
                        

 
У К Р А Ї Н А 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
________29________сесія _____VІ______скликання 

 
РІШЕННЯ 

          
від 30.11.2012 № 596-29/VІ                              
м.Дніпродзержинськ       
 
 
Про набуття (припинення) юридичними  
та фізичними особами права користування  
земельними ділянками несільськогосподарського  
призначення, які надаються у користування  
по матеріалах інвентаризації 
 
 

Розглянувши заяви (клопотання) про оформлення (переоформлення) 
права користування земельними ділянками головного територіального 
управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській 
області від 19.09.2012 №7-09/1596, головного територіального управління 
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області  
2-го державного пожежно-рятувального загону від 04.10.2012 №7-09/1672, 
дитячо-юнацької спортивної школи №1 від 28.09.2009 №9-09/142, 
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №4 
м.Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради від 19.09.2012  
№9-09/168, товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромсервіс-Ясень» 
від 10.09.2012 №10-09/340, приватного підприємства «Агротехкомплект»  
від 21.09.2012 №10-09/355, від 21.09.2012 №10-09/356, товариства з обмеженою 
відповідальністю «Альянс Д» від 12.10.2012 №5-09/1295 та товариства  
з обмеженою відповідальністю «Лідер» від 12.10.2012 №5-09/1296, товариства  
з обмеженою відповідальністю «АТБ-Інвест» від 29.10.2012 №5-09/1377, 
товариства з обмеженою відповідальністю «АПРО-2005» від 17.09.2012  
№5-09/1189, товариства з обмеженою відповідальністю «Арс-Профі»  
від 09.10.2012 №10-09/390 та товариства з обмеженою відповідальністю 
«Браво» від 09.10.2012 №10-09/389, товариства з обмеженою відповідальністю 
«Віват» від 09.02.2012 №5-09/204 та товариства з обмеженою відповідальністю 
«Каскад-Сервіс» від 16.02.2012 №10-09/74, публічного акціонерного товариства  
«ДТЕК Дніпрообленерго» від 25.09.2012 №7-09/1617, комунального 
підприємства «Дніпродзержинськтепломережа» від 10.10.2012 №13-09/215,  
від 10.10.2012 №13-09/216, від 10.10.2012 №13-09/217, від 10.10.2012  
№13-09/218, товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Ріелті 1»  
від 03.03.2011 №5-09/391, комунального підприємства «Дорожник»  
від 15.10.2012 №13-09/223, публічного акціонерного товариства 
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«Кредитпромбанк» від 04.10.2012 №5-09/1270, державного підприємства 
«Льодові арени» від 12.11.2012 №01-09/617 та від 12.11.2012 №01-09/618,  
приватного акціонерного товариства «Металургпромжитлобуд» від 18.10.2012 
№10-17/412, товариства з обмеженою відповідальністю «Перший проспект»  
від 15.08.2012 №5-09/1077, приватного підприємства «ТПК Промбаза»  
від 28.09.2012 №10-09/363, товариства з обмеженою відповідальністю  
«Терра Д» від 12.10.2012 №5-09/1294 та товариства з обмеженою 
відповідальністю «Каскад-Сервіс» від 12.10.2012 №10-09/398, публічного 
акціонерного товариства «Укрхіменерго» від 07.08.2012 №5-09/1040  
та дочірнього підприємства «Ремонтно-монтажно-налагоджувальне управління 
№2» публічного акціонерного товариства  «Укрхіменерго» від 26.09.2012  
