
ПРОТОКОЛ № 20
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 

місцевого самоврядування

31.05.2016 м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ:
Голова комісії: депутат міської ради Хмельников А.О.
Секретар комісії: депутат міської ради Царенко М.Г.
Члени комісії: депутати міської ради Купрієнко О.Ю., Павлов А.Г. 
Староскольцева А.О.
Відсутні: депутати міської ради Кучугура М.В., Глядчишин Г.В.,
Лисенко М.О., Пилипенко А.А.,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 9 черговій сесії міської ради, згідно переліку.

2. Про проекти рішень міської ради з питань земельних відносин та з 
питань архітектури та містобудування, які плануються до розгляду 
на 8 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (5 та 6 розділи).

3. Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо 
нарахування внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста згідно переліку.

4. Розгляд листів депутатів міської ради щодо виділення коштів на 
виконання Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпропетровської міської ради VII скликання.

5. Різне.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до 
розгляду його питань.

Голосували: одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду 
на 9 черговій сесії міської ради, згідно переліку (перелік питань додається до 
протоколу -  додаток 1).

ВИРІШИЛА:



1. Перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради 
додаються до протоколу (додаток 1).

2. По проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 30.03.2016 №3/5 «Про міський бюджет на 2016 рік»:

Розглянувши пропозиції фінансово-економічного департаменту 
Дніпропетровської міської ради щодо внесення змін до показників міського 
бюджету на 2016 рік (лист від 30.05.2016 № 2/10-93)

ВИРІШИЛИ:

1) Погодитися з пропозиціями фінансово-економічного департаменту 
Дніпропетровської міської ради.

1.1. На підставі розпорядження голови обласної ради від 20.05.2016 
№ 89-р внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів, а саме:

- зменшити обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот -  на суму 90 000 000 грн.;

- врахувати отримання субвенції з державного бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок бюджетного 
періоду, на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і 
посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів -  у сумі 
1 706 571 грн.

- перерозподілити кошти субвенції з державного бюджету на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу між бюджетами районів у місті 
відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

1.2. На підставі пропозицій, наданих депутатами обласної ради стосовно 
перерозподілу коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень 
виборців депутатами обласної ради, перерозподілити бюджетні призначення 
міського бюджету між головними розпорядниками коштів міського бюджету 
таким чином:

- збільшити асигнування:
- департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради по 

загальному фонду - на суму 74 593 грн., в тому числі: на надання 
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам (КФК 090412) -  на 
суму 66 930 грн., через надання субвенції бюджету Самарського району у



місті на придбання комп’ютерної техніки для територіального центру 
надання соціальних послуг населенню (КФК 250380) -  на суму 7 663 грн.;

- департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської 
міської ради по загальному фонду через надання субвенції бюджету 
Чечелівського (Красногвардійського) району у місті на знесення 
омолодження, санітарну обрізку та висадку дерев, корчування пнів по вул. 
Соціалістичній від вул. Робочої до вул. Макарова (Червона лінія) -  на суму 
150 000 грн.;

- департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради 
(КФК 070802) -  на загальну суму 92 758 грн., з них по загальному фонду - 
35 907 грн., по спеціальному фонду - 56 851 грн., в тому числі на придбання 
музичної апаратури для КЗО СЗОШ № 24 -  29 345 грн., придбання 
системних блоків для КЗО СЗОШ № 84 - 29 896 грн., придбання медичного 
холодильника для КЗО СЗОШ № 88 - 3 500 грн., проведення поточного 
ремонту стели КЗО ДНЗ № 231 - 30 017 грн.

- зменшити асигнування Дніпропетровській міській раді, передбачені 
на виконання доручень виборців депутатами міської ради, (КФК 250404) на 
суму 317 351 грн.

1.3. Департаменту громадського порядку та інфраструктури 
Дніпропетровської міської ради передбачити субвенцію державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів (КФК 250344) для Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України для Управління патрульної поліції в м. 
Дніпропетровську на виконання Програми «Безпечне місто» на 2016 -  2020 
роки у сумі 5 000 000 грн., зменшивши на цю суму видатки на поточний 
ремонт доріг по департаменту благоустрою та інфраструктури 
Дніпропетровської міської ради, здійснення яких передбачалось за рахунок 
залишків коштів, які утворились на рахунках міського бюджету станом на 
01.01.2016.

1.4. Враховуючи введення в дію нової структури виконавчих органів 
міської ради відповідно до рішення міської ради від 16.03.2013 № 7/3 «Про 
затвердження структури Дніпропетровської міської ради та її виконавчих 
органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих 
органів», із змінами та доповненнями, здійснити перерозподіл бюджетних 
асигнувань між головними розпорядниками коштів міського бюджету.

1.5. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського 
бюджету:

Збільшити асигнування:



- Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради 
на придбання обладнання та комп’ютерної техніки для установ та закладів 
освіти (КФК 070802) -  на суму 6 000 000 грн.;

- Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської
міської ради на проведення поточного ремонту доріг (КФК 100203) -  на суму 
5 000 000 грн.; на внески у статутний фонд КП «Міська інфраструктура» 
Дніпропетровської міської ради (КФК 180409) -  на суму 4 000 000 грн.; на 
реконструкцію будівлі майстерні КЗО НВК № 12 (Загальноосвітній
навчальний заклад 1 ступеня -  гімназія» під дитячу музичну школу по просп. 
Пушкіна, 75 (КФК 150101) -  на суму 9 000 000 грн.; проектування та 
будівництво Багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу за 
адресою: вул. Кедріна, 57 -  на суму 1 000 000 грн.; департаменту економіки, 
фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради на внески у 
статутний фонд КП «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна 
компанія» Дніпропетровської міської ради (КФК 180409) - на суму 1 000 000 
грн.

Зменшити асигнування:
- Дніпропетровській міській раді (КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО») на 

придбання обладнання, комп’ютерної техніки для установ освіти - на суму 6 
000 000 грн., по видатках, передбачених на впровадження системи 
«Відкритий бюджет», - на суму 5 000 000 грн. (КФК 250404);

- Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради 
(КП «СПОРТ-ДНІПРО» Дніпропетровської міської ради (КФК 100203) -  на 
суму 1 000 000 грн.;

- Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради 
на реконструкцію будівлі майстерні КЗО НВК № 12 (Загальноосвітній 
навчальний заклад 1 ступеня -  гімназія» під дитячу музичну школу по просп. 
Пушкіна, 75 (КФК 150101) -  на суму 9 000 000 грн.;

- Департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради на 
придбання обладнання та устаткування для КП «Дніпропетровський 
геріатричний пансіонат» (КФК 090412) -  на суму 3 000 000 грн.;

- Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської 
міської ради по внескам у статутний фонд КП «Управління по ремонту та 
експлуатації автошляхів» (КФК 180409) -  на суму 2 000 000 грн.;

2) Врахувати у показниках міського бюджету розпорядження міського 
голови від 16.05.2016 № 222-р щодо виділення коштів із цільового фонду 
міської ради за квотою міського голови на організацію проїзду та оплату 
послуг, пов’язаних з оформленням медичної страховки, екскурсіями та 
харчуванням у дорозі дітей загиблих та поранених учасників АТО, дітей із 
сімей вимушених переміщених осіб, яких прийняв Дніпропетровськ, та



бійців-учасників АТО, до м. Оміш та м. Макарська (Хорватія) та у 
зворотному напрямку, підготовленого на підставі листа управління праці та 
соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради від 13.05.2016 
вх. № 8/1284.

3) Фінансово-економічному департаменту Дніпропетровської міської 
ради при підготовці рішення міської ради щодо внесення змін до показників 
міського бюджету на 2016 рік врахувати висновок постійної комісії міської 
ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування.

Голосували: одноголосно.

3. По проекту рішення "Про затвердження змін та доповнень до 
Регламенту Дніпропетровської міської ради VII скликання шляхом 
викладення у новій редакції:

- погодити проект рішення із зауваженнями депутата Павлова А. Г. та 
додати пункт 6 в такій редакції:

"6. Протягом двох робочих днів після публікації Департамент передає 
копію проекту рішення в електронному та паперовому вигляді керівнику 
виконавчого органу, до компетенції якого належить це питання, у випадку 
коли автором проекту не є цей орган.

