В. - депутат міської ради;
- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
ВИРІШИЛИ: створити нову демократичну більшість у кількості 42
депутатів міської ради.
СЛУХАЛИ:
Про прийняття порядку денного за основу та
виключення
п. 3.2. «Про визначення балансоутримувача цілісного
майнового комплексу кінотеатру «Січ» із порядку денного.
Голосували : «За» - 59
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийняти за основу, п.3.2 - виключити
із порядку денного.
СЛУХАЛИ: Про формування порядку денного
Виступили:
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
- Хмельников А. О. - депутат міської ради;
- Яровий В. В. - депутат міської ради;
- Сергеев В. С. - депутат міської ради;
- Суханов С. А. - депутат міської ради;
- Краснов 3. Г. - депутат міської ради;
- Шикуленко О. В. - депутат міської ради;
- Панченко В. Г. - депутат міської ради;
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Збарської К. Ю.
щодо виключення із порядку денного пунктів 1.4. «Про включення об'єктів
до Переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу» та п. 4.3.
«Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг та
дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради».
Голосували : «За» - 21
«Проти» - 28
«Утримались» - 10
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
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СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Ярового В. В.
щодо включення до порядку денного розділу «Різне».
Голосували : «За» - 58
«Проти» - 0
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Сергеева В. С.
щодо виключення із порядку денного п. 4.17. «Про реорганізацію та
створення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради» та
перенесення розгляду цього питання на наступну сесію міської ради.
Голосували : «За» - 31
«Проти» - 17
«Утримались» - 8
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Краснова 3. Г.
щодо створення депутатської контрольної комісії у Дніпропетровській
міській раді.
Голосували : «За» - 31
«Проти» - 16
«Утримались» - 11
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Шикуленка О. В.
щодо повторного голосування питання про виключення із порядку денного
п. 4.17. «Про реорганізацію та створення комунальних підприємств
Дніпропетровської міської ради» та перенесення розгляду цього питання на
наступну сесію міської ради.
Голосували : «За» - 21
«Проти» - 22
«Утримались» - 14
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата міської ради Панченка В. Г.
щодо включення до порядку денного його депутатського запиту
Голосували : «За» - 54
«Проти» - З
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Про порядок денний в цілому.
Голосували : «За» - 54
«Проти» - 1
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення № 1/6 додається.
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1.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 30.03.2016 № 4/5 "Про Програму економічного і соціального розвитку
міста на 2016 рік"
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
- Луценко Н. О. - депутат міської ради;
- Міллер В. В. - директор фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради;
Голосували : «За» - 40
«Проти» - 9
«Утримались» - 11
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2/6 додається.
1.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення
від 30.03.2016 № 3/5 "Про міський бюджет на 2016 рік"
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Гивель Я. О. - депутат міської ради;
- Хозін Д. С. - депутат міської ради;
- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
- Лаппо І. М. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 37
«Проти» - 0
«Утримались» - З
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3/6 додається.

міської ради

1.3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 27.12.2010 № 5/6 "Про місцеві податки і збори на території міста"
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Хмельников А. О. - депутат міської ради;
- Рублівський В. Г. - депутат міської ради;
- Хозін Д. С. - депутат міської ради;
- Примаков К. Ю. - депутат міської ради;
- Міллер В. В. - директор фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради;
- Мішалов В. Д. - секретар міської ради;
- Безуглий Д. Г. - депутат міської ради;
- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
- Кучугура М. В. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 57
«Проти» - 0
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 /6 додається.
4