№8-09/160, приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне 
підприємство «Харчовик» від 11.09.2012 №5-09/1180, приватного підприємства  
«Світлана-2000» від 24.10.2012 №10-09/415 та рішення господарського суду 
Дніпропетровської області від 23.10.2012 №25/201-09, Авдеєва  
Олега Миколайовича від 10.10.2012 №А-6963, від 10.10.2012 №А-6965, 
Байдужа Димитрія Станіславовича та Кочетова Олега Ігоровича від 29.04.2011 
№ко-Б-1847, Безручко Наталії Миколаївни від 13.09.2012 №Б-5722 та 
Сурсякова Бориса Миколайовича від 13.09.2012 №С-5721, Близнюка  
Ігоря Анатолійовича від 01.10.2012 №Б-6598, Богун Вікторії Юріївни  
від 10.10.2012 №Б-6970, Васьковського Миколи Дмитровича від 27.10.2011 
№В-4570, Газди Олександра Ярославовича від 10.09.2012 №Г-5602,  
Гринько Валентини Кузьмівни від 03.10.2012 №Г-6631, Дона Дмитра 
Сергійовича від 16.10.2012 №Д-7416 та Силкіна Олега Миколайовича  
від 16.10.2012 №С-7417, Запари Андрія Вікторовича від 30.08.2012 №З-5203, 
Зубровського Андрія Андрійовича від 14.11.2011 №З-4838, Каграманян 
Єльміри Мардіївни від 20.09.2012 №К-6176, Карлової Анастасії Іванівни  
від 29.08.2012 №К-5143, Коваленка Юрія Михайловича від 12.10.2012  
№10-09/395, від 12.10.2012 №10-09/396, від 12.10.2012 №10-09/397, Копьонкіна 
Володимира Анатолійовича від 29.02.2012 №К-918, Корольової  
Ольги Матвіївни від 30.08.2012 №К-5204, Короля Андрія Петровича  
від 01.10.2012 №10-09/367, Костенко Олени Валеріївни від 26.09.2012  
№К-6361, Курися Володимира Миколайовича від 10.09.2012 №К-5597, Ламзи 
Тетяни Валеріївни та Бахарєвої Людмили Едуардівни від 11.10.2012  
№10-09/393, Литвиненка Андрія Сергійовича від 20.09.2012 №Л-6177, 
Мартиненка Валентина Борисовича від 01.10.2012 №М-6590, Нісанова 
Володимира Іманиловича від 10.10.2012 №Н-6946, Палія  
Сергія Володимировича від 08.02.2011 №10-09/118, Панко Ганни Вікторівни 
від 21.09.2012 №П-6211, Плохоцької Ганни Ігорівни від 01.10.2012 №П-6593, 
Поповіченка Георгія Михайловича від 04.10.2012 №10-09/371, Радченко  
Тамари Андріївни від 24.09.2012 №Р-6283, Сірої Алли Миколаївни  
від 28.10.2011 №С-4587, Степаненка Євгена Олексійовича від 10.10.2011  
№С-4318, Тарасенка Володимира Вікторовича від 20.09.2012 №Т-6178, Усенка 
Ігоря Івановича від 16.01.2012 №І-122, Федоренка Віктора Вікторовича  
від 27.09.2012 №Ф-6447, Цибульки Олега Івановича від 01.10.2012 №Ц-6591, 
Циганка Геннадія Миколайовича від 30.07.2012 №10-09/283, Чупілки  
Віталія Григоровича від 01.10.2012 №Ч-6594, Шаймурзанової  
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Вікторії Григорівни від 07.09.2012 №Ш-5556, Шаповал Світлани Миколаївни  
від 10.09.2012 №Ш-5570 та Шабельнікова Валентина Анатолійовича  
від 20.08.2012 №10-09/307, Черняк Валерія Анатолійовича від 15.11.2011  
№Ч-4866, Чемоданова Юрія Юрійовича від 15.11.2011 №Ч-4869, Бойко  
Елли Анатоліївни від 17.11.2011 №Б-4952 та Огородник Наталії Вікторівни  
від 15.11.2011 №О-4867, 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, 126, пунктів а), е) ст.141 Земельного кодексу 
України, 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 
несільськогосподарського призначення по матеріалах інвентаризації  
та визначити права на них згідно з додатком. 