Керівник виконавчого органу, при наявності зауважень, протягом п’яти 
робочих днів з дня отримання надає автору письмовий висновок зі своїми 
рекомендаціями та зауваженнями до проекту рішення та погоджує ці 
зауваження з автором.

Якщо автором не враховано висновок керівника виконавчого органу, 
цей висновок додається до проекту рішення при розгляді постійними 
комісіями, виконкомом та Радою. При цьому головуючий на сесії надає слово 
керівнику виконавчого органу для оголошення свого висновку до проекту 
рішення перед голосуванням.

При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз проекту 
щодо наявності будь-яких суперечностей з раніше прийнятими актами з 
цього питання. Якщо проект рішення, що пропонується прийняти, виключає 
чи змінює дію рішення, що було прийнято раніше, проект рішення має 
містити пункт про зміну попереднього рішення чи визнання попереднього 
рішення таким, що втратило чинність".

Голосували: одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради з питань земельних відносин та з 
питань архітектури та містобудування, які плануються до розгляду



на 9 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (5 та 6 розділи) 
(переліки питань додаються до протоколу - додатки 2, 3).

ВИРІШИЛА:

перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради 
додаються до протоколу.

Голосували: одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Про розгляд документів від замовників-забудовників щодо нарахування 
внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста згідно переліку.

Розглянувши надані фінансово-економічним департаментом міської 
ради документи, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

погодити техніко-економічні показники щодо вирішення питань 
земельних відносин у м. Дніпропетровську та надання довідки про величину 
пайової участі згідно додатку 4 до протоколу.

Голосували: одностайно.

4. СЛУХАЛИ:

Розгляд листів депутатів міської ради щодо виділення коштів на 
виконання Програми виконання доручень виборців депутатами 
Дніпропетровської міської ради VII скликання.

Керуючись рішенням міської ради № 11/8 від 18.05.2016 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму 
виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради 
VII скликання на 2016 -  2020 роки та Положення про витрачання коштів 
міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми", постійна 
комісія розглянула листи депутатів №№ Д-24 -  Д-33, Д-35 -  Д-37, Д-64 -  
Д-113 та:

ВИРІШИЛА:



погодити та підготувати відповідні висновки про виділення коштів 
міського бюджету на фінансування Програми виконання доручень виборців:

№
висн

ПІБ депутата
Сума, грн Г оловний 

розпорядник
Цільове призначення коштів

Д-24 Начар'ян Н.О.
47 718,04 Новокод.рада

ЖБК № 240, ж/м Парус, 1, 
придбання матеріалів для 
ремонту покрівлі

Д-25 Начар'ян Н.О.

113 637,00 Новокод.рада

ЖБК № 350, вул. 
Гідропаркова, 11, придбання 
та встановлення 
металопластикових вікон у 
під'їздах

Д-26 Начар'ян Н.О.

36 461,00 Деп.житл.гос-
ва

вул. Гідропаркова, 1, п. 2, 
поточний ремонт, придбання 
та встановлення 
металопластикових вікон у 
під'їзді

Д-27 Начар'ян Н.О.

13 810,00 Деп.житл.гос-
ва

вул. Гідропаркова, 1, п. 8, 
поточний ремонт, придбання 
та встановлення 
металопластикових вікон у 
під'їзді

Д-28 Начар'ян Н.О.

21 420,00 Деп.житл.гос-
ва

вул. Гідропаркова, 9, п. 3, 
поточний ремонт, придбання 
та встановлення 
металопластикових вікон у 
під'їзді

Д-29 Начар'ян Н.О.

32 336,00 Деп.житл.гос-
ва

пров. Штурманський, 7, п. 2, 
поточний ремонт, придбання 
та встановлення 
металопластикових вікон у 
під'їзді

д -з о Начар'ян Н.О. 62 267,00 Новокод.рада КЗО "ДНЗ № 244", п р и д б а н н я  
пральної машини

Д-31 Начар'ян Н.О.

131 117,00 Новокод.рада

КЗО "ДНЗ №336", поточний 
ремонт, придбання та 
встановлення 
металопластикових вікон

Д-32 Начар'ян Н.О.

106 072,00 Новокод.рада
КЗО "НВК №72", поточний 
ремонт, придбання та 
встановлення 
металопластикових вікон

Д -з з Начар'ян Н.О.

188 799,62 Новокод.рада

КЗО "СЗШ № 54", придбання 
металопластикових вікон, 
меблів та будівельних 
матеріалів для ремонту 
класних кімнат

Д-35 Стєпанян О.О.

64 310,00 Шевч.рада
ОСББ "152 дивізії, 2А", вул. 
152 Дивізії, 2-А, поточний 
ремонт вікон з заміною на 
металопластикові



д-36 Стєпанян 0 .0 .
109 480,00 Шевч.рада

КЗО "СЗШ № 112", поточний 
ремон вікон з заміною на 
металопластикові

Д-37 Стєпанян 0 .0 .

11 370,00 Деп.житл.гос-
ва

КП "Жилсервіс-2", просп. 
Яворницького, 83, п. 9, 
поточний ремонт вікон 3 
заміною на металопластикові

Д-65 Кутузов М.А.

79 543,00 Центр, рад а

КЗО "ДНЗ № 280", придбання 
вуличних меблів для 
облаштування ігрових 
майданчиків

Д-66 Кутузов М.А.

45 990,00 Деп.житл.гос-
ва

КВ ЖРЕП Кіровського 
району, поточний ремонт 
під'їзду просп.
Б.Хмельницького, 2

Д-67 Гороховський М.С.
138 186,28 АНД район

КЗО "СЗШ № 56", поточний 
ремонт підлоги на 2-му та 3- 
му поверхах

Д-68 Гороховський М.С.
192 194,18 АНД район

КЗО "СЗШ № 56, поточний 
ремонт підлоги на 1-му 
поверсі та заміну дверей

Д-69 Гороховський М.С. 149 105,70 АНД район КЗО "СЗШ № 18", поточний 
ремонт роздягальні

Д-70 Гороховський М.С.
181 605,38 АНД район

КЗО "СЗШ № 18", поточний 
ремонт роздягальні та кімнати 
для занять в позаурочний час

Д-71 Гороховський М.С. 185 900,00 АНД район КЗО "СЗШ №68", придбання 
меблів

Д-72 Гороховський М.С.
144 100,00 АНД район

КЗО "СЗШ №68", придбання 
комп'ютерної техніки в 
кабінет інформатики

Д-73 Збарська К.Ю.
3 200,00 Деп.житл.гос-

ва

КП ЖЕП № 22, вул. Данили 
Галицького, 12, п. 6, 
встановлення вхідних дверей

Д-74 Збарська К.Ю.
3 700,00 Деп.житл.гос-

ва

КП ЖЕП № 22, вул. Данили 
Галицького, 13, п. 1, 
встановлення вхідних дверей

Д-75 Збарська К.Ю.
12 450,00 Деп.житл.гос-

ва
КП ЖЕП № 22, вул. Данили 
Галицького, 41, п. 1, 2, 3, 
встановлення вхідних дверей

Д-76 Збарська К.Ю.
3 700,00 Деп.житл.гос-

ва
КП ЖЕП № 22, вул. 
Волинська, 2, п. 2, 
встановлення вхідних дверей

Д-77 Хозін Д.С.

218 419,20 Новокод.рада

ОСББ "Гідропаркова, 15", 
придбання металопластикових 
вікон у під'їзд вул. 
Гідропаркова, 15

Д-78 Панченко В.Г.

78 446,16 Шевч.рада
КЗО "СЗШ № 48", придбання 
металопластикових вікон та на 
виконання робіт зі 
встановлення вікон

Д-79 Глядчишин Г.В.
4 950,00 Соборн.рада Терцентр, придбання 

пилосмоків



Д-80 Шикуленко О.В.

55 923,40 Деп.благ.та
інфр-ри

КП "Дніпропетровські міські 
теплові мережі", встановлення 
вузла обліку теплової енергії у 
ж/б вул. Кондукторська, 4

Д-81 Шикуленко О.В.