1.4. СЛУХАЛИ: Про включення об'єктів до Переліку об'єктів, які
підлягають приватизації шляхом викупу.
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Начар'ян Н. О. - депутат міської ради;
- Краснов 3. Г. - депутат міської ради;
- Буря К. М. - депутат міської ради, в. о. директора департаменту
корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської
міської ради;
- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
- Безуглий Д. Г. - депутат міської ради;
- Лигін О. П. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 37
«Проти» - 20
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 /6 додається.
1.5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 29.10.2014 № 7/56 стосовно об'єкта нерухомого майна по вул.Набережній
Перемоги, 5 Д.
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 49
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 /6 додається.
2Л. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 28.01.2015 № 14/60 "Про погодження Інвестиційної програми
Комунального підприємства "Транспортування покупної теплової енергії
"Теплотранс" Дніпропетровської міської ради на 2015 рік"
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Краснов 3. Г. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 55
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7/6 додається.
2.2.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 30.03.2016 № 30/5 “Про Програму щодо сприяння діяльності депутатів
Дніпропетровської міської ради на 2016 р.”
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Турчин О. Л. - депутат міської ради;
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- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
- Безуглий Д. Г. - депутат міської ради;
- Хозін Д. С. - депутат міської ради;
- Лигін О. П. - депутат міської ради;
- Староскольцева А. А. - депутат міської ради;
- Мішалов В. Д. - секретар міської ради;
Голосували : «За» - 54
«Проти» - О
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8/6 додається.
2.3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми
розвитку галузі культури м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Хозін Д. С. - депутат міської ради;
- Хорошилов Є. В. - начальник управління культури та мистецтв
Дніпропетровської міської ради;
- Демідова Н. М. - депутат міської ради;
- Гельфер Г. А. - депутат міської ради;
- Лигін О. П. - депутат міської ради;
- Маринчук С. Г. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 35
«Проти» - 0
«Утримались» - 12
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9/6 додається.
3.1. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття в комунальну
власність територіальної громади міста мереж водопостачання та
водовідведення до житлового будинку за адресою: вул. Євпаторійська, 2 Б.
Голосували : «За» - 52
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10/6 додається.
3.3. СЛУХАЛИ: Про визнання такими, що втратили чинність, рішення
міської ради стосовно передачі основних засобів та майнового комплексу
по вул.Краснозаводській, 28
Голосували : «За» - 52
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 11/6 додається.
3.4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 30.11.2011 № 59/17 "Про надання згоди на прийняття з державної у
комунальну власність територіальної громади міста об'єктів нерухомого
майна по вул. Молодогвардійській, 57"
б

Голосували : «За» - 51
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12/6 додається.
3.5.
СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну
власність територіальної громади міста гуртожитку за адресою:
просп.Слобожанський, 67.
Голосували : «За» - 52
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 13/6 додається.
4.1. СЛУХАЛИ: Про підпорядкування комунальних закладів
Дніпропетровської міської ради виконавчим органам Дніпропетровської
міської ради
Голосували : «За» - 36
«Проти» - 11
«Утримались» - 5
ВИРІШИЛИ: Рішення № 14/6 додається.
4.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської
ради від 16.03.2016 № 7/3 "Про затвердження структури Дніпропетровської
міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників
міської ради та її виконавчих органів"
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Начар'ян Н. О. - депутат міської ради;
- Санжара О. О. - депутат міської ради;
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
- Лисенко М. О. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 39
«Проти» - 14
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 15/6 додається.
4.3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент
адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської
ради
Виступили:
- Філатов Б. А. - міський голова;
- Збарська К. Ю. - депутат міської ради;
- Пономарьов А. С. - директор департаменту адміністративних
послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради;
Голосували : «За» - 38
«Проти» - 15
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення № 16/6 додається.
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Міський голова Філатов Б. А. оголосив перерву на 15 хвилин.
ПЕРЕРВА
Після перереєстрації зареєструвався 41 депутат.
Міський голова Філатов Б. А. запропонував голосувати за проекти
рішень пакетом 4.4-4.16
Виступили:
- Примаков К. Ю. - депутат міської ради;
За пропозицію міського голови Філатова Б. А. щодо голосування
пакетом 4.4 - 4.16 з урахуванням пропозиції депутата міської ради
Примакова К. Ю. щодо окремого голосування по п. 4.5.
Голосували : «За» - 39
«Проти» - 0
«Утримались» - 5
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
4.4-4.16 СЛУХАЛИ:
- Про затвердження Положення про управління аудиту та контролю
Дніпропетровської міської ради.
- Про припинення комунальних підприємств Дніпропетровської міської
ради шляхом ліквідації.
- Про внесення змін до Статуту КП "ТПТЕ "Теплотранс".
- Про внесення змін до Статуту КП "Міськзеленбуд".
- Про внесення змін до Статуту КП "Коменергосервіс".
- Про внесення змін до Статуту КП "Теплоенерго".
- Про затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції.
- Про перейменування МКП "Адміністративне архітектурно - будівель
не управління" та затвердження статуту у новій редакції.
- Про перейменування МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі"
та затвердження статуту у новій редакції.
- Про внесення змін до Статуту КП "Дніпроводоканал" та затвердження
його у новій редакції.
- 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".
- Про внесення змін до рішень міської ради в частині надходження
плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста до міського бюджету.
Голосували : «За» - 39
«Проти» - 2
«Утримались» - 5
ВИРІШИЛИ: Рішення №№ 17/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6,
26/6, 27/6, 28/6, 29/6 додаються.
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4.5
СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку комунальних
підприємств Дніпропетровської міської ради відповідно до їх
підпорядкованості.
Виступили:
- Григорук О. Р. - депутат міської ради;
Про проект рішення 4.5 з урахуванням пропозиції депутата міської
ради Григорука О. Р. щодо залишення КП «Міськавтопарк» у
підпорядкуванні департаменту транспорту та захисту навколишнього
природного середовища.
Голосували : «За» - 40
«Проти» - 4
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 18/6 додається (з урахуванням пропозиції
депутата міської ради Григорука О. Р.)
4.17
СЛУХАЛИ: Про реорганізацію та створення комунальних
підприємств Дніпропетровської міської ради
Виступили:
- Демідова Н. М. - депутат міської ради;
Про проект рішення 4.17 з урахуванням пропозиції депутата міської
ради Демідової Н.М. щодо внесення змін до п.5 проекту рішення та
виключення КП «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради із
запропонованого проекту рішення.
Голосували : «За» - 42
«Проти» - З
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 30/6 додається (з урахуванням пропозиції
депутата міської ради Демідової Н. М.)