2. 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 13 додатка. 

3. Зобов’язати землекористувачів: 
3.1. Оформити документи на право користування земельними ділянками 

(державні акти) в управлінні Держкомзему у м.Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області.  

3.2. Укласти протягом шістдесяти днів після прийняття цього рішення  
в управлінні земельних відносин міської ради у встановленому порядку 
договори оренди земельних ділянок. 

3.3. Звернутись до відповідного органу для здійснення державної 
реєстрації договорів оренди земельних ділянок відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

3.4. Надати до Об’єднаної державної податкової інспекції у 
м.Дніпродзержинську протягом 5 днів після державної реєстрації договорів 
оренди земельних ділянок розрахунки земельних платежів за користування 
земельними ділянками та копії договорів оренди земельних ділянок.  

3.5. Забезпечувати впорядкування земельних ділянок та догляд за 
прилеглими до них територіями відповідно до вимог Земельного кодексу 
України, використовувати земельні ділянки тільки за цільовим призначенням. 

3.6. Не використовувати земельні ділянки способами, що не дозволяють 
власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх 
за цільовим призначенням (неприпустимий вплив). 

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

3.8. 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. 

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

4. Попередити землекористувачів про те, що:  
4.1. 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. 

4.2. На всі види нового будівництва, капітальний ремонт та 
реконструкцію на закріплених земельних ділянках необхідно одержати дозвіл у 
Дніпродзержинському регіональному відділі державного архітектурно-
будівельного контролю в Дніпропетровській області. 

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

5. 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. 

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

7. Вилучити з користування: 
7.1. Дочірнього Дніпродзержинського спеціалізованого управління №104 

«Стальконструкція» відкритого акціонерного товариства 
«Дніпростальконструкція» земельну ділянку за адресою: вул.Кірова, 7 
загальною площею 0,0745 га у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у 
зв’язку з чим: 

7.1.1. Визнати таким, що втратив чинність, рядок 3 пункту 53 додатка 2 
до рішення міської ради від 23.12.2004 №467-17/ІV. 

7.1.2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю  
«ДМК Інвест» оформити документи на землекористування. 

7.2. Громадянина України Чупілки Віталія Григоровича земельну ділянку 
за адресою: просп.Конституції, 52 загальною площею 0,0631 га, у зв’язку із 
відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим: 

7.2.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 14 додатка  
до рішення міської ради від 29.04.2011 №94-07/VІ. 
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7.2.2. Управлінню житлового господарства міської ради (Підгурський) 
оформити документи на землекористування. 

7.3. Громадянина України Васьковського Миколи Дмитровича земельну 
ділянку за адресою: пров.Цегельний, 69/145 загальною площею 0,0028 га, у 
зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим: 

7.3.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 17 додатка  
до рішення міської ради від 15.12.2010 №09-02/VІ. 

7.3.2. Зобов’язати громадянку Вакулку Надію Василівну оформити 
документи на землекористування. 

7.4. Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший проспект»  
земельну ділянку за адресою: просп.Конституції, 23 загальною площею  
0,0108 га, у зв’язку із відчуженням нерухомого майна, у зв’язку з чим: 

7.4.1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 додатка  
до рішення міської ради від 28.08.2009 №750-41/V. 

7.4.2. Зобов’язати громадянина Костюка Олексія Володимировича 
оформити документи на землекористування. 

8. Надати дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та 
визначення кадастрового номера:  

8.1. Громадянинові Циганку Геннадію Миколайовичу за адресою: 
бульв.Будівельників, 39Б для розміщення об’єкта торгівлі (павільйон).  

8.2. Громадянці Каграманян Єльмірі Мардіївні за адресою:  
просп.Леніна, 43Б для розміщення гаражів. 

8.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Агропромсервіс-Ясень»  
за адресою: просп.Перемоги, 56А для розміщення об’єкта торгівлі  
та зобов’язати укласти договір оренди земельної ділянки. 

8.4. Громадянинові Тарасенку Володимиру Вікторовичу по 
бульв.Будівельників в районі КЗОЗ ДМР «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1» для розміщення тимчасової споруди. 

8.5. Громадянинові Литвиненку Андрію Сергійовичу на перетині вулиці 
Медичної та проспекту Аношкіна для розміщення тимчасової споруди.  

8.6. Приватному підприємству «Агротехкомплект» за адресою:  
вул.Ушакова, 33Е для розміщення виробничо-торгівельної бази та за адресою: 
вул.Ушакова, 33А для розміщення майстерні та складських приміщень. 

