
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ,МАТЕРИНСТВА, 
ДИТИНСТВА ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

пр. К.Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. / факс (056) 742-87-74 

_________ №__________ на № __________від__________

ПРОТОКОЛ № 8
засідання постійної комісії міської ради 

з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин
11.04.2016

10:30
Присутні:
1. Маринчук С.Г. -  голова комісії;
2. Яровий В.В. -  заступник голови комісії;
3. Нікітін С.М.;
4. Примаков К.Ю.;
5. Рублівський В .Г;
6. Суханов С.А.
Відсутні:
1. Начар’ян Н.О. -  секретар комісії;
2. Збарська К.Ю.;
3. Краснов З.Г.;
4. Селіванова Л.Є.;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення 6 чергової сесії Дніпропетровської міської ради.
2. Про проекти рішень міської ради, які виносяться для розгляду на 6 чергову 

сесію Дніпропетровської міської ради згідно порядку денного.

1. СЛУХАЛИ:Про проведення 6 чергової сесії Дніпропетровської міської 
ради

Виступили:
Маринчук С.Г. -  проінформував про проведення 6 чергової сесії 
Дніпропетровської міської ради, яка відбудеться 13.04.2016 о 10-00.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.

і



2. СЛУХАЛИ:
• Про проекти рішень міської ради, які виносяться для розгляду на 

6 чергову сесію Дніпропетровської міської ради згідно порядку денного.

• Проекти рішень міської ради з питань земельних відносин, архітектури 
та містобудування.

Виступили: Суханов С.А, Примаков К.Ю., Рублівський В.Г.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проекти рішень міської ради 1.1, 1.3, 2.1 відповідно до порядку 
денного (інформація додається).

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

С. Г. Маринчук

Н. О. Начар'ян
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ПРОЕКТ

ІІОРЯДОКДЕННИЙ

VI чергової сесії міської ради VII скликання

І. Про фінансово-бюджетні питання

Доповідач: Міллер В. В., директор фінансово-економічного департаменту 
Дніпропетровської міської ради

1.1 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 4/5 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік"

1.2 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 3/5 "Про міський 
бюджет на 2016 рік"

1.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 "Про місцеві 
податки і збори на території міста"

Доповідач: Буря К. 14., в. о. директора департаменту корпоративних прав та 
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

1.4 Про включення об'єктів до Переліку об'єктів, які підлягають приватизації 
шляхом викупу.

1.5 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.10.2014 № 7/56 стосовно 
об'єкта нерухомого майна по вул. Набережній Перемоги, 5 Д.

2, Про програми розвитку галузей і сфер міського господарства

Доповідач: Днсенко 14. О., заступник міського голови, директор департаменту 
комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 
міської ради

2.1 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"

Доповідач: Надха Н. Ю., в. о. директора департаменту забезпечення діяльності 
міської ради -  апарату міської ради, начальника управління забезпечення 
депутатської діяльності Дніпропетровської міської ради
2.2 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.”



Доповідач: Хорошилов Є. В., начальник управління культури та мистецтв 
Дніпропетровської міської ради

2.3 Про внесення змін до Комплексної програми розвитку галузі культури 
м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки

3. Про питання комунальної власності

Доповідач: Лисенко М. О., заступник міського голови, директор департаменту 
комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської 
міської ради

3.1 Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста мереж водопостачання та водовідведення до житлового будинку 
за адресою: вул. Євпаторійська, 2 Б.

Доповідач: Буря К. М., в. о. директора департаменту корпоративних прав та 
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

3.2 Про визначення балансоутримувача цілісного майнового комплексу кінотеатру 
"Січ"

3.3 Про визнання такими, що втратили чинність, рішення міської ради стосовно 
передачі основних засобів та майнового комплексу по вул. Красноза- 
водській, 28

3.4 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"

Доповідач: Грицай В. В., в. о. начальника управління житлового господарства 
Дніпропетровської міської ради

3.5 Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста гуртожитку за адресою: просп. Слобожанський, 67.

