
                        

 
У К Р А Ї Н А 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
_______34_________сесія _____VІ______скликання 

 
РІШЕННЯ 

          
від 26.04.2013 № 794-34/VІ                              
м.Дніпродзержинськ       
 
 
Про набуття (припинення) суб’єктами  
господарювання прав на землю 
 
 Розглянувши заяви (клопотання) про користування земельними 
ділянками державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №8 
Міністерства охорони здоров’я України» від 19.02.2013 №9-09/21 та 
від 25.03.2013 №9-09/42, комунального закладу «Дитячо-юнацька футбольна 
школа «Надія» Дніпродзержинської міської ради від 04.03.2013 №9-09/33, 
комунального закладу охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» від 27.02.2013 №9-09/24, 
від 27.02.2013 №9-09/25, від 27.02.2013 №9-09/26, від 27.02.2013 №9-09/29, 
комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради 
«Міськводоканал» від 12.03.2013 №13-09/56, комунального дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №38 «Пізнайко» Дніпродзержинської міської 
ради від 27.02.2013 №7-09/265, дошкільного навчального закладу №15  
від 11.03.2013 №9-09/36, комунального підприємства спортивного комбінату 
«Прометей» від 09.04.2013 №13-09/91, товариства з обмеженою 
відповідальністю «Авто Віста» від 12.02.2013 №5-09/190, публічного 
акціонерного товариства «Євраз Баглійкокс» від 06.03.2013 №8-09/28, 
товариства з обмеженою відповідальністю «Т-Естейт» від 13.02.2012  
№10-09/65, товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне 
підприємство «Валга» від 06.03.2013 №5-09/299, від 06.03.2013 №5-09/300,  
від 06.03.2013 №5-09/301, товариства з обмеженою відповідальністю «Ветерок» 
від 19.02.2013 №10-09/69, товариства з обмеженою відповідальністю  
«Віка-Дніпро» ЛТД від 21.02.2013 №10-09/76, товариства з обмеженою 
відповідальністю «Гаммасервіс» від 13.03.2013 №10-09/119, товариства  
з обмеженою відповідальністю «Діпарт» від 22.02.2013 №10-09/79, приватного 
підприємства «Торговий комплекс «Димитровський» від 05.03.2013  
№10-09/105, публічного акціонерного товариства «Дніпровський 
металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського» від 12.03.2013 №8-09/32, 
товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровторма» від 15.03.2013  
№5-09/332, товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Ріелті 1»  
від 13.03.2013 №10-09/120, товариства з обмеженою відповідальністю  
«Дніпро-Д» від 15.03.2013 №10-09/126, публічного акціонерного товариства 
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«Дніпростальконструкція» від 03.04.2013 №5-09/447, приватного підприємства 
рекламно-комерційної агенції «Ексклюзив» від 21.02.2013 №10-09/78, 
товариства з обмеженою відповідальністю «Заубер Холдінгс Україна»  
від 05.03.2013 №5-09/296, товариства з обмеженою відповідальністю 
промислового підприємства «ЗІП» від 27.02.2013 №10-09/94, товариства з 
обмеженою відповідальністю науково-виробничого інноваційного 
комерційного підприємства «Інно-Дніпро» від 13.03.2013 №10-09/123,  
товариства з обмеженою відповідальністю «Континенталь» від 30.06.2010  
№10-09/340, товариства з обмеженою відповідальністю «Котеджне 
будівництво» від 20.03.2013 №5-09/352, від 20.03.2013 №5-09/353, публічного 
акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» від 06.03.2013 №7-09/291, 
товариства з обмеженою відповідальністю зовнішньоторгової фірми «МіКомп»  
від 06.03.2013 №10-09/109, товариства з обмеженою відповідальністю «МСС» 
18.03.2013 №10-09/127, товариства з обмеженою відповідальністю «Норма»  
від 08.02.2013 №10-09/59, товариства з обмеженою відповідальністю 
«Придніпровський фонд розвитку зовнішньоекономічної діяльності»  
від 04.03.2013 №7-09/282, товариства з обмеженою відповідальністю 
виробничо-комерційної фірми «Прокатмеханомонтаж» від 01.03.2013  
№10-09/98, товариства з обмеженою відповідальністю «Реверс» від 26.02.2013 
№10-09/86, товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт»  
від 01.03.2013 №5-09/275, товариства з обмеженою відповідальністю «Тритон» 
від 02.04.2013 №10-09/166, публічного акціонерного товариства акціонерного 
банку «Укргазбанк» від 04.03.2013 №5-09/288, публічного акціонерного 
товариства «Укрсоцбанк» від 01.03.2013 №5-09/274, публічного акціонерного 
товариства «Укргідроенерго» від 14.03.2013 №8-09/33, Алєксєєнка Олександра 
Віталійовича від 01.03.2013 №10-09/100, Антоновського Олега Ігоровича  
від 18.03.2013 №А-2101, Арбузова Юрія Вікторовича та Сікорського 
Володимира Адольфовича від 05.03.2013 №Ко-А-1688, Ахмедова Ельхана 
Муса-Огли від 21.03.2013 №А-2219, Байдак Олександри Пахомівни  
від 27.02.2013 №Б-1466, Бахарєвої Людмили Едуардівни від 22.03.2013  
№Б-2318, Бектемірова Аскара Молдагалімовича від 13.03.2013 №Б-1945, 
Бєлоус Уляни Володимирівни від 11.03.2013 №Б-1858, Білостоцького 
Олександра Аркадійовича від 04.03.2013 №Б-1655, Боговика  
Сергія Леонідовича від 05.04.2012 №10-09/142, від 09.04.2012 №10-09/149, 
Бондаренка Юрія Олексійовича від 21.03.2013 №Б-2264, Борисенка Олександра 
В’ячеславовича від 21.03.2013 №Б-2227, Босого Олександра Григоровича  
від 04.03.2013 №Б-1632, Буянової Олени Юріївни від 22.03.2013 №Б-2302,  
від 22.03.2013 №Б-2311, Вафіна Ріната Рашитовича та Листопадова  
Івана Васильовича від 06.03.2013 №Ко-Л-1732, Вуса Віктора Володимировича 
від 07.03.2013 №10-09/111, Гарсаяна Серьожи Саркісовича від 01.03.2013  
№10-09/99, Гезенка Олександра Євгенійовича від 20.02.2013 №10-09/72, 
Гетьман Оксани Вікторівни від 14.02.2013 №Г-1078, Гладкова Юрія Івановича 
від 06.03.2013 №10-09/107, Гордієнка Олександра Миколайовича від 01.03.2013 
№Г-1550, Грицая Юрія Володимировича від 14.03.2013 №Г-1999, Демченка 
Ігоря Олександровича від 19.02.2013 №10-09/70, Єрмоленко Анжели 
Володимирівни від 21.02.2013 №Є-1315, Железнякова Володимира 
Олександровича від 14.03.2011 №Ж-1025, Жердецького Миколи 