8.7. Громадянинові Федоренку Віктору Вікторовичу за адресою: 
вул.Мурахтова, 14 для розміщення магазину продовольчих товарів, у зв’язку з 
чим визнати таким, що втратив чинність, пункт 21 додатка до рішення міської 
ради від 14.09.2007 №252-14/V та розірвати договір оренди з громадянином 
Чобаняном Сергієм Георгійовичем.  
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8.8. Громадянці Радченко Тамарі Андріївні по пров.Кирпичному  
(на території ДП «Центральний ринок») для розміщення складського 
приміщення.  

8.9. Публічному акціонерному товариству «Укрхіменерго»  за адресою: 
вул.Горобця, 1/244 для розміщення адміністративно-побутового корпусу, 
виробничого корпусу, у зв’язку з чим визнати таким, що втратив чинність, 
пункт 13 додатка 2 до рішення міської ради від 23.12.2004 №467-17/ІV та 
розірвати договір оренди з дочірнім підприємством «Ремонтно-монтажно-
налагоджувальне управління №2» публічного акціонерного товариства  
«Укрхіменерго».  

8.10. Приватному підприємству «ТПК Промбаза» за адресою: 
вул.Вокзальна, 25 для розміщення паливного складу №28. 

8.11. Публічному акціонерному товариству «ДТЕК Дніпрообленерго»  
для розміщення трансформаторних підстанцій за адресами: вул.Подольська, 91а 
(ЗТП-356), вул.Менделеєва, 36А (ЗТП-386), вул.Подольська, 2А (ЗТП-403), 
вул.Дніпровська, 27А (ЗТП-404), вул.Колеусівська, 12А (ЗТП-355), 
вул.Колеусівська, 26Б (ЗТП-414), вул.Камчатська, 2А (ЗТП-707),  
вул.Артема, 79В (ЗТП-597), вул.Рєпіна, 9А (ЗТП-596), вул.Медична, 10А  
(ЗТП-101), вул.Арсенічева (КТП-594).  

8.12. Громадянці Панко Ганні Вікторівні за адресою:  
просп.Металургів, 20, прим. 72 для розміщення приміщення нотаріальної 
контори (вбудоване приміщення №72). 

8.13. Комунальному підприємству Дніпродзержинської міської ради 
«Дніпродзержинськтепломережа» за адресою: вул.Харитонова, 12А для 
розміщення приміщення котельні, за адресою: вул.Комунарна, 24Б для 
розміщення будівлі разом з обладнанням, за адресою: вул.Миру, 9А для 
розміщення насосної станції, за адресою: вул.Долматова, 20Б, для розміщення 
ремонтно-механічного комплексу.  

8.14. Громадяну Нісанову Володимиру Іманиловичу за адресою:  
вул.Садова, 87В для розміщення комплексу будівель. 

8.15. Громадянину Авдеєву Олегу Миколайовичу за адресою:  
вул.Широка, 182 для розміщення комплексу складських будівель. 

8.16. Товариству з обмеженою відповідальністю «Арс-Профі» за адресою: 
вул.Горобця, 1/2001 для розміщення комплексу будівель складської бази 
металопрокату та металоконструкцій, у зв’язку з чим визнати таким, що 
втратив чинність, пункт 1 додатка 2 до рішення міської ради від 28.11.2008 
№527-29/V та розірвати договір оренди з товариством з обмеженою 
відповідальністю «Браво».  

8.17. Громадянинові Коваленку Юрію Михайловичу для розміщення 
торговельних кіосків по вул.Інтернаціоналістів в районі житлового  
будинку №4А, по просп.Перемоги в районі житлового будинку №29,  
по бульв.Будівельників в районі житлового будинку №17. 
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8.18. Публічному акціонерному товариству «Кредитпромбанк»   за 
адресою: вул.Петровського, 253 для розміщення цілісного майнового 
комплексу.  

8.19. Громадянці Богун Вікторії Юріївні за адресою: просп.Леніна, 56, 
приміщення 25 для розміщення студії краси (вбудоване приміщення №25).  

8.20. Громадянці Костенко Олені Валеріївні за адресою: 
вул.Дніпропетровська, 194А для розміщення торгового павільйону.  