51 123,40 Деп.благ.та
інфр-ри

КП "Дніпропетровські міські 
теплові мережі", встановлення 
вузла обліку теплової енергії у 
ж/б вул. Ілларіонівська, 12

Д-82 Ельдаров АЛ.
76 054,00 АНД район

ЖБК "Вогник", вул. 
С.Ковалевської, 59, поточний 
ремонт міжпанельних швів

Д-83 Ельдаров АЛ.

81 998,00 АНД район

ОСББ "Світанок-55", вул. 
С.Ковалевської, 55, 
встановлення 
металопластикових вікон

Д-84 Ельдаров АЛ.

81 998,00 АНД район

ЖБК "Петровец", вул. 
С.Ковалевської, 59-А, 
встановлення
металопластикових вікон в 
під'їздах

Д-85 Ельдаров АЛ.

61 231,00 АНД район

ОСББ "Калинова-76", вул. 
Калинова, 76, поточний 
ремонт труб холодного 
водопостачання

Д-86 Шикуленко О.В.

41 383,93 Деп.житл.гос-
ва

КП "Житлове господарство 
Самарського району", 
поточний ремонт п. 1, 2, 3, 
вул. Кондукторська, 4-А

Д-87 Шикуленко О.В.
10 000,00 Сам.рада

Терцентр, придбання 
продуктових наборів для 
ветеранів війни

Д-88 Павлов А.Г.

85 827,00 Деп.житл.гос-
ва

КВ ЖРЕП Жовтневого 
району, виготовлення та 
монтаж дверей сейфового 
типу вул. Набережна 
Перемоги, 68

Д-89 Павлов А.Г. 15 000,00 АНД район КЗО "СЗШ № 64", поточний 
ремонт стелі класу

Д-90 Павлов А.Г.
179 117,00 Соборн.рада КЗО "ДНЗ №164", поточний 

ремонт покрівлі
Д-91 Ельдаров АЛ.

67 714,00 Деп.житл.гос-
ва

КП "Жилсервіс-9", поточний 
ремонт системи 
водопостачання вул. Василя 
Макухи, 6

Д-92 Ельдаров АЛ.
126 399,00 Деп.житл.гос-

ва

КП "Жилсервіс-9", поточний 
ремонт цоколя вул. 
С.Ковалевської, 61

Д-93 Ельдаров АЛ.

124 792,00 АНД район
ЖБК "Волошка", вул. 
Калинова, 73, поточний 
ремонт системи 
водопостачання



Д-94 Ель даров АЛ.
153 849,00 АЕЩ район

ОСББ "Калинова 72", вул. 
Калинова, 72, поточний 
ремонт покрівлі

Д-95 Ельдаров АЛ.

72 775,00 АНД район

ЖБК "Водитель", вул. 
С.Ковалевської, 57, поточний 
ремонт системи 
водопостачання та каналізації

Д-96 Ельдаров АЛ.
199 952,00 Деп.житл.гос-

ва

КП "Жилсервіс-9", поточний 
ремонт покрівлі вул. 
Путилівська, 2

Д-97 Маковцев 1.1.
68 173,36 Чечел.рада

КЗО "СЗШ № 82", придбання 
металопластикових вікон та 
шкільних меблів

Д-98 Маковцев 1.1.

71 935,74 Деп.благ.та
інфр-ри

КП "Дніпропетровські міські 
теплові мережі", встановлення 
лічильника теплової енергії у 
ж/б вул. Філософська, 4/6

Д-99 Слободянюк М.В.
94 946,00 Новокод.рада

КЗО "НВК № 72", придбання 
меблів

д-
100

Слободянюк М.В. 22 975,00 Новокод.рада КЗО "НВК № 72", придбання 
металопластикових вікон

Д-
101

Слободянюк М.В. 99 592,00 Новокод.рада КЗО "Вечірня СЗШ № 11", 
придбання меблів

Д-
102

Слободянюк М.В. 84 950,00 Новокод.рада КЗО "ДНЗ № 6", придбання 
металопластикових вікон

Д-
103

Слободянюк М.В. 98 450,00 Новокод.рада КЗО "СЗШ №88", придбання 
меблів

д-
104

Кутузов М.А. 52 636,00 Центр.рада КЗО "ДНЗ № 280", придбання 
металопластикових вікон

д-
105

Кутузов М.А.

34 486,66 Деп.житл.гос-
ва

КП "Житлове господарство 
Кіровського району", 
поточний ремонт п. 3 просп. 
Богдана Хмельницького, 4-Б

д-
106

Кутузов М.А.

34 284,41 Деп.житл.гос-
ва

КП "Житлове господарство 
Кіровського району", 
поточний ремонт п. 4 просп. 
Богдана Хмельницького, 12-Г

д-
107

Кутузов М.А.

38 152,60 Деп.житл.гос-
ва

КП "Житлове господарство 
Кіровського району", 
поточний ремонт п. 3 просп. 
О.Поля, 109

д-
108

Маковцев 1.1. 14 993,40 Чечел.рада КЗО "СЗШ № 6", придбання 
сантехнічних виробів

д-
109

Маковцев 1.1.
12 740,00 Чечел.рада КЗО "СЗШ № 6", придбання 

мультимедійного проектора
д-
110

Маковцев 1.1.

12 068,36 Чечел.рада

КЗО "СЗШ №6", придбання 
керамогранітних виробів 
(кахелю) для підлоги 
вестибюлю

д-
111

Царенко М.Г.
121 826,62 Деп.житл.гос-

ва
КП "ЖЕП № 25", поточний 
ремонт під'їзду вул. 
Метробудівска, 3, бл. 3



д -
112

Царенко М.Г.

87 075,45 Деп.житл.гос-
ва

КП "ЖЕП № 25", поточний 
ремонт під'їзду вул. Велика 
Діївська, 46, бл. 10 та 
проведення робіт 3 
благоустрою

д-
113

Царенко М.Г.
143 993,93 Деп.житл.гос-

ва

КП "ЖЕП № 25", поточний 
ремонт під'їзду вул. Велика 
Діївська, 44

Голосували: одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:

Різне:
1) лист народного депутата України Куліченка 1.1, про умови 

фінансування проекту "Реконструкція будівлі КЗО "Середня загальноосвітня 
школа № 124" по вул. Кірова, 2 (Таромське) у м. Дніпропетровську" -  
враховуючи те, що Комітет з питань бюджету Верховної Ради України 
планує розподілити кошти на реалізацію цього проект у разі спів 
фінансування з міського бюджету, постійна комісія вирішила погодити 
можливість співфінансування реконструкції будівлі КЗО "СЗШ № 124".

2) лист секретаря міської ради Мішалова В.Д. про затвердження на сесії 
міської ради цільових програм -  прийняти до відома.

Голосували: одноголосно.

Голова постійної комісії А. О. Хмельников

Секретар постійної комісії М. Г. Царенко



до Протоколу № 20 від 31.05.2016

Додаток

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ 
депутатів на засіданні постійної комісії 

з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування

№
п/п

ПІБ Посада в комісії Підпис

1 Хмельников Артем 
Олександрович

Голова постійної 
комісії

2 Кучугура Максим 
Васильович

Заступник голови 
постійної комісії С Л . к££$)і ,п

3 Царенко Микола 
Г ригорович

Секретар постійної 
комісії

4 Глядчишин Геннадій 
Вікторович с т .  і а с № .

5 Купрієнко
Олександр Юрійович

6 Павлов
Артем Григорович л

7 Староскольцева 
Анастасія Олександрівна

8 Лисенко Михайло 
Олександрович

( Д ' відрядження

9 Пилипенко Анжеліка 
Анатоліївна

сл.необх.



до протоколу № 20 від 31.05.2016

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ

щодо розгляду проектів рішень міської ради, які 
вносяться на розгляд 9 сесії міської ради, в постійних комісіях міської ради

Станом на 30.05.16

№
п/п

Найменування проекту 
рішення

Дата
оприлюднення

проекту
рішення

Коли
розглядалось 
на виконкомі

Підсумки розгляду Висновки 
профільної комісії

узгоджено не узгоджено розглядається

2. Про фінансово-бюджетні питання
2.1. Про Звернення депутатів 

Дніпропетровської міської ради 
VII скликання до Верховної 
Ради України 
(Хмельников А. О.)