 3

Олександровича від 04.03.2013 №Ж-1620, Жук Тетяни Сергіївни від 07.03.2013 
№10-09/112, Зайцевої Катерини Вікторівни та Шутько Оксани Олександрівни 
від 05.03.2013 №10-09/103, Калашнікової Алли Василівни від 14.03.2013  
№К-2000, Капустіна Олександра Юрійовича від 28.02.2013 №К-1516, Кирюхи 
Ірини Володимирівни від 01.03.2013 №К-1545, Кирюхи Євгена Олександровича 
від 01.03.2013 №К-1546, Кисельової Ірини Валентинівни від 21.03.2013  
№К-2267, Клименка Аркадія Аркадійовича від 25.02.2013 №К-1413,  
від 25.02.2013 №К-1414, Коровкіної Наталії Петрівни від 18.02.2013 №К-1156, 
Костренка Віталія Георгійовича від 25.03.2013 №К-2327, Костенко  
Олени Валеріївни від 27.10.2010 №10/89-К/10, Костюка Олексія 
Володимировича від 18.02.2013 №К-1152, Кочерги Сергія Олександровича  
від 20.02.2013 №К-1239, Кринського Сергія Васильовича від 13.03.2013  
№К-1941, Крупій Олени Євгеніївни від 11.03.2013 №К-1852, Кузьменко 
Людмили Шаукатівни від 27.02.2013 №К-1487, Ламзи Романа Петровича та 
Зінченка Сергія Едуардовича від 27.02.2013 №10-09/91, Ламзи Тетяни 
Валеріївни та Бахарєвої Людмили Едуардівни від 27.02.2013 №10-09/89, 
Лєбєдєвої Ірини Іванівни від 13.03.2013 №Л-1963, Маісурадзе Зураба 
Амірановича від 04.03.2013 №М-1617, Малоока Романа Юрійовича  
від 25.03.2013 №М-2332, Малоок Ольги Михайлівни від 25.03.2013 №М-2335, 
Момота Валентина Миколайовича від 13.03.2013 №М-1975, Нестеренка 
Геннадія Олексійовича від 20.03.2013 №Н-2195 та Полікарпчук Олени 
Миколаївни від 20.03.2013 №П-2196, Отрощенко Світлани Василівни  
від 14.03.2013 №О-2002, Петровської Наталії Петрівни від 11.03.2013  
№10-09/114, Печерної Катерини Юріївни та Печерної Людмили Григорівни  
від 15.03.2013 №Ко-П-2037, Печорної Лілії Леонідівни від 11.02.2013  
№10-09/62, Подгорної Надії Гаврилівни від 13.03.2013 №П-1956, Полєжаєвої 
Ірини Георгіївни від 12.03.2013 №10-09/116, Полторацької Наталії Василівни 
від 28.02.2013 №10-09/97, Свистюлі Олени Володимирівни від 11.03.2013  
№С-1865, Семенової Валентини Олександрівни, Тагінцева Михайла 
Дмитровича та Михайлусь Андрія Анатолійовича від 18.02.2013 №Ко-С-1160, 
Сікорського Володимира Адольфовича від 05.03.2013 №С-1689, Стальнікович 
Марії Михайлівни від 12.03.2013 №10-09/115, Старик Ольги Миколаївни  
від 25.02.2013 №С-1415, Таран Неллі Сергіївни від 22.03.2013 №Т-2305,  
від 22.03.2013 №Т-2308, Ткачука Данила Сергійовича від 06.03.2013 №Т-1755, 
Тростянця Віктора Тадейовича від 18.02.2013 №Т-1173, Труфанова Миколи 
Анатолійовича від 22.02.2013 №Т-1347, Трухана Вячеслава Віталійовича  
від 13.03.2013 №Т-1932, від 13.03.2013 №Т-1933, від 13.03.2013 №Т-1934, 
Угрімової Наталії Григорівни від 07.03.2013 №У-1840, Фролової Тетяни 
Геннадіївни від 13.03.2013 №10-09/122, Чернявського Віталія Григоровича  
від 04.03.2013 №10-09/101, Шпаляренка Олександра Анатолійовича  
від 27.02.2013 №Ш-1512 та Равіткіна Олександра Олександровича  
від 04.07.2011 №Р-2844, Щербаченка Сергія Миколайовича, Коваленка 
Володимира Олександровича та Еленіді Георгія від 05.03.2013 №Ко-Щ-1690, 
заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської 
ради Завгородньої Т.Ж. від 27.02.2013 №12-09/229, рішення Заводського 
районного суду м.Дніпродзержинська від 15.02.2013 справа №2-2132/11, 
рішення міської ради від  29.05.2012 №473-23/VІ «Про надання 
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Дніпродзержинському вищому професійному училищу дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:  
вул. Басейна, 1» та лист Дніпродзержинського вищого професійного училища 
від 01.04.2013 №01-09/193, Міністерства освіти і науки України від 15.04.2013 
№01-05/25, державного підприємства «Льодові арени» від 15.11.2012  
№5-09/1443 та наказ Національного агентства з питань підготовки  
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року  
з футболу та реалізації інфраструктурних проектів від 08.11.2012 №143/1, 
акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок, 
технічну землевпорядну документацію, враховуючи рішення міської ради від 
14.01.2002 №408-26/ХХІІІ «Про затвердження Положення про загальні засади 
набуття, реалізації і припинення права користування земельною ділянкою  
в м.Дніпродзержинську», відповідно до ст.ст.12, 93, 120, 123, 124, 125, 126, 
пунктів а), е) ст.141 Земельного кодексу України, ст.ст.16, 24 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати юридичним та фізичним особам земельні ділянки комунальної 

власності та визначити права на них згідно з додатком 1. 
2. Продовжити (поновити) право користування земельними ділянками 

комунальної власності юридичним та фізичним особам, укласти договори 
оренди земельних ділянок (угоди) згідно з додатком 2.  

3. Затвердити перелік рішень міської ради та її виконавчого комітету, що 
втратили чинність у зв’язку зі змінами в землекористуванні, та внести 
відповідні зміни до землевпорядної документації згідно з графою 12 додатка 1 
та графою 11 додатка 2. 