8.21. Комунальному підприємству «Дорожник» за адресою: 
вул.Петровського, 176 для розміщення виробничих та побутових приміщень.  

8.22. Громадянці Шаповал Світлані Миколаївні за адресою:  
вул.Бойка, 12В для розміщення торгового кіоску, у зв’язку з чим визнати таким, 
що втратив чинність, рядок 2 пункту 20 додатка до рішення міської ради  
від 29.06.2010 №973-52/V та розірвати договір оренди з громадянином 
Шабельніковим Валентином Анатолійовичем.  

8.23. Громадянці Гринько Валентині Кузьмівні за адресою: 
просп.Перемоги, 2Б для розміщення торгово-розважального комплексу.  

8.24. Громадянинові Мартиненку Валентину Борисовичу за адресою: 
вул.Москворецька, 52 для розміщення нежитлового (вбудованого)  
приміщення №2.  

8.25. Громадянинові Поповіченку Георгію Михайловичу за адресою: 
просп.Леніна, 83 для розміщення магазину. 

8.26. Громадянинові Цибульці Олегу Івановичу за адресою:  
просп.Леніна, 43Б для розміщення багатофункціональної будівлі. 

8.27. Громадянинові Королю Андрію Петровичу за адресою:  
вул.Інтернаціоналістів, 16-83 для розміщення об’єкта торгівлі.  

8.28. Громадянці Плохоцькій Ганні Ігорівні за адресою:  
бульв.Будівельників, 8К для розміщення вбудованого приміщення.  

8.29. Громадянинові Запарі Андрію Вікторовичу за адресою:  
вул.Дніпробудівська, 66Д для розміщення складу готової продукції.  

8.30. Громадянці Корольовій Ользі Матвіївні за адресою:  
вул.Долматова, 14 для розміщення об’єкта торгівлі (магазин) та за адресою:  
вул.Республіканська, 70 для розміщення складу та гаражів.  

8.31. Громадянинові Близнюку Ігорю Анатолійовичу за адресою:  
просп.Леніна, 72 для розміщення магазину.  

8.32. Громадянці Шаймурзановій Вікторії Григорівні за адресою:  
просп.Аношкіна, 67 для розміщення столярної майстерні.  

8.33. Громадянинові Газді Олександру Ярославовичу за адресою:  
вул.Мурахтова, 4, приміщення 3 для розміщення магазину непродовольчих 
товарів (вбудоване приміщення 3).  
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8.34. Громадянинові Курисю Володимиру Миколайовичу за адресою:  
бульв.Будівельників, 7, приміщення 4 для розміщення магазину 
непродовольчих товарів (вбудоване приміщення 4).  

8.35. Громадянці Безручко Наталії Миколаївні за адресою:  
просп.Пеліна, 43 для розміщення парикмахерського салону, у зв’язку з чим 
визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення міської ради  
від 12.06.2001 №242 та розірвати договір оренди з громадянином Сурсяковим 
Борисом Миколайовичем.  

8.36. Товариству з обмеженою відповідальністю «АПРО-2005»  
за адресою: площа Гагаріна, 5 для розміщення адміністративної будівлі.  

8.37. Громадянинові Копьонкіну Володимиру Анатолійовичу за адресою:  
вул.Глаголєва, 18/26 для розміщення магазину непродовольчих товарів, у 
зв’язку з чим визнати такими, що втратили чинність, пункт 35 додатка до  
рішення міської ради від 28.01.2005 №480-17/ІV, пункт 4 додатка 1 до рішення 
міської ради від 29.06.2010 №974-52/V та розірвати договори оренди. 

8.38. Приватному акціонерному товариству «Ремонтно-монтажне 
підприємство «Харчовик»  за адресою: вул.8 Березня, 65 для розміщення 
виробничих будівель.  