4.18 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 29.02.2016 № 7-3/1 "Про затвердження заступників міського голови"
Голосували : «За» - 42
«Проти» - 2
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення № 31/6 додається.
4.19 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради
від 29.02.2016 № 8-3/1 "Про кількісний та персональний склад виконавчого
комітету міської ради"
Голосували : «За» - 41
«Проти» - 5
«Утримались» - 2
ВИРІШИЛИ: Рішення № 31/6 додається.
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4.20 СЛУХАЛИ: Про затвердження керівного та персонального
складу постійних комісій міської ради
Виступили:
- Начар'ян Н. О. - депутат міської ради;
- Санжара О. О. - депутат міської ради з пропозицією:
• переведення депутата міської ради Альошкіна
Ю. А. до
постійної комісії з питань житлово-комунального та дорожнього
господарства, а депутата міської ради Максюту О. М. до
постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та екології;
• у зв'язку із обранням Шикуленка О. В. заступником міського
голови, на посаду заступника голови постійної комісії з питань
охорони здоров'я, соціального захисту населення та міжнародних
зв'язків призначити Каптєлову Т. Л.
- Гельфер Г. А. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 38
«Проти» - 9
«Утримались» - З
ВИРІШИЛИ: Рішення № 32/6 додається (з урахуванням пропозиції
депутата міської ради Санжари О. О.)
4.21 СЛУХАЛИ: Про утворення Дніпропетровської міської ланки
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Дніпропетровської області та затвердження Положення про неї
Голосували : «За» - 53
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 33/6 додається.
4.22 СЛУХАЛИ: Про утворення комісії міської ради з питань
присвоєння звання "Почесний громадянин міста Дніпропетровська"
Виступили:
- Рублівський В. Г. - депутат міської ради;
- Кушнір С. В. - депутат міської ради;
- Панченко В. Г. - депутат міської ради;
- Хмельников А. О. - депутат міської ради;
За пропозицію депутата міської ради Рублівського В. Г. щодо
включення до складу комісії міської ради з питань присвоєння звання
"Почесний громадянин міста Дніпропетровська" депутата міської ради
Начар'ян Н. О.
Голосували : «За» - 19
«Проти» - 18
«Утримались» - 13
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
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За пропозицію депутата міської ради Рублівського В. Г. щодо
включення до складу комісії міської ради з питань присвоєння звання
"Почесний громадянин міста Дніпропетровська" депутата міської ради
Суханова С. А.
Голосували : «За» - 15
«Проти» - 27
«Утримались» - 8
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
За пропозицію депутата міської ради Рублівського В. Г. щодо
включення до складу комісії міської ради з питань присвоєння звання
"Почесний громадянин міста Дніпропетровська" депутата міської ради
Глікмана М. М.
Голосували : «За» - 23
«Проти» - 6
«Утримались» - 22
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
За пропозицію депутата міської ради Рублівського В. Г. щодо
включення до складу комісії міської ради з питань присвоєння звання
"Почесний громадянин міста Дніпропетровська" депутата міської ради
Вербу В. М.
Голосували : «За» - 27
«Проти» - 2
«Утримались» - 21
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято.
За пропозицію депутата міської ради Панченка В. Г. щодо включення
його до складу комісії міської ради з питань присвоєння звання "Почесний
громадянин міста Дніпропетровська".
Голосували : «За» - 38
«Проти» - 1
«Утримались» - 7
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Про утворення комісії міської ради з питань присвоєння
звання "Почесний громадянин міста Дніпропетровська" з включенням до
складу депутата міської ради Панченка В. Г.
Голосували : «За» - 38
«Проти» - 13
«Утримались» - З
ВИРІШИЛИ: Рішення № 34/6 додається.
4.23
СЛУХАЛИ: Про іменні стипендії міської ради кращим студентам
вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська

її

Голосували : «За» - 53
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
ВИРІШИЛИ: Рішення № 35/6 додається.
5Л- 5.2 СЛУХАЛИ:
- Про депутатський запит депутата міської ради Безуглого Д. Г. (щодо
приватизації житла та захисту прав на проживання у безпечних умовах
мешканців будинку № 26 по просп. Слобожанському);
- Про депутатський запит депутата міської ради Безуглого Д. Г. (щодо
встановлення знаків одностороннього дорожнього руху).
Виступили:
- Безуглий Д. Г. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 48
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення №№ 36/6, 37/6 додаються.
5.4 СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата міської ради
Кучугури М. В. (щодо захисту комунального майна та підвищення рівня
безпеки на реконструйованій алеї, розташованій на житловому масиві
Лівобережний - 3)
Виступили:
- Кучугура М. В. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 51
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 39/6 додається.
5.3 СЛУХАЛИ: Про депутатський запит депутата міської ради
Панченка В. Г. (щодо припинення незаконних поховань та засмічення
території Новобогородицької фортеці)
Виступили:
- Панченко В. Г. - депутат міської ради;
Голосували : «За» - 51
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення № 38/6 додається.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію міського голови Філатова Б. А.
голосувати розділ «Про питання земельних відносин» блоком
Голосували : «За» - 51
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
6.1 - 6.53 СЛУХАЛИ:
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- Про передачу у власність земельних Д ІЛ Я Н О К громадянам У
м. Дніпропетровську (103 особи)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську (12 осіб)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську для садівництва (8 осіб)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську (106 осіб)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську (74 особи)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську (7 осіб)
- Про передачу у власність земельних ділянок громадянам У
м. Дніпропетровську (25 осіб)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Короленка, 79
(Бабушкінський район) у власність гр. Іванову С. В., ідентифікаційний номер
2897606374, по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (АмурНижньодніпровський
район) у
власність гр. Мацковій
О. А.,
ідентифікаційний номер 2859718741, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур Нижньодніпровський
район) у
власність гр. Мацковій
В. М.,
ідентифікаційний номер 1511000287, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (АмурНижньодніпровський
район) у
власність гр. Тараненко
Н. О.,
ідентифікаційний номер 2109321686, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова, 56 (Жовтневий
район) у власність гр. Карпенко О. В., ідентифікаційний номер 2846406442,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Красносельської (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Калініченко Л. О.,
ідентифікаційний номер 2657816928, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Шпаковій у районі буд. № 84
(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. Терещенку М. С.,
ідентифікаційний номер 3302517116, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки в районі вул. Генерала Григоренка вул. Олешківської, (Самарський район) у власність гр. Пупенко І. А.,
ідентифікаційний номер 2784612747, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
із

- Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова в районі буд. № 5
(Жовтневий район) у власність гр. Карпенко Л. О., ідентифікаційний номер
2791120842, для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Новопартизанській, 38
(Красногвардійський район) у власність гр. Рябку О. М., ідентифікаційний
номер 2163700370, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Веселки (Бабушкінський
район) у власність гр. Білодєдовій А. Є., ідентифікаційний номер 2790821161,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районівул. Олешківської
(Самарський район) у власність гр. Панову Д. М , ідентифікаційний номер
2762012459, для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Жовтневий
район) у власність гр. Павловському О. А., ідентифікаційний номер
3351410850, для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (АмурНижньодніпровський район) у власність гр. Коржу О. В., ідентифікаційний
номер 2886503790, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Веселки
(Бабушкінський район) у власність гр. Андреєнку Л. С., ідентифікаційний
номер 1953515130, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Корсакова в районі буд. № 7
(Жовтневий район) у власність гр. Карпенку С. М., ідентифікаційний номер
2975502298, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Про передачу земельної ділянки по вул. Солом’янській
(Бабушкінський район) у власність гр. Комарецькій Л. Т., ідентифікаційний
номер 1662700124, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Жовтневий
район) у власність гр. Павловському М. А., ідентифікаційний номер
3129110915, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. 230-ї стрілецької дивізії
(Амур - Нижньодніпровський район) у власність гр. Масленкову П. О.,
ідентифікаційний номер 2077516096, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. 230-ї стрілецької дивізії
(Амур - Нижньодніпровський район) у власність гр. Черепушкіній О. А.,
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ідентифікаційний номер 2855516300, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Веселки
(Шевченківський (Бабушкінський) район) у власність гр. Макарову В. Л.,
ідентифікаційний номер 2560314756, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Мільмана (Жовтневий
район) у власність гр. Шпаку В. М., ідентифікаційний номер 2965510312, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Новопартизанської
(Чечелівський район) у власність гр. Лебедю О. О., ідентифікаційний номер
2722717337, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна (Ленінський
район) у власність гр. Литвиненку І. М., ідентифікаційний номер 3024211396,
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Таврійської
(Самарський район) у власність гр. Лаврику І. А., ідентифікаційний номер
3381912434, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богородицької
(Самарський район) у власність гр. Гарбузу Д. В., ідентифікаційний номер
3357210336, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Мостовій, 127 А
(Новокадацький (Ленінський) район) у власність гр. Остапченку С. В.,
ідентифікаційний номер 2132900977, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Броньовій (Самарський
район) у власність гр. Санжаровцю Є. Д., ідентифікаційний номер
1387401818, для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки у районі вул. 230-ї стрілецької дивізії
(Амур - Нижньодніпровський район) у власність гр. Кочаткову С. П.,
ідентифікаційний номер 3293112971, для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Столетова, 19 А
(Індустріальний район) у постійне користування КП “ОСК “МЕТАЛ”, код
ЄДРПОУ 33474160, по фактичному розміщенню будівель та споруд
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- Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 8 А
(Красногвардійський район) в оренду TOB “ЕКСІМА-ТРЕЙД”, код ЄДРПОУ
36640295, по фактичному розміщенню будівлі офісу
- Про передачу земельної ділянки по вул. Ударників, 27
(Красногвардійський район) в оренду ТОВ ЗАВОДУ “СПЕЦЛИТ’Є”, код
ЄДРПОУ 30797327, по фактичному розміщенню нежитлової будівлі, будівлі
малярно-сушильного відділення цеху № 6 корпус № З
-Про передачу земельної ділянки по вул. Старокозацькій
(Комсомольській), 24 (Шевченківський (Бабушкінський) район) у постійне
користування Релігійній громаді Святого Йосипа парафії римськокатолицької церкви м.Дніпропетровська, код ЄДРПОУ 24995306, по
фактичному розміщенню будівлі культового закладу з готельними
приміщеннями та навісами
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню гаражів
громадянам у
м. Дніпропетровську (3 особи)
-Про надання ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ, код ЄДРПОУ 02142164, дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна у м. Дніпропетровську
- Про надання МКЗК “Дніпропетровська дитяча художня школа № 1”,
код ЄДРПОУ 02216017, дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню нежитлового
приміщення по вул. Новоорловській, 10 (Ленінський район)
- Про надання УДППЗ “Укрпошта”, код ЄДРПОУ 21560045, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівлі пошти по вул. Івана Андрощука, 21
(Самарський район)
- Про надання УДППЗ “Укрпошта”, код ЄДРПОУ 21560045, дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
фактичному розміщенню будівель та споруд по вул. Добровільній, 5
(Ленінський район)
- Про надання ТОВ “СЕМ”, код ЄДРПОУ 38141333, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)
меж
земельної
ділянки
(кадастровий
номер
1210100000:09:123:0001) по фактичному розміщенню будівель та споруд по
вул. Гаванській, 8 (Самарський район)
- Про надання ТОВ “СЕМ”, код ЄДРПОУ 38141333, дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)
меж
земельної
ділянки
(кадастровий
номер
1210100000:09:123:0019) по фактичному розміщенню будівель та споруд по
вул. Гаванській, 8 (Самарський район)