30.05.2016
погоджено

2.2. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 30.03.2016 № 
3/5 "Про міський бюджет на 
2016 рік"
(Міллер В. В.)

25.05.2016
погоджено із 
доповненнями

2.3. Про затвердження Положення 
про застосування системи 
електронних закупівель товарів, 
робіт і послуг у
Дніпропетровській міській раді 
(Купрієнко О. Ю.)

25.04.2016
перенести розгляд 
на наступне 
засідання



2.4. Про внесення змін до порядку 
залучення, розрахунку і 
використання коштів пайової 
участі (внесків) у розвитку 
інфраструктури міста 
Дніпропетровська 
(Міллер В. В.)

19.04.2016

погоджено

2.5. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.07.2013 № 
6/37 "Про фінансову підтримку 
комунальних підприємств 
(закладів) територіальної 
громади міста 
Дніпропетровська"
(Лисенко М. О.)

26.04.2016

погоджено

2.6. Про проведення нормативної 
грошової оцінки земель м. 
Дніпропетровська 
(Хмельников А. О.)

24.05.2016 погоджено

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

3.1. Про погодження Інвестиційної 
програми Комунального 
підприємства
"Транспортування покупної 
теплової енергії "Теплотранс" 
Дніпропетровської міської ради 
на 2016 рік 
(Лисенко М. О.)

17.05.2016

погоджено

3.2. Про затвердження Програми 
впровадження ідентифікаційної 
картки спортсмена у місті 
Дніпропетровську на 2016-2020 
роки
(Хмельников А. О.)

05.05.2016

відкласти розгляд



3 . 3 . Про затвердження Програми 
розвитку шахів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах міста
Дніпропетровська на 2016-2020 
роки
(Хмельников А. О.)

15.04.2016

погоджено

4. Про питання комунальної власності
4.1. Про надання дозволу на 

прийняття в комунальну 
власність територіальної 
громади міста елементів 
благоустрою 
(Лисенко М. О.)

25.04.2016

погоджено

4.2. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 30.09.2015 № 
24/67 "Про передачу з балансу 
департаменту комунального 
господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської 
міської ради на баланс КП 
"Гідроспоруди" матеріальних 
цінностей"
(Лисенко М. О.)

04.05.2016

погоджено

4.3. Про надання дозволу 
департаменту комунального 
господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської 
міської ради на списання 
витрат по об'єктах 
(Лисенко М. О.)

28.04.2016

відкласти розгляд



4.4. Про надання дозволу
департаменту комунального 
господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської 
міської ради на списання 
витрат по об"єкту 
"Оздоровлення екологічного 
стану території Дїївської пойми 
у Ленінському районі м. 
Дніпропетровська"
(Лисенко М. О.)

07.04.2016

запросити автора 
проекту рішення

4.5. Про надання дозволу на 
передачу з балансу КП 
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКІ 
МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 
на баланс КП 
"КОМУНЖИЛСЕРВІС" 
котелень 
(Лисенко М. О.)

25.05.2016

погоджено

5. Про організаційні питання і кадрові питання
5.1. Про затвердження змін та 

доповнень до Регламенту 
Дніпропетровської міської ради 
VII скликання шляхом 
викладення у новій редакції 
(Надха Н. Ю.)

20.04.2016
погоджено із 
доповненнями 
Павлова А.Г.

5.2. 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"
(Надха Н. Ю.)

13.05.2016

погоджено



5.3. Про План роботи міської ради 
на II півріччя 2016 року 
(Надха Н. Ю.) 27.05.2016

погоджено

5.4. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 18.05.2016 № 
22/8 "Про затвердження 
Положення про департамент 
забезпечення діяльності 
Дніпропетровської міської 
ради"
(Надха Н. Ю.)

27.05.2016

погоджено

5.5. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 06.04.2011 № 
62/10 "Про затвердження 
Положення про порядок 
передачі у власність громадян 
жилих приміщень (кімнат) у 
гуртожитках, що належать до 
комунальної власності 
територіальної громади м. 
Дніпропетровська"
(Грицай В. В.)

01.04.2016

погоджено

5.6. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 18.05.2016 № 
30/8 "Про затвердження 
Положення про департамент 
житлового господарства 
Дніпропетровської міської 
ради"
(Грицай В. В.)

30.05.2016

погоджено

5.7. Про затвердження Статуту 
Комунального підприємства 
" Комунжил сервіс " 
Дніпропетровської міської ради 
(Лисенко М. О.)

16.05.2016
погоджено



5.8. Про затвердження Положення 
про управління по роботі зі 
зверненнями громадян 
Дніпропетровської міської ради 
(Горбань С. А.)

06.04.2016
погоджено

5.9. Про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста 
Дніпропетровська"
(Пацюк І. В.)

25.05.2016
погоджено

5.10. Про позбавлення звання 
"Почесний громадянин міста 
Дніпропетровська" Назаренка 
П. І.
(Пацюк І. В.)

25.05.2016
відкласти розгляд

5.11. Про затвердження Положення 
про міський центр соціальної 
допомоги 
(Ковальова Л. П.)

26.05.2016
погоджено

5.12. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 13.04.2016 №
18/6 "Про затвердження 
Переліку комунальних 
підприємств Дніпропетровської 
міської ради відповідно до їх 
підпорядкованості" 
(Янушкевич Т. В.)

25.05.2016

погоджено

5.13. Про внесення змін до рішення 
міської ради від 13.04.2016 № 
19/6 "Про припинення 
комунальних підприємств 
Дніпропетровської міської ради 
шляхом ліквідації"
(Янушкевич Т. В.)

26.05.2016

погоджено



5.14. Про затвердження Положення 
про управління державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Дніпропетровської 
міської ради 
(Павлов А. Г.)

06.04.2016

Доповнити -  
перевірка сплати 

пайової участі при 
введені об’єктів в 

експлуатацію

відкласти розгляд

5.15. Про затвердження Положення 
про помічника-консультанта 
депутата Дніпропетровської 
міської ради 
(Хмельников А. О.)

12.02.2016
погоджено

Г олова постійної комісії А.О.Хмельников

Секретар постійної комісії М.Г.Царенко



Додаток 2 до протоколу № 20 від 31.05.2016

6. Перелік проектів рішень міської ради
з питань земельних відносин

Станом на 30.05.2016

№
п/п Найменування проекту рішення

Дата
надходження 
на розгляд 

комисіі

Дата
виконкому

Номер
рішення

виконкому/
протоколу Ви

сн
ов

ки
ко

мі
сії

пл
ощ

а, 
га Цільове

призначення
земельної
ділянки

Дата
публікації

1. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадянам (п|зиватизація)
1.1 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Злагоди 

(Амур-Нижньодніпровський район) у власність гр. 
Шевченко Ю. І., ідентифікаційний номер 3237802245, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

13.05.2016 22.10.2015 №39 погодок. 0,0991 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 3 .0 9 .2 0 1 5

1.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Лисенка у районі 
буд. № 2 (Ленінський район) у власність гр. Ковтуну 
В.М., ідентифікаційний номер 1920115435, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

13.05.2016 22.10.2015 №39 погодж. 0 ,0 8 6 5 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

0 8 .0 9 .2 0 1 5

1.3 Про передачу земельної ділянки у районі вул. 
Петровського - пров. Ягідного (Самарський район) у 
власність гр. Михайліну С.М., ідентифікаційний номер 
2746600597, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,1000 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.4 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Клименко А. В., ідентифікаційний номер 3016017469, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0973 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

1 4 .0 1 .2 0 1 6

1.5 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Висторопській Н. В., ідентифікаційний номер 
2796115445, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0 ,1 0 0 0 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

0 7 .0 4 .2 0 1 6

1.6 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна ( 
Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Калініченко X. Р., ідентифікаційний номер 3255714604, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 , 1 0 0 0 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

14 .0 1 .2 0 1 6

1.7 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Зновенко О. І., ідентифікаційний номер 2683100028, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,1 0 0 0 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

