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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИrВС .. 
ЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про попереднє погодження місць 
розташування малих архітектурних форм 

Розгmmyвши подання земельного відділу від 21.12.2009 року Не 2572 щодо 
попереднього погодження місць розташування малих архітектурних форм, 
враховуючи відповідність розміщенНJI об'єктів генеральному плану забудови 
".Бровари та керуючись ст. ст. 12, 118, 12З, 124, 151 Земельного кодексу 
України, п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. З4 ст. 26 
Закову Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", ст.24 Закону 
України ,,про планування та забудову територіГ', Постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.08.2009р. Не 982' ,,про затвердження Порядку 
розміщеННJI малих архітектурних форм ДЛJI проваджеННJI підприємницької 
дbmьHOCTi", а також враховуючи пропозиції пості~Оі комісії ~ питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури" 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

• ашування малих архітеrrypних форм 1. Попередньо погоДИТИ М1СЦJI,розт 
НІ""",",,_ - ф. ичним особам· 
--А,lЩI1'1М. юридичним та ІЗ . ·итого акціонерного товариства 

1.I.Дочірньому підприємствУ BI~ ю площею О ООЗО га Д1JJI 
«І<иївхліб» «ХліБО~ОМБін~: Nel~» ~~~:TOB~oї форми ( п:Шїльйону) по 
PDзтamyвання СТацІонаРН01 малОl ар :ОбіВ по вул.Грушевського В 
реВJIiзаціі хлібобулочних та кондитерських 
Раііоні розміщення будинкУ Ne 1 5-а; . итого акціонерного товариства 

1.2.Дочірньому підприємствУ ВІ~овною площею О,ООЗО га Д1JJI' 
<сКиїВХЛіб» «Хлібокомбінат N!!1~» O~I ктурноі форми ( павільйоиу) по 
РО3ТВIUyвання стаціонарної малОI арХ1те иробів по вул.Олімпійській в 
P~baцtt хлібобулоЧJ.D!К та кондитерських В 
P8Iiollї розміщення бювету; . Нікандрову Гeнв~ APK~OB~ 

I.З. Фізичній особі-піДІІРИоЩЮ _'ПVRasнJI стацlонаРН01 мал01 
о . 27 га ДJIЯ po.J.L-"- ·б ... .. 
Р1еитовною площею 0,00 ·йснеВВЮ рОЗДРІ ШИ TopnВn1 по 
аРХітектурної форми (павільйоВУ .Ne6) по З~гаражвоro кооперативу ~!! 1; 
1hI тт • МlщеllВJI aв.LV • АрКВД1ЙОВт.nrv -lп. "1.ерIUlXОВСЬКОro в раіоВ1 роз НіКВІІдрову ГеннадІЮ. .. •• "" .. 

14 Ф. .... особі-ІІідпРИЄМЦЮ _YflVR8IIВJI стацlонарll01 мап01 
о • •• 1ЗИЧШИ ДJUI ро~.L-"-
Р1ЄиТQВною площею 0,0027 га 3А1 ,6рО88Р'*_"".",.. ... ".""',NlВ51'" 
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архітектурної форми (павільйону ](02)1. по ... 
ВУJl.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщ - ЗДІИсненню роздрібній TopгiВJIi по 

I.S.ФізичніЙ ОСОбі-підприє:: автогаражного кооперативу Н!! 1; 
орієнтовНОЮ площею 0,0027 га Ковалю Матвію Михайловичу 
архітектурної форми (паВільйону ) для р.~зтаwyвання стаціонарної малої 
ВУJl.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі РОЗМіще:О ЗДІисненню роздрібній TopгiВJIi по 

l.б.ФізичніЙ ОСОбі-підприємц ня ~тога?ажного кооперативу Н!! 1; 
орієнтовною площею 00027 ю леКСІЄНКУ Олександру Івановичу 
архітектурної форми (па~іЛЬИ"ОНУга) длпоя р.~зташування стаціонарної малої, 

ЗДІисненню ро ·б·" .. 
вул.Черняховського в районі р . ЗДрl НІИ ТОРПВЛІ по 

1 7 Ф. . оо б.. ОЗМІщення авто гаражного кооперативу Н!! 1 
.. ІЗИЧНІИ осо І-ПІДПРИЄМЦЮ С Я . люсаренку рославу Костянтиновичу 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0027 га ДJIJI розташування . .. .. . .. ф (... . стаЦІонаРНОI малОl 
аРXlтеКТУРНОl орми пав1ЛЬИОНУ) по ЗДІйсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н!! 1. 