- Про припинення гр. Заході О. П., ідентифікаційний номер
2269518913, права користування земельною ділянкою по вул. Черешневій, 52
(Бабушкінський район)
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- Про припинення ТЕРЦЕНТРУ СО ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ, код
ЄДРПОУ 20266361, права користування земельною ділянкою по вул. Юдіна,
17 (Ленінський район)
- Про припинення АТ “УКРСИББАНК”, код ЄДРПОУ 09807750, права
користування земельними ділянками по вул. Артема, 15 (Бабушкінський
район)
- Про припинення АТ “УКРСИББАНК”, код ЄДРПОУ 09807750, права
користування земельними ділянками по просп. Гагаріна, 153 (Жовтневий
район)
- Про припинення ПАТ “Комінмет”, код ЄДРПОУ 05393062, права
користування земельною ділянкою по вул. Артюшенка, 1 (Амур Нижньодніпровський район)
-Про поновлення договору оренди землі від 21.03.2005 (державна
реєстрація від 15.04.2005 за № 040510400370) по Донецькому шосе, 180
(Індустріальний район) ТОВ “Респект”, код ЄДРПОУ 30938930, по
фактичному розміщенню будівлі готельного комплексу
Голосували : «За» - 51
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення додаються.
СЛУХАЛИ: Про пропозицію міського голови Філатова Б. А.
голосувати розділ «Про питання архітектури та містобудування» блоком
Голосували : «За» - 49
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято.
7Л - 7.25 СЛУХАЛИ:
- 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. Дніпропетровську (43 особи)
- 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. Дніпропетровську (14 осіб)
- 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. Дніпропетровську (12 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м. Дніпропетровську (90 осіб)
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- 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. Дніпропетровську (16 осіб)
- 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. Дніпропетровську (13 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд, гаражів
громадянам у м. Дніпропетровську (43 особи)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка) громадянам у м. Дніпропетровську (8 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки) громадянам у м. Дніпропетровську (ЗО осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки), гаражів громадянам у м. Дніпропетровську (33 особи)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки) громадянам у м. Дніпропетровську (8 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки) громадянам у м. Дніпропетровську (26 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки) громадянам у м. Дніпропетровську (8 осіб)
- Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню самочинно
збудованих жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибні
ділянки) громадянам у м. Дніпропетровську (11 осіб)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Набережній Перемоги, 42-В
(Жовтневий район) в оренду гр. Куценку П. Є., ідентифікаційний номер
1465311534, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Відважних у районі буд. № 10
(Красногвардійський район) в оренду гр. Кулазі О. С., ідентифікаційний
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номер 2601220838, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по туп. Шкільному, ЗО
(Красногвардійський район) в оренду гр. Браженцю Г. Г., ідентифікаційний
номер 1165708895, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по вул. Моховій, 90 Б (Амур Нижньодніпровський район) в оренду гр. Шевченку О. О., ідентифікаційний
номер 2806015993, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу
земельної ділянки по
пров. Рожевому, 26
(Бабушкінський район) в оренду гр. Курільній Т. А., ідентифікаційний номер
2489806321, по фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу земельної ділянки по просп. Металургів, 5 (Ленінський
район) в оренду гр. Маркеєву М. М., ідентифікаційний номер 2001710634, по
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про передачу
земельної ділянки по
вул. Відважних, 18
(Красногвардійський район) в оренду гр. Кирилову І. І., ідентифікаційний
номер 2339712419, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
Про передачуземельної ділянки
по
вул. Безлісній,
68
(Красногвардійський район) в оренду гр. Перетятьку С. В., ідентифікаційний
номер 2900003258, по фактичному розміщенню самочинно збудованих
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
- Про надання громадянам дозволу
на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для садівництва у м.
Дніпропетровську (10 осіб)
- Про надання громадянам дозволу
на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для садівництва у м.
Дніпропетровську (10 осіб)
- Про надання громадянам дозволу
на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для садівництва у
м.Дніпропетровську (196 осіб)
Голосували : «За» - 50
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
ВИРІШИЛИ: Рішення додаються.
СЛУХАЛИ: розділ «Різне»
1.
Яровий В. В. - депутат міської ради щодо необхідності ремонту
дорожнього покриття по вул. Арбатській
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2. Вишневецький Р. Ю. - депутат міської ради щодо екологічного стану
та занепаду парку відпочинку Кирилівський (Кірова)
3. Лигін О. П. - депутат міської ради щодо електронної петиції
стосовно освітлення пішохідних переходів у темні години осінньо-зимового
періоду.
4. Хозін Д. С. - депутат міської ради' щодо передачі у комунальну
власність територіальної громади міста гуртожитку за адресою: вул. Софії
Ковалевської, 68.
5. Хмельников А. О. - депутат міської ради щодо всебічного сприяння
та підтримки міським головою та виконавчими органами міської ради
розвитку системи електронних петицій.
6. Кушнір С. В. - депутат міської ради щодо недостатнього
фінансування міських екологічних Програм.