4. Зареєструвати право власності на земельні ділянки територіальної 
громади міста  в особі Дніпродзержинської міської ради згідно з додатком 1 та 
додатком 2. 

5. Зобов’язати землекористувачів: 
5.1. Укласти протягом шістдесяти днів після прийняття цього рішення  

в управлінні земельних відносин міської ради у встановленому порядку 
договори оренди земельних ділянок. 

5.2. Звернутись до реєстраційної служби Дніпродзержинського міського 
управління юстиції для здійснення державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки. 

5.3. Надати розрахунки земельних платежів за користування земельними 
ділянками та копії договорів оренди земельних ділянок у встановленому 
законом порядку до Об’єднаної державної податкової інспекції у 
м.Дніпродзержинську.  

5.4. Забезпечувати впорядкування земельних ділянок та догляд за 
прилеглими до них територіями відповідно до вимог Земельного кодексу 
України, використовувати земельні ділянки тільки за цільовим призначенням. 
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5.5. Не використовувати земельні ділянки способами, що не дозволяють 
власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх 
за цільовим призначенням (неприпустимий вплив). 

5.6. Співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав 
на землю сусідніх землекористувачів та використання земельних ділянок  
з додержанням режиму охорони земель (раціональна організація територій, 
встановлення, зберігання межових знаків тощо).  

5.7. Звернутися у разі зміни землекористувача у зв’язку з придбанням або 
відчуженням будівель та споруд протягом місяця до міської ради для внесення 
відповідних змін до документів на землекористування. 

5.8. Зберігати зелені насадження на територіях земельних ділянок, 
здійснювати видалення зелених насаджень відповідно до вимог та порядку, 
визначених чинним законодавством. 

6. Попередити землекористувачів про те, що:  
6.1. У випадку використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням право користування земельними ділянками припиняється згідно 
зі ст.141 Земельного кодексу України та договорами оренди земельних ділянок. 

6.2. На всі види нового будівництва, капітальний ремонт та 
реконструкцію на закріплених земельних ділянках необхідно одержати дозвіл  
у порядку, визначеному чинним законодавством. 

6.3. Використовувати земельні ділянки до здійснення державної 
реєстрації договорів оренди земельних ділянок забороняється. 

7. Землекористувачам безперешкодно надавати представникам 
комунальних підприємств, служб, а також представникам інших підприємств 
доступ до земельних ділянок для здійснення обслуговування та ремонту мереж, 
які знаходяться в їхньому віданні та розташовані в межах земельних ділянок. 

8. Покласти відповідальність за збереження меж земельних ділянок на 
землекористувачів, яким відповідно до цього рішення надано в користування 
земельні ділянки.  

9. Вилучити з користування: 
9.1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Придніпровський фонд 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності» земельну ділянку за адресою: 
вул.Сировця, 14 загальною площею 0,0112 га у зв’язку із відчуженням 
нерухомого майна, у зв’язку з чим: 

9.1.1. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.2. рішення 
виконкому міської ради від 28.12.2000 №553. 

9.1.2. Зобов’язати громадян Глухого Валерія Борисовича та Гопайцу 
Ірину Борисівну оформити документи на землекористування. 

9.2. Громадянки України Тютюник Оксани Вікторівни  земельну ділянку 
за адресою: просп.Аношкіна, 23 загальною площею 0,0034 га на підставі 
рішення Заводського районного суду м.Дніпродзержинська, у зв’язку з чим: 
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9.2.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 28 додатка до рішення 
міської ради від 27.05.2005 №541-18/ІV. 

9.2.2. Земельну ділянку повернути до земель управління житлового 
господарства міської ради. 

9.3. Фізичної особи – підприємця, громадянина України Боговика  
Сергія Леонідовича земельну ділянку за адресою: вул.Сачка, 17 загальною 
площею 0,0044 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим: 

9.3.1. Визнати таким, що втратив чинність, рядок 1 пункту 10 додатка  
до рішення міської ради від 27.02.2004 №283-13/ХХІV. 

9.3.2. Зобов’язати громадянина Кожушка Євгена Валерійовича оформити 
документи на землекористування. 

9.4. Фізичної особи – підприємця, громадянина України Боговика  
Сергія Леонідовича земельну ділянку за адресою: вул.Галини Романової, 4А 
загальною площею 0,0218 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у 
зв’язку з чим: 

9.4.1. Визнати таким, що частково втратив чинність, рядок 3 пункту 10 
додатка до рішення міської ради від 27.02.2004 №283-13/ХХІV. 

9.4.2. Зобов’язати Чобанян Марію Сергіївну  оформити документи  
на земельну ділянку за адресою: вул.Галини Романової, 4А та громадянина 
Боговика Сергія Леонідовича оформити документи на земельну ділянку за 
адресою: вул.Галини Романової, 4А загальною площею 0,0046 га для 
розміщення трансформаторної підстанції.  

9.5. Товариства з обмеженою відповідальністю зовнішньоторгової фірми 
«МіКомп» земельну ділянку за адресою: вул.Дунайська в районі трамвайної 
зупинки «Вул.Дунайська» загальною площею 0,0012 га у зв’язку із 
невикористанням, у зв’язку з чим: 

9.5.1. Визнати таким, що втратив чинність, рядок 19 пункту 2 додатка до 
рішення міської ради від 28.08.2009 №751-41/V. 

9.5.2. Земельну ділянку повернути до земель міської ради. 
9.6. Фізичної особи – підприємця, громадянина України Нестеренка 

Геннадія Олексійовича та громадянки України Полікарпчук Олени Миколаївни 
земельну ділянку по бульв.Будівельників загальною площею 0,3605 га у зв’язку 
із невикористанням, у зв’язку з чим: 

9.6.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 14 додатка  
до рішення міської ради від 27.05.2011 №110-08/VІ. 

9.6.2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Істрейт» 
оформити документи на землекористування. 

9.7. Громадянина України Шпаляренка Олександра Анатолійовича 
земельну ділянку за адресою: вул.Республіканська, 48 загальною площею 
0,0069 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим: 
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9.7.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 58 додатка до рішення 
міської ради від 29.02.2008 №341-19/V. 

9.7.2. Зобов’язати Равіткіна Олександра Олександровича оформити 
документи на землекористування та надати дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки. 

9.8. Фізичної особи – підприємця, громадянки України Крупій  
Олени Євгеніївни земельну ділянку по вул.Стовби загальною площею 0,0220 га 
у зв’язку із невикористанням, у зв’язку з чим: 

9.8.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 21 додатка до рішення 
міської ради від 29.10.2010 №1072-56/V. 