4. Про організаційні і кадрові питання

Доповідач: Санжара О. О., заступник міського голови, керуючий справами 
виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради

4.1 Про підпорядкування комунальних закладів Дніпропетровської міської ради 
виконавчим органам Дніпропетровської міської ради

4.2 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"



Доповідач: Пономарьов А. С., директор департаменту адміністративних послуг 
та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради

4.3 Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг та 
дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради

Доповідач: Буря К. М., в. о. директора департаменту корпоративних прав та 
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

4.4 Про затвердження Положення про управління аудиту та контролю 
Дніпропетровської міської ради

4.5 Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпропетровської 
міської ради відповідно до їх підпорядкованості

4.6 Про припинення комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради 
шляхом ліквідації

4.7 Про внесення змін до Статуту КП "ТПТЕ "Теплотранс"

4.8 Про внесення змін до Статуту КП "Міськзеленбуд"

4.9 Про внесення змін до Статуту КП "Коменергосервіс”

4.10 Про внесення змін до Статуту КП "Теплоенерго"

4.11 Про затвердження Статуту КП "УРЕА" у новій редакції

4.12 Про перейменування МКП "Адміністративне архітектурно - будівельне 
управління" та затвердження статуту у новій редакції

4.13 Про перейменування МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі" та 
затвердження статуту у новій редакції

4.14 Про внесення змін до Статуту КП "Дніпроводоканал" та затвердження його у 
новій редакції

4.15 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.06.2003 № 15/10 "Про 
внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.1 1.91 № 46 
"Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних 
депутатів"

4.16 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

4.17 Про реорганізацію та створення комунальних підприємств Дніпропетровської 
міської ради

Доповідач: Надха Н. Ю., в. о. директора департаменту забезпечення діяльності 
міської ради — апарату міської ради, начальника управління забезпечення 
депутатської діяльності Дніпропетровської міської ради

4.18 Про внесення змін до рішення міської ради від 29.02.2016 № 8-3/1 "Про 
кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради"



4.19 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2016 № 4/3 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 29.02.2016 № 9-3/1 "Про утворення постійних 
комісій міської ради"

4.20 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2016 № 6/3 "Про 
затвердження керівного та персонального складу постійних комісій міської 
ради"

4.21 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.03.2016 № 5/3 "Про 
затвердження змін та доповнень до Положення про постійні комісії 
Дніпропетровської міської ради VII скликання шляхом викладення у новій 
редакції”

Доповідач: Свіренко О. А., директор департаменту взаємодії з
правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради

4.22 Про утворення Дніпропетровської міської ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області та 
затвердження Положення про неї

Доповідач: ІІікоза Т. В., в. о. начальника управління організаційно-кадрової 
роботи Дніпропетровської міської ради

4.23 Про утворення комісії міської ради з питань присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Дніпропетровська"

Доповідач: ГІавлюк Ю. О., в. о. начальника управління у справах молоді та 
спорту Дніпропетровської міської ради

4.24 Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних 
закладів міста Дніпропетровська

5. Про депутатські запити

5.1 Про депутатський запит депутата міської ради Безуглого Д. Г. (стосовно 
вирішення питання щодо прав проживання у безпечних умовах мешканців 
будинку № 26 по просп. Слобожанський)

5.2 Про депутатський запит депутата міської ради Безуглого Д. Г. (щодо 
вирішення питання встановлення знаків одностороннього дорожнього руху)

6. Про питання земельних відносин

Доповідач: Буря К. М., в. о. директора департаменту корпоративних прав та
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

6.1 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам у 
м. Дніпропетровську (103 особи)



6.2 Про передачу у власність 
м. Дніпропетровську (12 осіб)

земельних ділянок громадянам У

6.3 Про передачу у власність земельних 
м. Дніпропетровську для садівництва(8 осіб)

ділянок громадянам У

6.4 Про передачу у власність 
м. Дніпропетровську (106 осіб)

земельних ділянок громадянам У

6.5 Про передачу у власність 
м. Дніпропетровську (74 осіб)

земельних ділянок громадянам У

6.6 Про передачу у власність 
м. Дніпропетровську (7 осіб)

земельних ділянок громадянам У

6.7 Про передачу у власність 
м. Дніпропетровську (25 осіб)

земельних ділянок громадянам У

6.8 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)

6.9 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Мацковій О. А., ідентифікаційний 
номер 2859718741, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

6.10 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)