1 4 .0 1 .2 0 1 6

1.8 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. Петлі 
Р. Г., ідентифікаційний номер 2844519331, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0997 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

1 5 .0 1 .2 0 1 6

1.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Смолязі К. С., 
ідентифікаційний номер 3093206187, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0955 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.10 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Антонюку І. С., ідентифікаційний помер 1785014619, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,1 0 0 0 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5



1.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Видашенку 0.0 ., 
ідентифікаційний номер 1989118832, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,0 9 8 5 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.12 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський )район) у власність гр. 
Трофименко С. М., ідентифікаційний номер 2499612424, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,0 9 8 4 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

22  0 1 .2 0 1 6

1.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Просснко К. 0., ідентифікаційний номер 2810405703, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,0 9 9 4 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .0 1 .2 0 1 6

1.14 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Гайдуку 1. М, ідентифікаційний номер 2760913210, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,0 9 9 3 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

1 5 .0 1 .2 0 1 6

1.15 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький район) у власність гр. Білій Л. О., 
ідентифікаційний номер 2595500581, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,0 9 3 7 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

2 2 .0 1 .2 0 1 6

1.16 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Новокодацький (Ленінський) район) у власність гр. 
Неклесі М. І., ідентифікаційний номер 3189820914, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 ,1 0 0 0 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

1 8 .0 1 .2 0 1 6

1.17 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Мартиненку М. О., 
ідентифікаційний номер 2701400231, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 ПОГОДЖ. 0,1000 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.18 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Байцур О. С.., 
ідентифікаційний номер 2935502684, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж . 0,0996 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Єрмаковій Н.М., 
ідентифікаційний номер 2927302606, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . 0,0980 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 5

1.20 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Богуна 
(Ленінський район) у власність гр. Дубіні В. В., 
ідентифікаційний номер 2396016155, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . 0,0999 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

3 0 .1 0 .2 0 1 5

1.21 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Попудрен ка 
- вул. Гіляровського (Амур-Нижньодніпровський район) 
у власність гр. Оліферчук Н.О., ідентифікаційний номер 
2789100103, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . 0 ,0 8 3 3 будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

2 8 .1 0 .2 0 1 6

1.22 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Кубанської 
та нров. Вітряного (Амур-Нижньодніпровський район) у 
власність гр. Орешкіній Ю. В., ідентифікаційний номер 
2755110727, для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)

16.05.2016 17.05.2016 №8 п огодж . 0,0907 будівництво та 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд

2 1 .1 2 .2 0 1 5

2. Оформлення прав на землю по фактичному розміщенню нерухомого майна (інвентаризація)



2.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Маршала 
Малиновського, 36-Г (Амур -  Нижньодніпровський 
район) в оренду гр. Писареву Д. С., ідентифікаційний 
номер 2757314136, по фактичному розміщенню 
павільйону

04.04.2016 22 10.2015 №39 погодж. 0,0054 ф актичне

р озм іщ енн я
павіл ьйону

3 1 .0 8 .2 0 1 5

2.2 Про передачу земельних ділянок по вул. Червоногірській, 
16-А (Самарський район) в оренду TOB "САНТИС", код 
ЄДРПОУ 31271777, по фактичному розміщенню 
нежитлової будівлі

13.05.2016 22.10.2015 №39 погодж. 0 ,0 1 8 4 ,

0,0084
ф актичне

р озм іщ енн я

н еж и тл ов о ї

б у д ів л і

0 8 .0 9 .2 0 1 5

2.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Кротова, 
17 К (Шевченківський (Бабушкінський район) у спільну 
оренду громадянам Півнику А. Г., ідентифікаційний 
номер 2813904396, Бабкову О. В., ідентифікаційний 
номер 2559101051, Гридасову В. В., ідентифікаційний 
номер 2675008196, Ліснику В. А., ідентифікаційний номер 
2671408117, по фактичному розміщенню нежитлової 
будівлі авто мийки

17.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0309 ф актичне  

р озм іщ енн я  

н еж и тл ов о ї 

б у д ів л і авто  

мийки

0 1 .0 2 .2 0 1 6

2.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Боброва, 19 Н 
(Чечелівський (Красногвардійський) район) в оренду гр. 
Кожушному В. В., ідентифікаційний номер 3440403512, 
по фактичному розміщенню об"єкта незавершеного 
будівництва (магазин з адміністративними приміщеннями)

17 05.2016 07.06.2016 погодж. 0,0587 ф актичне

р озм іщ енн я
об"єкта

н езав ерш ен ого

буд ів н и ц тв а

1 0 .0 5 .2 0 1 6

2.5 Про передачу земельної ділянки по пл. Успенській (пл. 
Дем"яна Бедного), 1 (Соборний (Жовтневий) район) у 
постійне користування відділу освіти Жовтневої районної 
у м. Дніпропетровску ради, код ЄДРПОУ 02142164, по 
фактичному розміщенню будівель та споруд КЗО "НВК 
№ 100 "Загальноосвітній навчальний заклад 1-11 
ступенів - ліцей".

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,7292 ф актичне  

р озм іщ енн я  
б у д ів е л ь  та  с п о р у д

02.03.2016

2.6 Про передачу земельної ділянки по вул. Якова 
Самарського, 4 (Соборний (Жовтневий) район) у постійне 
користування відділу освіти Жовтневої районної у м. 
Дніпропетровску ради, код ЄДРПОУ 02142164, по 
фактичному розміщенню учбового корпусу № 2 
Комунального закладу освіти "Навчально-виховного 
комплексу № 100" загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів - ліцей”.

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0,2160 ф актичне  

р озм іщ енн я  

у ч б о в о г о  к орп усу

02.03.2016

2.7 Про передачу земельних ділянок по просп. 
Слобожанському (просп. Газети "Правда"), 31 Д (Амур- 
Нижньодніпровський район) в оренду TOB "АСТА”, код 
ЄДРПОУ 32281016, по фактичному розміщенню будівель 
та споруд громадсько-торговельного комплексу

27.05.2016 відкл. 1,5179,
0,9225,
0,6062,
0,0635,
1,2058,
0,6926

ф актичне  

розм іщ енн я  

б у д ів е л ь  т а  сп о р у д  

гром адськ о- 

тор гов ел ь н ого  

ком плексу

16.05.2016

3 Відведення земельних ділянок для будівництва (розміщення) об'єктів
3.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Беляева (вул. 

Замполіта Беляева), 8 (Амур - Нижньодніпровський район) 
в оренду ПрАТ "ДБК "МІСТОБУДІВНИК", код ЄДРПОУ 
03592248, для завершення будівництва трисекційної 
житлової будівлі

24.05.2016 07.06.2016 відкл. 0,3748 завершення 
будівництва 

трисекційної 
житлової будівлі

01.02.2016

4 Надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по < 
розміщенню об'єктів

їактичному

4.1 Про надання гр. Кожушному В. В., ідентифікаційний 
номер 3440403512, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
фактичному розміщенню нежитлового приміщення, офісу 
по просп. Слобожанському (просп. Газети "Правда"), 1 
(Амур-Нижньодніпровський район)

12.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0 , 0 1 0 0 ф актичне
розм іщ енн я

н еж итл ов ого
при м іщ енн я

22.01.2015

4.2 Про надання гр. Кобелевій Н. В., ідентифікаційний номер 
3139807148, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню естакади мостових кранів по вул. 
Варварівській, 2 (Амур-Нижньодніпровський район)

13.05.2016 22.10.2015 №39 погодж. 0,3000 ф актичне  

розм іщ енн я  

естак ади  

м о с т о в и х  кранів

31.08.2015



4.3 Про надання TOB "ТАКТ", код ЄДРПОУ 21858879, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
будівель та споруд по вул. Курсантській, 1-Р (Самарський 
район)

13.05.2016 22 10.2015 №39 погодж . 1 ,9 0 0 0 ф актичне  

р озм іщ енн я  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д

17.08.2015

4.4 Про надання ТОВ "ШТОРМ І К", код ЄДРПОУ 23647158, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
виробничої будівлі по вул. Смарагдовій, 3 Г (Амур- 
Нижньодніпровський район)