9.8.2. Земельну ділянку повернути до земель міської ради. 
10. Надати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, та визначення кадастрових 
номерів:  

10.1. Громадянинові Клименку Аркадію Аркадійовичу за адресами: 
просп.Леніна, 55, приміщення 96 та просп.Леніна, 55, приміщення 106 для 
розміщення магазину непродовольчих товарів. 

10.2. Громадянці Старик Ользі Миколаївні за адресою: вул.Широка, 2А 
для розміщення цілісного майнового комплексу.  

10.3. Громадянці Кузьменко Людмилі Шаукатівні на перехресті вул.Бойка 
та вул.Костромської для розміщення тимчасової споруди. 

10.4. Дніпродзержинській міській раді за адресою:  
площа Дзержинського, 2 для розміщення адміністративної будівлі. 

 10.5. Громадянину Гезенку Олександру Євгенійовичу за адресою: 
бульв.Героїв, 11Б для розміщення кафе. 

10.6. Громадянинові Демченку Ігорю Олександровичу за адресою: 
вул.Сировця, 6 для розміщення об’єкта торгівлі. 

10.7. Громадянці Єрмоленко Анжелі Володимирівні за адресою: 
вул.Колеусівська, 9А для розміщення магазину продовольчих товарів.  

10.8. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній 
фірмі «Прокатмеханомонтаж» за адресою: вул.Слов’янська, 7 для розміщення 
виробничо-побутового блоку. 

10.9. Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» за адресою: 
просп.Леніна, 2 для розміщення відділення банку. 

10.10. Громадянинові Гордієнку Олександру Миколайовичу за адресою: 
вул.Ніколенка, 8 для розміщення об'єкта торгівлі (магазину). 

10.11. Громадянинові Алєксєєнку Олександру Віталійовичу за адресою: 
бульв.Будівельників, 5, приміщення 74 для розміщення зоологічного магазину 
та ветеринарної аптеки. 
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10.12. Громадянці Байдак Олександрі Пахомівні за адресою: 
вул.Димитрова, 219 для розміщення автозаправної станції. 

10.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ветерок» за адресою: 
просп.Конституції, 17 для розміщення магазину (вбудоване приміщення №14). 

10.14. Комунальному дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) 
№38 «Пізнайко» Дніпродзержинської міської ради за адресою: вул.Миру, 14А 
для розміщення дошкільного закладу.  

10.15. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт» за 
адресою: просп.Леніна, 34 для розміщення магазину продовольчих товарів. 

10.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Авто Віста» за 
адресою:  
вул.Дніпропетровська, 101Б для розміщення комплексу нежитлових будівель 
(ремонтного цеху, майстерні, компресорної та адміністративної будівлі). 

10.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-
комерційне підприємство «Валга» для розміщення кіосків з продажу 
хлібобулочних виробів за адресами: Призаводська площа ПАТ «ДМКД» (в 
районі центральної прохідної), Призаводська площа ПАТ «ДМКД» (вздовж 
трамвайної колії), просп.Конституції (в районі зупинки трамвая «Проспект 
Конституції»). 

10.18. Публічному акціонерному товариству «Євраз Баглійкокс»  
за адресою: вул.ім.В.В. Щербицького, 1 для розміщення виробничих будівель 
та споруд, залізниці, незакінченого будівництва та для розміщення паркової 
зони. 

10.19. Громадянам Вафіну Рінату Рашитовичу та Листопадову Івану 
Васильовичу за адресою: вул.Бойка, 51 для розміщення кіосків і павільйону. 

10.20. Громадянам Арбузову Юрію Вікторовичу та Сікорському 
Володимиру Адольфовичу за адресою: вул.Глаголєва, 18/26 для розміщення 
магазину продовольчих товарів (вбудовані приміщення №62, 63).  

10.21. Громадянинові Сікорському Володимиру Адольфовичу за адресою: 
вул.Матросова (район будинку №33) для будівництва магазину непродовольчих 
товарів та аптеки.  

10.22. Публічному акціонерному товариству акціонерного банку 
«Укргазбанк» за адресою: вул.Сировця, 20 для розміщення відділення 
Дніпропетровської філії публічного акціонерного товариства акціонерного 
банку «Укргазбанк» (вбудовані приміщення №3, 13). 

10.23. Публічному акціонерному товариству «Креді Агріколь Банк»  
за адресою: вул.Сачка, 17 для розміщення приміщення банку (вбудоване 
приміщення №03). 

10.24. Громадянам Зайцевій Катерині Вікторівні та Шутько  
Оксані Олександрівні за адресою: вул.Горобця, 2Е для розміщення будівлі 
майстерні. 
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10.25. Громадянинові Маісурадзе Зурабу Амірановичу за адресою:  
просп.Конституції, 36А для розміщення торгового павільйону з зупинковим 
навісом.  

10.26. Товариству з обмеженою відповідальністю промисловому 
підприємству «ЗІП» за адресою: вул.Широка, 107А для розміщення складів, за 
адресою: вул.Широка, 111 для розміщення виробничої бази, за адресою: 
просп.Аношкіна, 110 для розміщення будівлі. 

10.27. Громадянам Семеновій Валентині Олександрівні, Тагінцеву 
Михайлу Дмитровичу та Михайлусю Андрію Анатолійовичу за адресою: 
провулок 3-й Баглійський, 4 для розміщення складів.  

10.28. Громадянинові Костюку Олексію Володимировичу за адресою: 
просп.Конституції, 23 (вбудоване приміщення №47) для розміщення аптеки та 
двох магазинів непродовольчих товарів. 

10.29. Громадянину Кочерзі Сергію Олександровичу за адресою: 
вул.Рєпіна, 16В для розміщення виробничої бази.  

10.30. Громадянці Коровкіній Наталії Петрівні по вул.Бойка, в районі 
житлового будинку №18, для розміщення двох тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності. 

10.31. Громадянці Гетьман Оксані Вікторівні за адресою: просп.Леніна, 
50 для розміщення магазину непродовольчих товарів. 

10.32. Товариству з обмеженою відповідальністю «Віка-Дніпро» ЛТД  
за адресою: пров.Цегельний, 69-157 для розміщення будівлі (споруди, 
приміщення). 

10.33. Товариству з обмеженою відповідальністю «Гаммасервіс»  
за адресою: просп.Леніна, 89 для розміщення об'єкта торгівлі. 

10.34. Товариству з обмеженою відповідальністю «Котеджне 
будівництво» за адресою: вул.Корчевського, 2К для розміщення цілісного 
майнового комплексу та за адресою: вул.Корчевського, 2И для розміщення 
трансформаторної.  