6.11 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Гуртової (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Тараненко Н. О., ідентифікаційний 
номер 2109321686, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

6.12 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)

6.13 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Красносельської (Амур-
Нижньодніпровський район) у власність гр. Калініченко Л. О.,
ідентифікаційний номер 2657816928, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

6.14 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)

6.15 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)



6.16 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)

6.17 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)

6.18 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)

6.19 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Олешківської (Самарський 
район) у власність гр. Панову Д. М., ідентифікаційний номер 2762012459, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)

6.20 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)

6.21 Про передачу земельної ділянки у районі пров. Балканського (Амур- 
Нижньодніпровський район) у власність гр. Коржу О. В., ідентифікаційний 
номер 2886503790, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

6.22 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)

6.23 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)

6.24 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)

6.25 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)

6.26 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)



6.27 Про передачу земельної ділянки у районі вул. 230-ї стрілецької дивізії (Амур -  
Нижньодніпровський район) у власність гр. Черепушкіній О. А., 
ідентифікаційний номер 2855516300, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

6.28 Про передачу земельної ділянки у районі вул. Веселки (Амур -  Бабушкінський 
район) у власність гр. Макарову В. Л., ідентифікаційний номер 2560314756, 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)

6.29 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)

6.30 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

6.31 Про передачу земельної ділянки по просп. Пушкіна, 8 А (Красногвардійський 
район) в оренду ТОВ “ЕКСІМА-ТРЕЙД”, код ЄДРПОУ 36640295, по 
фактичному розміщенню будівлі офісу

6.32 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

6.33 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по фактичному розміщенню гаражів громадянам у 
м. Дніпропетровську (3 особи)

6.34 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

6.35 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)

6.36 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)

6.37 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)



6.38 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)

6.39 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)

6.40 Про надання ПП "СЕРВІС - ПРАЙД", код ЄДРПОУ 33275857, дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по фактичному розміщенню будівлі 
незавершеного будівництва - багатофункціонального комплексу по 
бульв. Слави в районі буд. № 50 (Жовтневий район)

6.41 Про припинення гр. Заході О. ГТ, ідентифікаційний номер 2269518913, права 
користування земельною ділянкою по вул. Черешневій, 52 (Бабушкінський 
район)

6.42 Про припинення ТЕРЦЕНТРУ СО ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ, код ЄДРПОУ 
20266361, права користування земельною ділянкою по вул. Юдіна, 17 
(Ленінський район)

6.43 Про припинення АТ “УКРСИББАНК”, код ЄДРПОУ 09807750, права 
користування земельними ділянками по вул. Артема, 15 (Бабушкінський 
район)

6.44 Про припинення АТ “УКРСИББАНК”, код ЄДРПОУ 09807750, права 
користування земельними ділянками по просп. Гагаріна, 153 (Жовтневий 
район)

6.45 Про припинення ПАТ “Комінмет”, код ЄДРПОУ 05393062, права 
користування земельною ділянкою по вул. Артюшенка, І (Амур - 
Нижньодніпровський район)

6.46 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



7. Про питання архітектури та містобудування

Доповідач: Буря К. М., в. о. директора департаменту корпоративних прав та
правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

7.1 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м. Дніпропетровську (43 особи)

7.2 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м. Дніпропетровську (14 осіб)

7.3 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 (12 осіб)

7.4 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)

7.5 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м. Дніпропетровську (16 осіб)

7.6 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) громадянам у
м. Дніпропетровську (ІЗ осіб)

7.7 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)

7.8 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)

7.9 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)



7.10 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)

7.11 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)

7.12 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)

7.13 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)

7.14 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 (І І осіб)

7.15 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)

7.16 Про передачу земельної ділянки по вул. Відважних у районі буд. №10 
(Красногвардійський район) в оренду гр. Кулазі О. С., ідентифікаційний 
номер 2601220838, по фактичному розміщенню самочинно збудованих 
жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

7.17 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)

7.18 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)

7.19 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)



7.20 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)

7.21 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)

7.22 Про передачу земельної 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)

7.23 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для садівництва у м. Дніпропетровську (10 осіб)

7.24 Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для садівництва у м. Дніпропетровську (10 осіб)

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





Додаток
до протоколу засідання постійної комісії
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на засіданні постійної комісії міської ради з питань 
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