13.05.2016 22.10.2015 №39 п огод ж . 0,1335 ф актичне

р озм іщ енн я

ви робн ич ої

б у д ів л і

26.08.2015

4.5 Про надання гр. Ільїну М. С., ідентифікаційний номер 
1702100696, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі, будівлі магазину по вул. 
Зоопарковій, 92 (Самарський район)

13.05.2016 22.10.2015 №39 п огод ж . 0,0372 ф актичне  

р озм іщ енн я  

н еж и тл ов о ї 

б у д ів л і, буд ів л і 

м агазину

31.08.2015

4.6 Про надання ТОВ "ДНЕПР-ІИВЕСТ", код ЄДРПОУ 
39759871, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівлі виставочного салону по вул. 
Набережній Перемоги, 36 (Жовтневий район)

13.05.2016 21.09.2015 №36 п огодж . 0 ,2 9 3 0 ф актичне

р озм іщ енн я
б у д ів л і

в и ставоч ного
сал он у

04.08.2015

4.7 Про надання ТОВ "ФОРТ НОКС", код ЄДРПОУ 
32193213, дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по фактичному розміщенню 
автозаправної станції по вул. Робочій, 23 Ж (Чечелівський 
(Красногвардійський) район)

13.05.2016 21.09.2015 №36 п огод ж . 0 , 2 1 1 7 ф актичне
розм іщ енн я

ав тозап р авної
ст ан ц ії

11.08.2015

4.8 Про надання ОСББ "МАГНАТ КМ", код ЄДРПОУ 
36962450, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню багатоквартирного будинку з приміщеннями 
комерційного призначення та паркінгом по просп. Карла 
Маркса, 5 (Жовтневий район)

13.05.2016 29.10.2015 №40 п огод ж . 0,6000 ф актичне  

р озм іщ енн я  

б  агато кв артир н о  г 

о  б у д и н к у  3 

п ри м іщ енн ям и  

к ом ер цій ного  

п ризначення та

21.10.2015

4.9 Про надання КЗ "Дніпропетровський наркологічний 
диспансер" ДОР", код ЄДРПОУ 01985251, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель і 
споруд по вул. Новосільній, 1 (Кіровський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 ПОГОДЖ. 0,5000 ф актичне  

р озм іщ енн я  

б у д ів е л ь  і сп о р у д

16.11.2015

4.10 Про надання КЗ "Дніпропетровський наркологічний 
диспансер" ДОР", код ЄДРПОУ 01985251, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель і 
споруд по вул. Мільмана, 87 (Соборний (Жовтневий) 
район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . 1,0000 ф актичне  

розм іщ ен н я  
б у д ів е л ь  і сп о р у д

09.02.2016

4.11 Про надання КЗ "Дніпропетровський у Центральному 
районі первинної мсдико-санітарної допомоги № 9",
код ЄДРПОУ 37899715, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню амбулаторій № 1, 
3 по пров. Фестивальному, 1 (Індустріальний район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . 0,4316 ф актичне

р озм іщ енн я

ам бул атор ій

04.05.2016

4.12 Про надання дозволу відділу освіти Амур- 
ІІижньолніпровської районної у місті Дніпропетровську 
ради, код ЄДРПОУ 02142187, на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
фактичному розміщенню будівель і споруд комунальних 
закладів освіти Дніпропетровської міської ради

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огод ж . ф актичне  

розм іщ енн я  

б у д ів е л ь  і сп о р у д

18.01.2016

4.13 Про надання відділу освіти Красногвардійської районної 
у місті Дніпропетровську ради, код ЄДРПОУ 02142201, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
будівель та споруд КЗО "Середня загальноосвітня 
школа № 65" ДМР по вул. Амбулаторній, 2 
(Чечелівський (Красногвардійський) район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огодж . 1,6000 ф актичне  

розм іщ енн я  
б у д ів е л ь  та  сп о р у д

21.01.2016



4.14 Про надання відділу освіти Самарської районної у м. 
Дніпропетровську ради, код ЄДРПОУ 02124769, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню будівель та 
споруд КЗО "Середня загальноосвітня школа № 27" 
ДМР по вул. Світанковій, 1 (Самарський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 1,3335 ф актичне  

р озм іщ енн я  

б у д ів е л ь  т а  сп о р у д

23.10.2015

4.15 Про надання відділу освіти Самарської районної у м. 
Дніпропетровську ради, код ЄДРПОУ 02124769, дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель по вул. Космонавта Волкова, 6 А 
(Самарський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,2768 ф актичне

розм іщ енн я
н еж итл ов и х

бу д ів е л ь

16.11.2015

4.16 Про надання дозволу відділу освіти Індустріальної 
районної у місті ради, код ЄДРПОУ 02142170, на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню будівель та 
споруд комунальних закладів освіти Дніпропетровської 
міської ради

13 05.2016 17.05.2016 №8 погодж. ф актичне  

р озм іщ енн я  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д

18.02.2016

4.17 Про надання гр. Сазонову Ю.П., ідентифікаційний номер 
2361400254, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по фактичному 
розміщенню адміністративного приміщення по вул. Юрія 
Савченка, 9 А (Кіровський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0513 ф актичне

р озм іщ енн я
адм ін істр ати в н ого

прим іщ ення

13.10.2015

4.18 Про надання ТОВ "НВП ДСУ-ЕЛЕКТРОМОІІТАЖ", 
код ЄДРПОУ 33473759, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Звивистій, 28 (Чечелівський 
(Красногвардійський) район) по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель.

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,1181 ф актичне

розм іщ енн я

н еж итл ови х
бу д ів е л ь

13.08.2015

4.19 Про надання ТОВ "АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ",
код ЄДРПОУ 30011521, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню нежитлових 
приміщень по просп. Петра Калнишевського (вул. 
Косіоря), 6 (Індустріальний район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0,0012 ф актичне
р озм іщ енн я

н еж и тл ов и х
прим іщ ень

02.02.2016

4.20 Про надання ОСББ "Зоряний", код ЄДРПОУ 34314687, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
багатоквартирного житлового будинку по бульв. 
Зоряному, 1 (Шевченківський (Бабушкінський) район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 1,0000 ф актичне  

розм іщ енн я  

багат о  квартирног  
0 ж и тл ов ого  

б у д и н к у

18.01.2016

4.21 Про надання дозволу КІ1 "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" , код 
ЄДРПОУ 03341305, на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого майна

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . ф актичне

р озм іщ енн я
об 'єк т ів

н ер у х о м о го  м айна

18.02.2016

4.22 Про надання Районній державній лікарні ветеринарної 
медицини в Дніпропетровському районі, код ЄДРПОУ 
26370823, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню комплексу будівель та споруд по вул. Літній 
3 (Індустріальний район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0,6800 ф аісгичне  

р озм іщ енн я  
ком плексу  

б у д ів е л ь  т а  сп о р у д

13.01.2016

4.23 Про надання ТОВ "КРАСЕНЬ", код ЄДРПОУ 19154591, 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню перукарні за адресою: ж/м Тополя-1, 15 
(Шевченківський (Бабушкінський) район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0,0858 ф актичне
р озм іщ енн я

перукарні

04.05.2016



4.24 Про надання TOB "ТОРГОВИЙ ДІМ ВМЗ", код ЄДРПОУ 
38200042, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню комплексу виробничих будівель та споруд по 
вул. Винокурова, 22 (Індустріальний район).

13 05.2016 17.05.2016 №8 п огодж . 19,6130 ф актичне  

р озм іщ енн я  

ком плексу  

ви робн ич их  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д

28.10.2015

4.25 Про надання ПП "ФІРМА "ГРЕМКО", код ЄДРПОУ 
21920905, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по Запорізькому шосе, 25 
(Шевченківський (Бабушкінський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж . 0,4000 ф актичне  

розм іщ енн я  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д

21.03.2016

4.26 Про надання ЖБК № 377, код ЄДРПОУ 23929023, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
житлового будинку по вул. Терещенківській (вул. 
Червоного Козацтва), 21 (Амур-Нижньодніпровський 
район).