10.35. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Ріелті 1» за 
адресою: вул.Дніпропетровська, 101А для розміщення трамвайного депо.  

10.36. Приватному підприємству «Торговий комплекс «Димитровський»  
за адресою: вул.Димитрова, 18А для розміщення об’єкта торгівлі.  

10.37. Дошкільному навчальному закладу №15 за адресою:  
вул.Короленківська, 75 для розміщення дошкільного навчального закладу №15.  

10.38. Комунальному виробничому підприємству Дніпродзержинської 
міської ради «Міськводоканал» за адресою: вул.Криворізька, 14В для 
розміщення каналізаційної насосної станції №9.  

10.39. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому 
інноваційному комерційному підприємству «Інно-Дніпро» за адресою:  
вул.Прохідний тупик, 3-1Б для розміщення офісного приміщення та за адресою: 
пров.3-й Баглійський, 1Н для розміщення складу будівельних матеріалів.  
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10.40. Товариству з обмеженою відповідальністю «Заубер Холдінгс 
Україна» за адресою: вул.Колеусівська, 1А для розміщення комплексу 
адміністративно-побутових будівель. 

10.41. Товариству з обмеженою відповідальністю «МСС» за адресою: 
просп.Аношкіна, 1Б для розміщення павільйону з продажу автомобілів.  

10.42. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпровторма»  
за адресою: бульв.Будівельників, 23А для розміщення пункту прийому 
вторинної сировини (макулатури).  

10.43. Громадянинові Тростянцю Віктору Тадейовичу за адресою: 
вул.Інтернаціоналістів в районі житлового будинку 13А для розміщення 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

10.44. Громадянці Печорній Лілії Леонідівні за адресою:  
вул.Сировця, 4, приміщення 17 для розміщення магазину непродовольчих 
товарів (вбудоване приміщення №17).  

10.45. Громадянам Ламзі Роману Петровичу та Зінченку Сергію 
Едуардовичу за адресою: пров.Цегельний, 21 для розміщення торгівельного 
павільйону «Альянс». 

10.46. Громадянам Ламзі Тетяні Валеріївні та Бахарєвій Людмилі 
Едуардівні за адресою: пров.Цегельний, 69/44 для розміщення магазину 
непродовольчих товарів. 

10.47. Комунальному закладу охорони здоров’я Дніпродзержинської 
міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» за адресою: 
вул.Менделєєва, 21 для розміщення лікарської амбулаторії загальної  
практики сімейної медицини №2, за адресою: вул.Дніпропетровська, 1  
для розміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
№1, вул.Менделєєва, 13А для розміщення гаража, за адресою:  
1-й пров.Кооперативний, 11, с-ще Карнаухівка для розміщення лікарської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5. 

10.48. Громадянинові Босому Олександру Григоровичу за адресою: 
вул.Каштанів, 14 для розміщення торговельного комплексу з автомобільною 
стоянкою. 

10.49. Громадянці Кирюсі Ірині Володимирівні за адресою:  
вул.Мурахтова, 69/63 для розміщення об’єкта торгівлі (магазину-складу).  

10.50. Громадянці Кисельовій Ірині Валентинівні за адресою:  
вул.Сировця, 6 для розміщення магазину непродовольчих товарів. 

10.51. Комунальному закладу «Дитячо-юнацька футбольна школа 
«Надія» Дніпродзержинської міської ради за адресою: вул.Радянська, 77 для 
розміщення стадіону «Комсомолець» (фізичної культури та спорту), за 
адресою: бульв.Будівельників (район СШ №21 та СШ №39) для розміщення 
міжшкільного спортивного ядра (футбольного стадіону). 
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10.52. Громадянинові Білостоцькому Олександру Аркадійовичу за 
адресою: вул.Петровського, 205А для розміщення цеху з виробництва хліба, 
кондитерських та макаронних виробів. 

10.53. Громадянинові Кирюсі Євгену Олександровичу за адресою: 
вул.Сировця, 20 для розміщення об’єкта торгівлі. 

10.54. Громадянці Подгорній Надії Гаврилівні за адресою: 
просп.Аношкіна, 181/119 для розміщення будівлі кузні. 

10.55. Громадянці Фроловій Тетяні Геннадіївні за адресою:  
вул.Шепетова, 4 для розміщення салону краси (вбудовані приміщення №41, 42). 

10.56. Громадянці Полєжаєвій Ірині Георгіївні за адресою:  
бульв.Героїв, 1А для розміщення закусочної. 

10.57. Громадянці Стальнікович Марії Михайлівні за адресою: 
вул.Дорожна, 64/20 для розміщення комплексу виробничих будівель. 

10.58. Громадянинові Ткачуку Данилу Сергійовичу за адресою: 
вул.Садова, 87Б для розміщення цеху по виробництву електродів з комплексом 
будівель. 

10.59. Громадянам Щербаченку Сергію Миколайовичу, Коваленку 
Володимиру Олександровичу та Еленіді Георгію за адресою: 
вул.Дніпробудівська, 66В для розміщення лісоцеху рамного. 

10.60. Громадянці Отрощенко Світлані Василівні за адресою: 
просп.Конституції, 16, приміщення 15-16 для розміщення магазину 
непродовольчих товарів (вбудоване приміщення №15-16). 

10.61. Громадянам Печерній Катерині Юріївні та Печерній Людмилі 
Григорівні за адресою: просп.Леніна, 57 для розміщення магазину 
непродовольчих товарів (вбудоване приміщення №37). 

10.62. Громадянці Калашніковій Аллі Василівні за адресою: 
бульв.Будівельників, 23А для розміщення комплексу побутових приміщень. 

10.63. Громадянинові Кринському Сергію Васильовичу за адресою: 
бульв.Будівельників, 7 для розміщення магазину. 

10.64. Громадянці Лєбєдєвій Ірині Іванівні по просп.Металургів для 
будівництво комплексу автосервісу у складі: пункт технічного обслуговування 
автомобілів, підприємство громадського харчування типу «Закусочна», магазин 
непродовольчих товарів. 

10.65. Громадянинові Момоту Валентину Миколайовичу за адресою: 
просп.Леніна, 34 для розміщення об’єкта торгівлі. 

10.66. Громадянину Бектемірову Аскару Молдагалімовичу за адресою: 
вул.Коксохімівська, 3 для розміщення гаража, стоянки великовантажного 
транспорту та складу будматеріалів. 