Доручення міського голови, які були дані у ході роботи сесії;
1. Заступнику міського голови, директору департаменту комунального
господарства та капітального будівництва міської ради Лисенку М. О.
Доручення:
Щодо необхідності проведення благоустрою парку Кирилівка.
2. Заступнику міського голови, директору департаменту комунального
господарства та капітального будівництва міської ради Лисенку М. О.
Доручення:
Щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по
вул.Арбатській.
3. Заступнику міського голови, директору департаменту комунального
господарства та капітального будівництва міської ради Лисенку М. О.
Доручення:
Щодо виконання рішення виконкому від 13.07.2011 № 955 «Про
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитку
по вул. Софії Ковалевської, 78».
4. Заступнику міського голови, директору департаменту комунального
господарства та капітального будівництва міської ради Лисенку М. О.
Доручення:
Щодо освітлення пішохідних переходів міста в темні години осінньозимового періоду.
5. В.о. директора департаменту корпоративних прав та правового
забезпечення Дніпропетровської міської ради Бурі К. М.
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Доручення:
Щодо підготовки проекту рішення міської ради про погодження
невід’ємних поліпшень у нежитлових приміщеннях комунальної власності
територіальної громади міста шляхом прийняття відповідних рішень сесією
міської ради.
6. Заступнику міського голови Шикуленку О. В.
Доручення:
Щодо створення робочої групи з розгляду підтриманих електронних
петицій та розробки процедури їх подальшого прийняття.
7. Директору фінансово-економічного департаменту міської ради
Міллеру В. В.
Доручення:
Щодо розгляду питання про неефективне використання або розгляд
ініціатив відмови платників податків від земельних ділянок на користь
цивільного будівництва.
8 . Директору фінансово-економічного департаменту

міської ради

Міллеру В. В.
Доручення:
Щодо перегляду суми коштів, які планується витратити на реалізацію
Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого
екологічного низько вуглецевого розвитку на 2016-2020 рр.

Міський
голова Філатов Б.
Дніпропетровської міської ради.
Додатки:
1. Стенограма сесії.
2.
Список запрошених на сесію.

А.

закрив

шосту

сесію
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