8.39. Товариству з обмеженою відповідальністю «Віват» для розміщення 
торгових павільйонів за адресами:  

- вул.Сировця в районі зупинки трамваїв №1, 4; 
- просп.Леніна в районі поліклініки ВАТ «ДМК»; 
- бульв.Будівельників в районі житлового будинку №37; 
- бульв.Будівельників в районі житлового будинку №17; 
- просп.Перемоги в районі житлового будинку №29; 
- вул.Інтернаціоналістів в районі житлового будинку №18; 
- вул.Дорожна в районі залізничного вокзалу, у зв’язку з чим визнати 

такими, що втратили чинність, пункт 2 додатка до рішення міської ради  
від 30.07.2009 №728-40/V, пункт 2 додатка до рішення міської ради  
від 28.05.2009 №680-37/V та розірвати договори оренди з товариством  
з обмеженою відповідальністю «Каскад-Сервіс».  

8.40. Товариству з обмеженою відповідальністю «Терра Д» за адресою: 
вул.Будівельників, 27А для розміщення багатофункціонального центру, у 
зв’язку з чим визнати таким, що втратив чинність, пункт 15 додатка до рішення 
міської ради від 27.05.2011 №110-08/VІ та розірвати договір оренди з 
товариством з обмеженою відповідальністю «Каскад-Сервіс».  

8.41. Товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс Д» за адресою: 
вул.Кірова, 6А для розміщення нежитлової будівлі, у зв’язку з чим визнати 
таким, що втратив чинність, пункт 4 додатка до рішення міської ради  
від 29.06.2011 №133-09/VІ та розірвати договір оренди з товариством  
з обмеженою відповідальністю «Лідер».  
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8.42. Громадянинові Дону Дмитру Сергійовичу за адресою:  
просп.Ювілейний, 83, приміщення 1 для розміщення магазину непродовольчих 
товарів (вбудоване приміщення 1), у зв’язку з чим визнати таким, що втратив 
чинність, пункт 11 додатка до рішення міської ради від 28.05.2004  
№342-14/ХХІV та розірвати договір оренди з громадянином Силкіним  
Олегом Миколайовичем.  

 8.43. Громадянам Ламзі Тетяні Валеріївні та Бахарєвій Людмилі 
Едуардівні за адресою: пров.Кирпичний, 17Д.  

8.44. Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-Інвест»  
за адресою: вул.Бесєдова, 73 для розміщення кафе-магазину з організацією 
виносної торгівлі та складу, за адресою: вул.Бесєдова, 73А для розміщення 
торгових павільйонів та міні-ринку, у зв’язку з чим визнати такими,  
що втратили чинність, рядки 1, 3 пункту 11 додатка до рішення міської ради  
від 22.03.2011 №67-05/VІ та розірвати договори оренди з Паршиним  
Євгеном Вікторовичем.  

8.45. Громадянці Карловій Анастасії Іванівні за адресою: 
просп.Металургів, 2А для розміщення об’єкту торгівлі (торговельний центр). 

9. Надати громадянину Авдеєву Олегу Миколайовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
адресою: пров.3-й Баглійський, 16 для розміщення комплексу нежитлових 
будівель орієнтовною площею 0,7372 га. 

10. Унести до рішень міської ради такі зміни: 
10.1. У рішенні міської ради  від 29.05.2012 №472-23/VІ замість назви 

«Управління Дніпродзержинської та Царичанської Єпархії» читати назву 
«Управління Дніпродзержинської єпархії Української Православної Церкви».  

10.2. У графі 9 пункту 4 додатка до рішення міської ради  від 01.10.2012 
№547-12/VІ замість коду «03.14» читати код «03.09». 

11. Унести зміни в документи на землекористування у зв’язку зі зміною 
назви: 

11.1. Дніпродзержинського міського управління Головного управління 
МНС України у Дніпропетровській області на 1 державний пожежно-
рятувальний загін Головного територіального управління Міністерства 
надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області. 

11.2. 2-го загону державної пожежної охорони м.Дніпродзержинська 
Головного територіального управління МНС України у Дніпропетровській 
області на 2 державний пожежно-рятувальний загін Головного територіального 
управління МНС у Дніпропетровській області. 

11.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №4 на комунальний заклад 
«Дитячо-юнацька спортивна школа №4 м.Дніпродзержинська» 
Дніпродзержинської міської ради.  