10.67. Громадянинові Трухану Вячеславу Віталійовичу за адресою: 
вул.Галини Романової, 9, прим.2 для розміщення магазину з офісом (вбудоване 
приміщення №2), за адресою: вул.Галини Романової, 3, прим.13 для 
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розміщення магазину непродовольчих товарів і офіс (вбудоване приміщення 
№13), за адресою: просп.Леніна, 71, прим.25 для розміщення магазину 
продовольчих товарів (вбудоване приміщення №25). 

10.68. Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Д» за адресою: 
просп.Перемоги, 67Б для розміщення об'єкта торгівлі (міні-ринку). 

10.69. Громадянці Бєлоус Уляні Володимирівні за адресою:  
вул.Долматова, 15 для розміщення офісу. 

10.70. Громадянці Свистюлі Олені Володимирівні за адресою: 
вул.Сировця, 38-1 для розміщення об’єкта торгівлі. 

10.71. Громадянці Угрімовій Наталії Григорівні за адресою:  
вул.Фрунзе, 1В для розміщення магазину непродовольчих товарів. 

10.72. Державному закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина 
№8 Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: вул.Колюбаєва, 9А 
для розміщення будівлі спеціалізованої медико-санітарної частини №8. 

10.73. Громадянці Буяновій Олені Юріївні по вул.Сировця, зупинка 
трамваїв №1, 4 9 (сквер), для розміщення двох тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та по просп.Леніна, в районі будинку 
№65 (сквер), для розміщення двох тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в комплексі з трамвайною зупинкою.  

10.74. Громадянці Бахарєвій Людмилі Едуардівні за адресою: 
пров.Цегельний, 15А для розміщення об’єкта торгівлі (павільйону). 

10.75. Громадянинові Борисенку Олександру В’ячеславовичу за адресою: 
вул.Сировця, 2/28 для розміщення магазину непродовольчих товарів (вбудовані 
приміщення №68, 69). 

10.76. Громадянинові Бондаренку Юрію Олексійовичу за адресою: 
ст.Баглій, 7 для розміщення нежилих приміщень комерційного використання, 
здійснення благоустрою. 

10.77. Громадянинові Ахмедову Ельхану Муса-Огли за адресою: 
вул.Бойка, 18 для розміщення крамниці продуктів харчування. 

10.78. Громадянинові Костренку Віталію Георгійовичу за адресою: 
просп.Леніна, 66 для розміщення майстерні побутової техніки (вбудоване 
приміщення №93). 

10.79. Громадянинові Вусу Віктору Володимировичу за адресами: 
вул.Криворізька, 1А, 1Б для розміщення комплексу промислових приміщень. 

10.80. Громадянці Жук Тетяні Сергіївні за адресою: вул.Сировця, 6, 
приміщення 55 для розміщення спеціалізованого магазину з продажу кави та 
кавового обладнання з правом дегустації (вбудоване приміщення №55). 

10.81. Громадянці Петровській Наталії Петрівні за адресою: 
вул.Республіканська, 35 для розміщення кафе-бару (вбудоване приміщення 
№04). 
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10.82. Громадянці Таран Неллі Сергіївні по вул.Миру, в районі житлового 
будинку №17, для розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності та по просп.Леніна, в районі будинку №15 (сквер), 
для розміщення двох тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в комплексі з трамвайною зупинкою. 

10.83. Громадянинові Малооку Роману Юрійовичу по вул.Дунайській, 
в районі будинку №41, для розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності. 

10.84. Громадянці Малоок Ользі Михайлівні по вул.Алтайській, в районі 
житлового будинку №1, для розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності. 

10.85. Публічному акціонерному товариству «Дніпровський 
металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського» за адресами:  

- вул.Петровського, 9 для розміщення складських приміщень. 
- вул.Павлика Морозова, 3 для розміщення готелю. 
- вул.Спортивна, 20 для розміщення палацу культури. 
- просп.Леніна, 3 для розміщення адмінбудівлі. 
- вул.Губи, 11 для розміщення адмінбудівлі. 
- вул.Корчевського, 164 для розміщення водної бази. 
- вул.Губи, 9А для розміщення адмінбудівлі. 
- вул.Губи, 3 для розміщення їдальні. 
- вул.Вокзальна, 9 для розміщення овочесховища. 
- вул.Кірова, 20 для розміщення адмінбудівлі. 
- вул.Губи, 3 для розміщення підліткового клубу. 
- вул.Кірова, 18Б для розміщення об’єктів промисловості. 
- вул.Кірова, 18Б для розміщення об’єктів виробництва. 
- біля водозабірних споруд для розміщення рибозахисної дамби. 
- біля охоронної зони р.Дніпра для розміщення шлакових відвалів. 
- вул.Перекопська, 53 для розміщення спорткомплексу.  
- вул.Перекопська, 53 для розміщення стадіону.  
10.86. Публічному акціонерному товариству «Дніпростальконструкція»  

за адресою: 3-й провулок Баглійський, 10 для розміщення комплексу будівель. 
10.88. Публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго»  

по вулиці Рєпіна на земельні ділянки  площею 82,6284 га та 1,5614 га,  
по вул.Дніпробудівській на земельну ділянку площею 15,2200 га та за адресою: 
вул.Дніпробудівська, 8 на земельну ділянку площею 0,1888 га.  

11. Надати комунальному підприємству спортивному комбінату 
«Прометей» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки по просп.Конституції в районі ПК «Хімік» для 
розміщення тренувального комплексу для використання під час та після 
проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу. 

11.1.Укласти договір суперфіцію між Дніпродзержинською міською 
радою та державним підприємством «Льодові арени» для розміщення 
тренувального комплексу для використання під час та після проведення в 
Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. 

12. Надати згоду на передачу із земель державної власності до земель 
комунальної власності земельної ділянки по вул.Дніпробудівській, яка 
перебуває у постійному користуванні Дніпродзержинського державного 
технічного університету, загальною площею 0,1400 га для соціальних 
потреб (будівництво спортивної споруди зі штучним льодом). 

13. Унести до рішень міської ради такі зміни: 
13.1. Читати в підпункті 8.40. рішення міської ради від 30.11.2012  

№596-29/VІ замість адреси «вул.Будівельників, 27А» адресу 
«бульв.Будівельників, 27А». 

13.2. Читати в раніше прийнятих рішеннях міської ради замість слів 
«дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки» за текстом 
слова «дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок». 

13.3. Читати в додатках до рішень міської ради від 01.10.2012  
№547-12/VІ, від 24.10.2012 №567-28/VІ, від 30.11.2012 №596-29/VІ,  
від 28.12.2012 №625-30/VІ, від 30.01.2013 №657-31/VІ, від 27.02.2013  
№684-32/VІ замість коду «03.14» код «03.15». 

