
                

 

 

 
 

 

Про усунення наслідків порушень 

Правил благоустрою території 

міста  

 

 Відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання 

вимог Правил благоустрою території міста Дніпра, затверджених рішенням 

міської ради від 27.11.2013 № 44/43 (зі змінами), рішень міської ради                          

від 01.12.2016 № 78/16 «Про забезпечення знесення (демонтажу) незаконних 

газових автозаправних станцій (пунктів) на території міста Дніпра» (зі змінами), 

від 20.12.2017 № 38/28 «Про забезпечення знесення (демонтажу) незаконних 

бензинових і дизельних автозаправних станцій (пунктів) на території міста 

Дніпра», від 19.09.2018 № 96/35 «Про затвердження Порядку передачі об’єктів 

(елементів) благоустрою м. Дніпра в тимчасове використання не за 

функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності у сфері 

споживчого ринку та послуг» (зі змінами), на підставі листа інспекції з питань 

благоустрою Дніпровської міської ради від 02.04.2021 вх. №  8/1772 виконавчий 

комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Вжити заходів щодо усунення порушень Правил благоустрою 

території міста Дніпра, затверджених рішенням міської ради від 27.11.2013 

№ 44/43 (зі змінами) (далі – Правила), стосовно встановлених тимчасових 

споруд, холодильного обладнання, незаконних бензинових, дизельних і 

газових автозаправних станцій, літніх майданчиків,  споруд господарського 

призначення, місць розташування виносної торгівлі, вхідних груп у місцях 

загального користування згідно з переліком (додаток), а саме: зобов’язати 

власників зазначених об’єктів демонтувати їх власними силами протягом 

п’яти днів з дня прийняття цього рішення та привести земельні ділянки на 

місцях демонтованих об’єктів до первісного стану.  

 

 2. У разі невиконання вимог (п. 1 цього рішення) інспекції з питань 

благоустрою Дніпровської міської ради спільно з Комунальним 

підприємством «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» 

Дніпровської міської ради та Комунальним підприємством «Благоустрій 

міста»  Дніпровської міської ради  вжити заходів щодо усунення наслідків 

порушень Правил шляхом демонтажу об’єктів (п. 1 цього рішення), 

забезпечити їх транспортування, зберігання та складання акта, який 

підписується представниками інспекції з питань благоустрою Дніпровської 



міської ради,  КП «УРЕА», КП «Благоустрій міста»  та залученими особами, 

що були присутні під час його проведення.  

 

3. Комунальним підприємствам Дніпровської міської ради: 

 

3.1. У разі порушення умов відповідних договорів щодо використання 

об’єктів благоустрою міста, договорів передачі в платне користування об’єктів 

благоустрою вулично-дорожньої мережі та інших договорів оренди тимчасових 

споруд здійснити їх розірвання відповідно до чинного законодавства. 

 

3.2.  Забезпечити укладання договорів на демонтаж, транспортування та 

зберігання тимчасових споруд і матеріалів. 

 

 4. Департаменту громадського порядку і цивільного захисту 

Дніпровської міської ради та Комунальному підприємству «Муніципальна 

варта» Дніпровської міської ради забезпечити охорону громадського порядку 

під час усунення наслідків порушень Правил. 

 

5. Встановити, що об’єкти (п. 1 цього рішення): 
 

 5.1. Можуть бути повернені власнику у разі надання документів, що 

посвідчують особу, підтверджують право власності на демонтовані об’єкти, а 

також документів про оплату послуг і відшкодування витрат, пов’язаних із їх 

демонтажем, транспортуванням та зберіганням.  
 

 5.2. Зберігаються протягом шести місяців з дати проведення 

демонтажу, а після закінчення терміну зберігання передаються до 

Комунального підприємства «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської 

ради для їх утилізації. 
 

 6. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та 

інформаційної політики Дніпровської міської ради проінформувати 

населення міста через засоби масової інформації про виконання робіт з 

усунення наслідків порушень Правил. 

 
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського   голови  з питань   діяльності  виконавчих органів, директора 
департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. А. Філатов 



 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

________________ № _________ 

 

 

 

Перелік  

тимчасових споруд, холодильного обладнання, незаконних бензинових, дизельних і газових автозаправних 

станцій, літніх майданчиків, споруд господарського призначення, місць розташування виносної торгівлі, 

вхідних груп у місцях загального користування, що підлягають демонтажу 

 

 

 

№ 

п/п 
Адреса Тип Назва Вид діяльності 

1 2 3 4 5 

1 Сквер Героїв 
Тимчасова споруда 

(батут) 
Без назви  

 

Послуги атракціонів 

 
 

2 Вул. Прияружна, 50 Тимчасова споруда Без назви  

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами 
 

3 Просп. Івана Мазепи, 32 
Холодильне 

обладнання 
Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами 
 



2                                                                        Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 

4 Вул. Маяковського, 59 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами 
 

5 Просп. Івана Мазепи, біля буд. № 15 Тимчасова споруда «Пиво як воно є» 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами 
 

6 Вул. Сумська, 29 Тимчасова споруда «Хліб» 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами 
 

7 Вул. Діамантна, 1 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  
 

8 Вул. Чернігівська,  біля буд. № 8 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  
 

9 Вул. Чернігівська,  біля буд. № 8 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  
 

10 Вул. Чернігівська,  біля буд. № 8 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  

 
 



3                                                                        Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 

11 Вул. Калинова, 85 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та       

непродовольчими товарами 
 

12 Вул. Чернігівська, біля буд. № 8 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  
 

13 Пл. Вокзальна, 2 Тимчасова споруда «Сорока» 

 

Торгівля  непродовольчими 

товарами  
 

14 Просп. Дмитра Яворницького, 117 Тимчасова споруда «Ссуды под залог» 
 

Послуги фінансові  
 

15 Просп.  Дмитра Яворницького, 102 Літній майданчик «Мелроуз» 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  

 

16 Просп.  Слобожанський, 60 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  

 
 

17 Вул. Данили Нечая, 11 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  

 
 



4                                                                        Продовження додатка 
 

 
 
 
 
 

Заступник   міського   голови  з  
питань   діяльності  виконавчих  
органів, директор департаменту 
благоустрою та інфраструктури 
Дніпровської міської ради                                                         М. О. Лисенко       

1 2 3 4 5 

18 Вул. Баженова, 102 Тимчасова споруда Без назви 

 

Торгівля  продовольчими та 

непродовольчими товарами  
 

19 Просп. Героїв, 37 Тимчасова споруда «Ремонт обуви» 
 

Послуги з ремонту взуття 
 