11.4. Відкритого акціонерного товариства «Металургпромжитлобуд»  
на приватне акціонерне товариства «Металургпромжитлобуд».  
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12. Розглянути рішення Господарського суду Дніпропетровської області 
за позовом приватного підприємства «Світлана-2000», а саме: 

12.1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення приватному 
підприємству «Світлана-2000» земельної ділянки за адресою: 
вул.Москворецька, Заводський район, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 
область для будівництва центру дозвілля молоді». 

12.2. Передати у користування приватному підприємству «Світлана-2000» 
земельну ділянку по вул.Москворецькій, загальною площею 0,1050 га для 
будівництва центру дозвілля молоді (код УКЦВЗ 1.11.6.), земельну ділянку 
надати із земель міської ради. 

13. Надати державному підприємству «Льодові арени» дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 
адресою: в районі стадіону «Буревістник», обмеженого вулицями 
Дніпробудівською та Набережною, для будівництва спортивної споруди зі 
штучним льодом орієнтовною площею 2,5 га.  

14. Організацію та виконання цього рішення покласти на управління 
земельних відносин міської ради (Варивода), контроль – на постійну комісію 
міської ради з питань земельних ресурсів, комунальної власності та інвестицій 
(Переверзєв). 

 
 

Міський голова                                                                             С.О.САФРОНОВ 



Додаток    
до рішення міської ради 
від 30.11.2012 № 596-29/VІ 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення,  

які надаються юридичним та фізичним особам по матеріалах інвентаризації  
 

В  тому  числі : №   
з/п 

 
Найменування юридичних  
та  фізичних  осіб 
(юридична адреса  
та код ЗКПО) 

 
Місце 
знаходження 
земельної 
ділянки 

Загаль-
на  
площа 
земельн
ої  
ділянки 
(га) 

Загаль-
на 
площа 
земельн
ої 
ділянки 
спільног
о 
користу
вання 
(га) 

Частка 
(частина) 
користу
вання 
земельн
ої 
ділянки 
(%, га)   

Площа 
земельн
ої 
ділянки 
для 
нарахув
ання 
земельн
их пла-
тежів 
(га) 

Площа 
земель-
ної  
ділянки  
по цільо-
вому 
призначе
нню  (га) 

Цільове  
призначення  

(код цільового 
використання землі) 

Вид 
землекорис
тування 

Стро
к 

земл
екор
исту
ванн
я 

(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 13 
1 Комунальний заклад 

«Дитячо-юнацька 
спортивна школа №1  
м.Дніпродзержинська 
Дніпродзержинської 
міської ради 
(23642557) 
 

вул.Інтернаціо
налістів, 7 

1,7989   1,7989 1,7989 для розміщення 
дитячо-юнацької 
спортивної школи 
(03.05) 

постій-
не 

 1,7989 – із земель 
середньо загально-
освітньої школи 
№43 

рішення міської ради 
від 23.12.2004  
№467-17/ІV в частині 
надання земельної 
ділянки середній 
загально-освітній 
школі №43 
втратило чинність 
 

2 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Дніпро-Ріелті 1» 
(35397167) 
 

вул.Дніпро-
петровська, 
101А  

0,1812   0,1812 0,1812 
 
 
 
 
0,0136 

для розміщення 
трамвайного депо 
(1/25 частина) 
(03.09) 
 
охоронні зони 
 

оренда 10 0,1812 – із земель 
ТОВ «Дніпро-
Ріелті 1»  
(умовно) 
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3 Громадянин України 

Байдуж Димитрій 
Станіславович  
(2726610097) 
 
Громадянин України 
Кочетов Олег Ігорович  
 (3043700979) 
 

пр.Маршала 
Жукова, 7А 

0,0537 0,0521 0,98% 
0,0005 

0,0021 
 
0,0010 – 
частка 
Байдужа 
Д.С. 
 
0,0011 – 
частка 
Кочетов
а О.І. 
 

0,0005* 
 
 
 
 
 
 
0,0016 

для розміщення 
магазину очищеної 
води (вбудоване 
приміщення №3) 
(03.07) 
 
 

-//- 

оренда 10 0,0021 – із земель 
Байдуж Д.С. та 
Кочетова О.І. 