13.4. Вважати в рішенні міської ради від 28.12.2012 №625-30/VІ щодо 
надання товариству з обмеженою відповідальністю «Тритон» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
адресою: вул.Рєпіна, 18А для розміщення рибопереробного цеху підпункт 9.1. 
відповідно підпунктом 8.30. 

13.5. Доповнити рішення міської ради від 30.01.2013 №656-31/VІ,  
від 30.01.2013 №657-31/VІ, від 27.02.2013 №683-32/VІ, від 27.02.2013  
№684-32/VІ, від 29.03.2013 №724-33/VІ, від 29.03.2013 №725-33/VІ пунктом 
«Зареєструвати право власності на земельні ділянки територіальної громади 
міста».  

13.6. У пунктах  2. та 5. рішення міської ради від 29.03.2013 №723-33/VІ 
«Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста 
Дніпродзержинськ» замість назви «Управління земельних відносин міської 
ради» читати у відповідних відмінках назву «Департаменту комунальної 
власності та земельних відносин Дніпродзержинської міської ради». 

14. Надати згоду на передачу до земель державної власності 
Дніпродзержинському вищому професійному училищу земельної ділянки  
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комунальної власності за адресою: вул.Басейна, 1 загальною площею 0,2037 га 
для розміщення спортивного майданчика.  

15. Унести зміни в документи на землекористування у зв’язку зі зміною 
назви Спеціалізованої медико-санітарна частина №8 Міністерства охорони 
здоров’я України на державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна 
частина №8 Міністерства охорони здоров’я України». 

16. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Техно Сіті» 
оформити документи на земельну ділянку за адресою: вул.Стасова, 79 для 
розміщення майнового комплексу.  

17. Організацію виконання цього рішення покласти на управління 
земельних відносин міської ради (Варивода), координацію – на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
начальника управління головного архітектора міста міської ради – головного 
архітектора міста Бєлобородова Ю.В., контроль – на постійну комісію міської 
ради з питань земельних ресурсів, комунальної власності та інвестицій 
(Переверзєв). 

 

Міський голова                                                                             С.О.САФРОНОВ 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від 26.04.2013 № 794-34/VI 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення,  

які надаються юридичним та фізичним особам по матеріалах інвентаризації  
 

 

 

 

 

 

 

 

Склад земель за функціональним призначенням №   
з/п 

Найменування юридичних  
та  фізичних  осіб 
(ІДН, код ЗКПО) 

Місце знаходження 
земельної ділянки 

Загальна  
площа 
земельної  
ділянки 
(га) 

Загальна 
площа 
земельної 
ділянки 
спільного 
користуван
ня (га) 

Частка 
(частина) 
користуван
ня 
земельної 
ділянки 
(%, га)   

Площа 
(га) 

Характеристика 
Вид 
землекор
истуванн
я,  
код 
КВЦПЗ 

Строк 
землек
ористу
вання 
(рік) 

Із яких  земель 
надається  
(вилучається)  
земельна ділянка 
та площа  
земельної  
ділянки, що 
вилучається 
 

Рішення, що втратило  
чинність повністю або  
частково 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Приватне підприємство 

рекламно-комерційна 
агенція «Ексклюзив»  
(13445809) 
 

вул.Червоноармі
йська, 27 

0,0740 0,0740 31/100 
0,0229 

0,0229* 
 
в тому 
числі: 
 
0,0127 
 
0,0102 

для розміщення 31/100 
частини домоволодіння 
1210400000:02:014:0160 
 
 
під будівлями 
 
під проходами, проїздами та 
площадками 
 

оренда 
 
03.15 

10 0,0156 – із 
земель ПП 
РКА 
«Ексклюзив» 
 
0,0073 - із 
земель ПП 
РКА 
«Ексклюзив» 
(умовно) 
 

п.4 додатка до 
рішення міської ради 
від 15.02.2002 
№422-27/ХХІІІ  
втратив чинність 
 

2 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Реверс» 
(24224738) 
 

вул. 
Дніпробудівська, 
16А 

0,0384   0,0384 для розміщення вантажного 
причалу (причальна стінка) 
1210400000:01:022:0054 
 
 

оренда 
 
12.03 

10 0,0384 – із 
земель ВАТ 
«Дніпродзерж
инський 
річковий 
порт» 
 

р.2 п.7 додатка до 
рішення міської ради 
від 20.01.2006 
№680-21/ІV  
втратив чинність 
 



 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю  
«Т-Естейт» 
(34984818) 
 

просп.Леніна, 49, 
приміщення №05

0,2160 0,2153 2,19% 
0,0047 

0,0047* 
 
 
 
 
 
0,0005 
 
 
0,0002 

для розміщення аптеки №200 
та магазина непродовольчих 
товарів (вбудоване 
приміщення №05) 
1210400000:02:032:0028 
 

-//- 
1210400000:02:032:0108 
 

-//- 
1210400000:02:032:0109 
 

оренда 
 
03.07 

10 0,0054 – із 
земель ТОВ 
«Т-Естейт» 
(умовно) 

 

4 Громадянин України 
Антоновський Олег 
Ігорович 
(2663209037) 
 

просп.Леніна, 34 0,1021 0,0972 2,42% 
0,0024 

0,0024* 
 
 
 
0,0049 
 

для розміщення магазину 
(вбудоване приміщення №85)
1210400000:02:016:0126 
 

-//- 
1210400000:02:016:0446 
 
 

оренда 
 
03.07 

10 0,0073 – із 
земель 
Григоренка 
М.П. 
 

п.22 додатка до 
рішення міської ради 
від 01.03.2001 №84  
втратив чинність 
 

5 Фізична особа - 
підприємець, 
громадянин України 
Гарсаян Серьожа 
Саркісович 
(1704924490) 
 

в районі 
перехрестя 
просп.Аношкіна 
та вул.Маршової 

0,0008   0,0008 для розміщення тимчасової 
споруди для провадження 
підприємницької діяльності 
 

 
 

сервітут 
 
03.07 

3   

6 Фізична особа - 
підприємець, 
громадянин України 
Гладков Юрій Іванович
(2208120739) 
 
 
 
 
 
 
 

вул.Тагільська,  
в районі 
житлового 
будинку №12  

0,0014   0,0014 для розміщення торгового 
кіоску 
1210400000:02:006:0092 
 

оренда 
 
03.07 

3 0,0014 – із 
земель 
Гладкової В.І.