13.05.2016 17.05.2016

О
О

*

п огод ж . 0,0400 ф актичне

р озм іщ енн я
ж и тл ов ого

б у д и н к у

20.01.2016

4.27 Про надання ПАТ "ЄВРАЗ - ДМ3 ІМ. 
ПЕТРОВСЬКОГО", код ЄДРПОУ 05393056, дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по фактичному розміщенню 
промислової дільниці копрової № 1 по вул. Набережній 
Заводській, 17 (Новокодацький (Ленінський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 п огодж . 48,0000 ф актичне  

р озм іщ енн я  

п ро м и сл о в о ї 

діл ь н и ц і к опр ової

22.01.2016

4.28 Про надання TOB "САТТАВВА", код ЄДРПОУ 35113057, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
нежитлових будівель по вул. Володі Дубініна, 6 
(Жовтневий район)

16.05.2016 29.10.2015 №40 п огодж . 0,7345 ф актичне
розм іщ енн я

н еж и тл ов и х

бу д ів е л ь

21.10.2015

4.29 Про надання ОК "ГБК "ТЕМП", код ЄДРПОУ 21945986, 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по фактичному розміщенню 
будівель та споруд гаражного кооперативу по вул 
Орджонікідзе, 39 (Амур-Нижньодніпровський район)

17.05.2016 17.05.2016 №8 п огодж . 0,0150 ф актичне  

р озм іщ енн я  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д  

гараж ного  

кооперативу

30.12.2015

4.30 Про надання ТОВ "ТАЙГА", код ЄДРПОУ 13473869, 
дозволу на розроблення технічної документації їз 
зелеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню магазину по вул. Житомирській, 139 (Амур- 
Нижньодніпровський район)

17.05.2016 17.05.2016 №8 ПОГОДЖ. 0,0548 ф актичне

р озм іщ енн я

м агазину

24.03.2016

4.31 Про надання ТОВ "ГРАФІТЕК-С", код ЄДРПОУ 
38994751, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню будівель та споруд по вул. Шинній, 8 
(Шевченківський (Бабушкінський) район)

17.05.2016 17.05.2016 №8 п о го д ж . 1,9000 ф актичне  
розм іщ енн я  

б у д ів е л ь  та  сп о р у д

23.02.2016

4.32 Про надання ТОВ "РЕНТА-ПРИМ", код ЄДРПОУ 
37213176, дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по фактичному 
розміщенню під"їзних залізничних колій по просп. 
Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 147 
(Шевченківський (Бабушкінський) район).

27.05.2016 07.06.2016 п о го д ж . 0,5000 ф актичне  

р озм іщ енн я  

п ід" їзн и х  

за л ізн и ч н и х  колій

12.05.2016

4.33 Про надання ТОВ "ЕМВОСТРОЙ", код ЄДРПОУ 
34718049, дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) по фактичному 
розміщенню торговельного комплексу продовольчих та 
непродовольчих товарів по вул. Тополиній, 1 
(Шевченківський (Бабушкінський) район).

27.05.2016 07 06.2016 п о го д ж . 0,1113,
0,2955

ф актичне  

р озм іщ енн я  

тор гов ел ь н ого  

ком плексу  

п родов ол ь ч и х  та  

н еп родов ол ь ч и х  
товар ів

25.04.2016

4.34 Про надання гр. Алсксссвій ІО. В., ідентифікаційний 
номер 3131219425, дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по фактичному розміщенню будівлі складу по 
вул. Любарського (вул. Білостоцького), 2 Д (Амур- 
Нижньодніпровський район).

27.05.2016 07.06.2016 п о го д ж . 0,0195 ф актичне  
розм іщ енн я  

б у д ів л і складу

23.02.2016

5. Об'єкти самочинного будівництва



5.1 Про передачу земельної ділянки по вул. Могилевській, 29 
А (Красногвардійський район) у спільну оренду гр. Усатій 
Г.І., ідентифікаційний номер 2741119631, гр. Усатому 
О.М., ідентифікаційний номер 2741119631, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна

13.05.2016 17.05.2016 №8 П О Г О Д Ж . 0,0681 фактичне 
розміщення 
самочинно 

збудованих жилого 
будинку, 

господарських 
будівель та споруд

23.10.2015

5.2 Про передачу земельної ділянки по вул. Ленській, 3 
(Бабушкінський район) в оренду гр. Злючому В. Є., 
ідентифікаційний номер 1699508237, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та с п о р у д  (присадибна ділянка)

13.05.2016 22.10.2015 № 39 погодж. 0,0521 фактичне 
розміщення 
самочинно 

збудованих жилого 
будинку, 

господарських

07.09.2015

5.3 Про передачу земельної ділянки по вул. Черешневій у 
районі буд. № 22 (Бабушкінський район) в оренду гр. 
Федоренку А. П., ідентифікаційний номер 2912102970, по 
фактичному розміщенню самочинно збудованих жилого 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка)

23.05.2016 22.10.2015 №39 П О Г О Д Ж . 0,0543 фактичне 
розміщення 
самочинно 

збудованих жилого 
будинку, 

господарських 
будівель та споруд

01.09.2015

5.4 Про передачу земельної ділянки по вул. Русанівській, 82 
А (Кіровський район) в оренду гр. Поповському П.І., 
ідентифікаційний номер 2056100371, по фактичному 
розміщенню самочинно збудованих жилого будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

23.05.2016 07.06.2016 погодж. 0,0338 фактичне 
розміщення 
самочинно 

збудованих жилого 
будинку, 

господарських 
будівель та споруд

09.10.2015

6 Інші
6.1 Про поновлення ТОВ “Інститут 

ДніпроВНШІенергопром”, код ЄДРПОУ 04840748, права 
користування земельною ділянкою по вул. Рогальова в 
районі буд. № 14 (Жовтневий район) для проектування та 
будівництва адміністративної будівлі

19.04.2016 22.10.2015 №39 відкл. 0,1136 проектування та  

буд ів н и ц тв о  

а д м ін істр ати в н ої 
б у д ів л і

11.09.2015

6.2 Про внесення доповнень та змін до рішень міської ради з 
метою приведення їх у відповідність до вимог чинного 
законодавства

25.04.2016 22.10.2015 №39 погодж. 07.09.2015

6.3 Про поновлення ТОВ "САД "Елки-Палки", код 
ЄДРПОУ 32887396, права користування земельною 
ділянкою по вул. Набережній Перемоги у районі буд. № 
94 (Жовтневий район) для розташування виставкового 
комплексу садово-паркової архітектури (без розміщення 
об'єктів капітального будівництва)

29.04.2016 21.09.2015 №36 В ІД К Л . 0,3722 розташ ування  

виставкового  
к ом пл ексу са д о в о -  

паркової 

архітек тури

12.08.2015

6.4 Про поновлення договору оренди землі від 14.12.2011 
(державна реєстрація від 21.02.2012 за № 
121010004000409) по просп. Гагаріна у районі 103 
(Соборний (Жовтневий) район) ПП "СІА", код ЄДРПОУ 
30326222, для завершення будівництва торговельного 
комплексу

12 05.2016 17.05.2016 №8 В ІД К Л . 0 ,1 9 5 6 заверш ення
буд ів н и ц тв а

тор гов ел ьного
ком плексу

14.04.2016

6.5 Про продовження строку укладання цивільно-правових 
угод у сфері земельних відносин і внесення змін та 
доповнень до рішень міської ради.