п.16 додатка до 
рішення міської ради 
від 27.05.2008  
№395-22/V втратив 
чинність 

4 Фізична особа - 
підприємець 
громадянин України 
Зубровський Андрій 
Андрійович  
(2720600139) 
 

вул.Кірова, 
18В 

0,0164   0,0164 0,0164 для розміщення 
громадського 
туалету 
(03.13) 

оренда 10 0,0164 – із земель 
Зубровського 
А.А.  
 
0,0080 – 
повернути до 
земель міської 
ради 
 

п.27 додатка до 
рішення міської ради 
від 18.12.2001  
№542 частково 
втратив чинність 

5 Фізична особа - 
підприємець  
громадянин України 
Палій Сергій 
Володимирович  
(2781105459) 
 

вул.Республі- 
канська, 41 

0,1359   0,1359 0,1359 
 
 
0,0020 

для розміщення офісу 
(03.14) 
 
охоронні зони  
 

оренда 10 0,1359 – із земель 
Палія С.В. 

п.53 додатка до 
рішення міської ради 
від 27.05.2008  
№396-22/V втратив 
чинність 

6 Громадянка України 
Сіра Алла Миколаївна 
(2493307108) 
 

просп.Леніна, 
53 

0,1417 0,1407 1,46% 
0,0021 

0,0031 0,0021 для розміщення  
магазину 
непродовольчих 
товарів 
(03.09) 
 

оренда 10 0,0031 – із земель 
Сірої А.М. 
 
0,0006 – 
повернути до 
земель УЖГ 
 

п.33 додатка до 
рішення міської ради 
від 30.05.2002  
№19-02/ХХІV 
втратив чинність 
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7 Громадянин України 

Чемоданов Юрій 
Юрійович 
(2481100156) 
(19/50 частин) 
 
Громадянка України 
Бойко Елла Анатоліївна 
(2235700365) 
(17/50 частка) 
 
Громадянка України 
Огородник Наталія 
Вікторівна 
(1972000386) 
(1/10 частин) 
 
Громадянин України 
Черняк Валерій 
Анатолійович 
(2163718191) 
(9/50 частин) 
 

пров. 
Кирпичний, 
69-109 

0,0444 
 
 
 
 

  0,0444 0,0165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0146 
 
 
 
 
0,0110 
 
0,0015 
 
0,0008 
 
0,0133 
0,0027 
0,0007 
0,0004 
 

спільне 
землекористування з 
Боговиком С.Л. та 
ТОВ «Інгурі» 
(частка у спільному 
землекористуванні 
0,0057)  
для розміщення 
комплексу 
складських будівель 
(під проходами, 
проїздами та 
площадками 
(сервітут) 
(03.07) 
 
для розміщення 
комплексу 
складських будівель 
(03.07) 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 
охоронні зони 

оренда 10 0,0185 – із земель 
Чемоданова 
Ю.Ю. 
 
0,0151 – із земель 
ДП «Центральний 
ринок»  

гр.14 абз.2 рішення 
міської ради  
від 20.12.2002  
№101-04/ХХІV 
втратив чинність 

8 Фізична особа - 
підприємець громадянин 
України Степаненко 
Євген Олексійович 
(2478206798) 

вул.Петровсь-
кого, 128А 

0,0856   0,0856 0,0856 
 
 
 
0,0072 
 

для розміщення 
магазину 
 (03.07) 
 
охоронні зони  
 

оренда 10 0,0856 – із земель 
Степаненка Є.О. 
 
0,0455 – 
повернути до 
земель міської 
ради  
 

п.45 додатка до 
рішення міської ради 
від 15.12.2010  
№09-02/VІ втратив 
чинність 
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9 Фізична особа - 

підприємець 
громадянин України 
Усенко Ігор Іванович 
(2521000253) 
 

пров. 
Кирпичний 
(пров. 
Цегельний), 
69-111 

0,0069   0,0069 0,0069 для розміщення 
торговельного 
павільйону 
(03.07) 

оренда 5 0,0069 – із земель 
Усенка І.І. 
(умовно) 
 

 

*- частка  земельної  ділянки  багатоповерхового  будинку в спільному користуванні 
 
 
 
 
Секретар міської ради             О.В.РУКАВІШНІКОВА 