п.13 додатка 2 до 
рішення міської ради 
від 30.07.2008 
№438-24/V  
втратив чинність 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7 Фізична особа - 

підприємець, 
громадянин України 
Жердецький Микола 
Олександрович 
(2592205739) 
 

в районі 
перехрестя 
вул.Другої 
П’ятирічки та 
вул. 
Пролетарської,  
с-ще Карнаухівка 

0,0089   0,0089 
 
 
 
 
 
 
 

для розміщення комплексу 
тимчасових споруд для 
провадження 
підприємницької діяльності 
 

 
 

сервітут 
 
03.07 

3   

8 Громадянка України 
Костенко Олена 
Валеріївна 
(2710613001) 
 

вул.Дніпропет-
ровська, 194А 

0,0111   0,0111 для розміщення торгового 
павільйону 
1210400000:03:031:0021 
 

оренда 
 
03.07 

5 0,0111 – із 
земель 
Костенко Л.М.

п.7 додатка до 
рішення міської ради 
від 28.05.2009 
№680-37/V  
втратив чинність 
 

*- частка  земельної  ділянки  багатоповерхового  будинку в спільному користуванні 
 
 
 
Міський голова             С.О.САФРОНОВ 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення міської ради 

            від 26.04.2013 № 794-34/VI 
ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення для  
продовження (поновлення) права користування юридичними та фізичними особами 

 
 

 
 
 

Склад земель за функціональним призначенням № Найменування 
юридичних  та  
фізичних  осіб 
(ІДН та код ЗКПО) 

Місце знаходження 
земельної ділянки 

Загальна  
площа 
земельно
ї ділянки 
(га) 

Загальна 
площа 
земельної 
ділянки 
спільного 
користува
ння (га) 

Частка 
(частина) 
користув
ання 
земельно
ї ділянки 
(%, га)   

Площа (га) Характеристика 

Вид 
землекор
истуванн
я,  
код 
КВЦПЗ 

Строк 
землекори
стування 

(рік) 

Рішення, що втратило 
чинність повністю або  
частково 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 
«ДіПарт» 
(23938921) 
 

вул.Садова, 82 0,2207   0,2207 для поетапного будівництва 
торгово-складського комплексу 
непродовольчих товарів 
 

оренда 
 

2 
 
 
 
 

п.3 додатка  
до рішення міської 
ради від 31.03.2011 
№80-06/VІ частково 
втратив чинність  

 
 
 

2 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
„Континенталь” 
(24991633) 
 

вул.Петровського, 36 0,5454   0,5454 
 
в тому 
числі: 
 
0,0725 
 
0,4729 

для завершення будівництва 
складської бази  
1210400000:02:011:0001 
 
 
під будівлями 
 
під проходами, проїздами та 
площадками 
 

оренда 
 

2 
 
 
 
 

п.9 додатка  
до рішення міської 
ради від 27.06.2007 
№221-12/V втратив 
чинність  

 
 
 

3 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Норма» 
(25013038) 

пр.Аношкіна, 24 0,2810   0,2810 
 
в тому 
числі: 
 
0,0471 

для будівництва магазину 
непродовольчих товарів  
 
 
 
в охоронній зоні інженерних 
комунікацій  
 

оренда 
 

2 
 
 
 
 

п.3 додатка  
до рішення міської 
ради від 22.03.2011 
№67-05/VІ частково 
втратив чинність  

 
 
 



 2

4 Громадянин України 
Грицай Юрій 
Володимирович 
(2559206272) 
 

пр.Перемоги, 29 0,1200 0,1191 1,35% 
0,0016 

0,0016* 
 
 
 
 
0,0009 

для розміщення нежитлових 
вбудованих приміщень в житловому
будинку (1/104 частина) 
1210400000:01:005:0029 
 

-//- 
1210400000:01:005:0034 
 

оренда 
03.09 

 

10 п.15 додатка   
до рішення міської 
ради від 23.04.2008 
№360-21/V  
втратив чинність  
 

5 Фізична особа - 
підприємець  
громадянин України 
Железняков 
Володимир 
Олександрович 
(2508600272) 
 

вул.Бурхана 13Б 0,0048   0,0048 для розміщення торговельного 
павільйону 
1210400000:02:030:0029 
 

оренда 
03.07 

 

5 п.20 додатка   
до рішення міської 
ради від 23.04.2008 
№360-21/V  
втратив чинність  
 

6 Громадянин України 
Капустін Олександр 
Юрійович 
(1979314895) 

просп.Пеліна, 9 0,0363 0,0253 11/100 
0,0028 

0,0028* 
 
 
 
0,0097 
 
 
0,0013 

для розміщення 11/100 частин 
нежитлових приміщень 
1210400000:02:015:0148 
 

-//- 
1210400000:02:015:0149 
 

-//- 
1210400000:02:015:0150 
 

оренда 
03.09 

 

10 п.29 додатка   
до рішення 
міськвиконкому  
від 14.09.2001 
№393 втратив чинність  
 

7 Фізична особа – 
підприємець, 
громадянка України 
Полторацька 
Наталія Василівна 
(2795111640) 

пр.Металургів, 20 0,0925 0,0914 0,63% 
0,0006 

0,0006* 
 
 
 
 
0,0011 

для розміщення стоматологічного 
кабінету (вбудоване приміщення 
№38) 
1210400000:01:011:0077 
 

-//- 
1210400000:01:011:0255 
 

оренда 
03.03 

 

10 п.56 додатка   
до рішення міської 
ради від 27.05.2008 
№396-22/V  
втратив чинність  
 

8 Фізична особа – 
підприємець, 
громадянин 
України Труфанов 
Микола 
Анатолійович 
(2769509779) 
 

вул.Димитрова, в 
районі житлового 
будинку №12А 

0,0368   0,0368 для будівництва магазину 
продовольчих та непродовольчих 
товарів 

оренда 
 

2 
 
 
 
 
 
 

п.36 додатка   
до рішення міської 
ради від 31.03.2011 
№80-06/VІ частково  
втратив чинність  
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9 Фізична особа - 
підприємець  
громадянин України 
Чернявський Віталій 
Григорович 
(2547206117) 

вул.Цимлянська, 61А 0,0418   0,0418 
 
в тому 
числі: 
 
0,0206 
 
0,0212 

для розміщення відкритого складу 
 
 
 
 
під відкритим складом  
 
під проходами, проїздами та 
площадками 
 

оренда 
 

10 п.34 додатка   
до рішення міської 
ради від 23.03.2006 
№697-21/ІV  
частково втратив 
чинність  
 

*- частка  земельної  ділянки  багатоповерхового  будинку в спільному користуванні 
 
 
 
Міський голова             С.О.САФРОНОВ 

 