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 01 02.2016

6.6 Про поновлення договорів оренди землі від 30.05.2014 
(державна реєстрація від 30.05.2014, номери запису про 
інше речове право 5854354, 5855059) по пров. 
Самаркандському, 12(Центральний (Кіровський) район) 
ТОВ "ГЄРА-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37988862, по 
фактичному розміщенню виробничої бази

16.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,2535 ф актичне  

р озм іщ енн я  

в и робн и ч ої бази

14.04.2015

6.7 Про поновлення договору оренди землі від 24.10.2013 
(державна реєстрація від 24.10.2013 за № 3047458) по вул 
Володимира Моссаковського (вул. Клари Цеткін) у 
районі будинків №№ 3-7 (Соборний (Жовтневий) район) 
ТОВ "ДІАЛОГ-ПЛІОС", код ЄДРПОУ 21921336, для 
завершення будівництва І черги житлового комплексу

17.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,2480 б у д ів н и ц т в о  І 
черги  ж и тл ов ого  

ком плексу

07.04.2016

6.8 Про поновлення договору ореади земельної ділянки від 
07.12.2000 (державна реєстрація від 07.12.2000 за № 622) 
по вул. Будівельників, 37 (Красногвардійський район) гр. 
Чижику Є.Є, ідентифікаційний номер 2581000239, по 
фактичному розміщенню будівлі, нежитлової будівлі

17.05.2016 17.05.2016 №8 п о г о д ж . 0,0931 ф актичне

р озм іщ енн я

б у д ів л і,

н еж и тл ов о ї

б у д ів л і

23.10.2015



6.9 Про припинення ПАТ "ПРМЗ", код ЄДРПОУ 01528536, 
права користування земельною ділянкою по вул. 
Гаванській, 8 (Самарський район)

23.05.2016 21.09.2015 №36 погодж. 0,2327 ф актичне

р озм іщ енн я

за в о д у

01.09.2015

6.10 Про поновлення договору оренди землі від 19.08.2010 
(державна реєстрація від 22.09.2010 за № 041010400666) 
по вул. Суворова, 17 (Чечелівський (Красногвардійський) 
район) ДП "Інформаційно-діагностичний центр", код 
ЄДРПОУ 32510270, по фактичному розміщенню будівель 
аптечного складу і офісу

23.05.2016 22.10.2015 №39 погодж. 0,0403 ф актичне

р озм іщ енн я

б у д ів е л ь
ап теч н ого  ск л аду  і 

о ф ісу

26.08.2015

6.11 Про поновлення договору оренди землі від 07,03.2012 
(державна реєстраціявід 06.07.2012 за № 
121010004000601) по вул. Мандриківській, 51-Д 
(Соборний (Жовтневий) район) ТОВ "Зем-Інвест", код 
ЄДРПОУ 37149677, для завершення будівництва 
житлового комплексу

23.05.2016 22.10.2015 №39 відкл. 0,2430 заверш ення

буд ів н и ц т в а

ж и тл ов ого

ком плексу

26.08.2015

6.12 Про поновлення договорів оренди землі від 26.06.2012 
(державна реєстрація від 17.08.2012 за №№ 
121010004000656, 121010004000655) по вул. Пастера, 2 В 
(Центральний (Кіровський) район) гр. Змійчуку І. І., 
ідентифікаційний номер 2331311771, по фактичному 
розміщенню нежитлової будівлі

23.05.2016 07.06.2016 відкл. 0,0235,
0,0005

ф актичне

р озм іщ енн я

н еж и тл ов о ї

б у д ів л і

10.08.2015



Додаток 3 до протоколу № 20 від 31.05.2016

7. Перелік проектів рішень міської ради
з питань надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва об'єктів у місті та з різних питань містобудування
Станом на 30.05.2016

№ п/п Найменування проекту рішення
Д ата

н а дх о д ж е н н я  

на р озгл я д  

к ом исіі

Д ата  р іш ення  

ви кон ком у

Н о м ер

ріш ен ня

в и к он к ом у/
п рото к о л у Ви

сн
ов

ки
ко

мі
сії

пл
ощ

а, 
га Ц іл ь о в е

призначення
земельної
ділянки

Д а т а

п у б л ік а ц ії

1 . Об'єкти промислового та цивільного призначення
1.1 Про надання Релігійній громаді преподобного Серафима 

Саровського парафії Дніпропетровської єпархії 
Української Православної Церкви в м. Дніпропетровську, 
код ЄДРПОУ 25819712, дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва господарського блока при храмі по просп. 
Мануйлівському (просп. Воронцова) у районі буд. № 31 Л 
(Амур-Нижньодніпровський район).

13.05.2016 17.05.2016 №8 погодж. 0,0300 б у д ів н и ц т в о  

го сп од ар сь к ого  

бл ок а  при храм і

0 1 .0 4 .2 0 1 6

1.2 Про надання ПП "ІН МАКС", код ЄДРПОУ 21935522, 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
багатофункціонального житлового комплексу по вул. 
Високовольтній, 14 А (Жовтневий район)

16.05.2016 29.10.2015 №40 погодж. 1,4550 буд ів н и ц т в о  

багат оф унк ц іон ал ь  

н ого ж и тл ов ого  

ком плексу

2 1 .1 0 .2 0 1 5

1.3 Про надання Дніпропетровському обласному центру 
зайнятості, код ЄДРПОУ 03490909, дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва будівлі адміністративного 
призначення (об'єднаний у Центральному районі 
зайнятості) по проси.Мануйлівському (просп. Воронцова) 
в районі буд. № 2

16.05.2016 07.06.2016 П О Г О Д Ж . 0,2653 б у д ів н и ц т в о  б у д ів л і 
адм ін істр ати в н ого  

призначення

1 3 .0 5 .2 0 1 6

2. Гаражі та індивідуальні житлові будинки
2.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування гаражів громадянам у м. Дніпропетровську 
(23 особи)

25.04.2016 26.04.2016 №7 П О Г О Д Ж . будівництво та 
обслуговування 

гаражів

29.04.2016

2.2 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
садівництва у м. Дніпропетровську (9 осіб)

25.04.2016 26.04.2016 №7 П О Г О Д Ж . земельні ділянок для 
садівництва

29.04.2016

2.3 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. 
Дніпропетровську (64 осіб).

13.05.2016 17.05.2016 № 8 погодж. будівництво та 
обслуговування 

жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд

07.04.2016

3. Об'єкти щодо продовження проектно-вишукувальних робіт
3.1 _____________________________________________________________________________________ 1__________1 1 1 1 1_____________ 1
4. Інші
4.1 ____________________________________ _________  1 1 1 І 1 1 1 ----------



Додаток 4
до протоколу № 20 від 31.05.2016

Перелік замовників(забудовників),
документи яких надані для розгляду постійній комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів та місцевого самоврядування

№№
п/п

Назва замовника, 
об’єкта

Сума внеску 
(грн.)

1. гр. Полієнко Т.М.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
вул. Новопартизанська

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м 

(учасник АТО)

2. гр. Сорока І.О.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
вул. Мостова, 85

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м

3. гр. Стельмашова М.Ю.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
вул. Кінноспортивна у районі буд. №82

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м

4. гр. Позняков І.О.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
у районі вул. Моторної

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м

5. гр. Пустовой В.О.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
у районі вул. Житомирської

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м 

(учасник АТО)

6. гр. Корнєва Т.В.
Будівництво та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
вул. Черемхова, 2

Погоджено, загальна площа 
до 300 кв.м

7. ТОВ «Оптимус Прайм»
Будівництво багатопаливного АЗК зі 
знесенням частини існуючих будівель та 
споруд, за адресою: вул. Набережна 
Заводська, 45-А

158 891,85

8. ТОВ «Аксельхофф»
Будівництво торговельно-офісного центру, 
за адресою: вул. Барикадна, 16

Лист від 25.04.2016 
№10/10-183- погодити та 
рекомендувати внести на 

розгляд міської ради



9. ТОВ«Перспектива Приват Дівелопмеит» Лист від 04.05.2016 
№10/10-213 - 

запросити забудовника на 
наступне засідання 

постійної комісії

Проектування та будівництво II черги 
містобудівного ансамблю «Крутогірний» 
(житловий комплекс «Каміння» І етап, І 
черга), за адресою: вул. Дзержинська та 
вул. Колодязна

10. TOB «АНКЕРС 2005»
Будівництво багатофункціонального 
комплексу, з урахуванням рішення міської 
ради від 01.03.06. № 329/34, за адресою: 
вул. Набережна Перемоги, в районі буд. 44

39 606 744,00

11. ТОВ «Аволіндал»
Будівництво багатопаливного АЗК зі 
знесенням частини існуючих будівель та 
споруд, за адресою: вул. Космічна, 32

164 282,70

12. ПАТ "ВП "ТЕХМАШ"
розміщення виробничо-складських
приміщень
вул. Повітряна, 5

2 034 803,39- 
сплатити нараховану сумму 

згідно Положення

Г олова постійної комісії А.О.Хмельников