2.3гідно З ре~омендацією ПО~Тійної комісії з питань розвитку та 
~лагоустрою. теРИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, архітектури, будівництва та 
ІнвестицІЙ, ВІДМовити у попередньому погодженні місця розташування малих 
архітектурних форм, в зв"язку З недоцільністю розташування малих 
архітектурних форм за вказаними адресами: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
орієнтовною площею 0,0008 га ДJIJI розташування пересувної малої' 
архітектурної форми ( пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню 
торгівлі ковбасними виробами та продовольчими товарами по вул.Короленка 
в районі розміщення будинку N!!б8; 

2.2. Фізичній особі-підПРИЄМЦЮ Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
орієнтовною площею 0,0008 га ДЛJI розташування пересувн?~ малої 
архітектурної форми (пересувний автотрелер типу Купана) по ЗДІисненню 
тopгiВJIi ковбасними виробами та продовольчими товарами по вул.Шевченка 
в районі розміщеННJI будинку Н!!2; •. ... 

2 3 Ф. .... бl· -п; тrnnиЄМЦЮ Шевчуку ВІталІЮ Аркад1ИОВИЧУ .. lЗИЧН1И осо Ч"о66r .. .. 
О . О 0008 га ДЛJI розташування переСУВНОl мало! 
РІЄНТОВНОЮ площею,.. orиnv Купава) по здійсненню 
архіте .. Ф ми (пересувнии автотрелер ~.&A6.! 

КТУРНОl ор ольЧИМИ товарами по вул.Марії 
торгівлі ковбас~ виробами та продов 
Лагун .. .... М1·щеННJI будИНКУ Н!!9; ОВОІ в ранОНІ роз . . Шевчуку Віталію Аркадійовичу 

. 2.4.ФізичніЙ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ розташування пересувної малої 
ОРІЄНТовною площею 0,0008 ~a ДЛJI лер типу Купана) по здійсненню 
аРхітектурної форми (пересувНИИ ВВТО;:ольчими товарами по вул.Марії 
TOpr.uun ковбас~ виробами та ПРО}(.019. 
Лагунової в районі розміщеННJI будинКУ mе~чуку Віталію Аркадійовичу 

2.S.ФізичНЇЙ особі-підпрИЄМЦЮ розташування пересувної малоі 
орієнтовною площею 0,0008 га ДЛJI елер ТИJJY Купана) по здійсненню 
аРхітектурної форми ( пересувНИЙ антотр ьчими товарами по вул.Короленка 
ТОРгівлі ковбас~ виробами та nPОДОВОn 
в районі розміщення буДИВІСУ N!!S6. 
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3. Визначити земельний відділ Броварської міської ради 

уповноваженою особо~ по застосуванню положень По~анови щод~ 
озміщенИJI Малих аРХІтектурних форм ДnJI проваджеННJI ПІДПРИЄМНИЦЬКО1 

Р • 
діяЛЬНОСТІ. 

4. Контроль за виконаННJlМ цього рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

м.Бровари 
від 29 грудни 2009 року 
N!! /~-tf-()o 

.І .. В.Сапожко 



поДАННЯ: 

земельного ві,пділу, за пропозиціЄЮ 
постійноі комісіі з питань ... 
розвитку та благоустро~ терИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХітектури, . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦ1~ - . 
начальника земельного ВІДЦІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника . . .. 
юридичного В1ДД1ЛУ - головиии 

спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудувaннJI та архітектури
головииі архітектор міста 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального' відділу 

Голова постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земеЛьних відносин, архітектури 
будівництва 'ra інвестицій , 

Л.М.Гудимеихо 

В.О.АнДРєєв 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 

(ї 

І( 1tши!/ Л.М.Шило 
./' 

с.В.ПїдцуБВJIIC 



ВИконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
;;:ня про попереднє погодження місць розташуванНJI малих архітектурних 

1. Попередньо погодити місця розташуванНJI малих архітектурних форм 
наступним юридичним та фізичним особам: 

.1.1. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
ОРl~ВНОЮ.. площею 0,0008 га для розташуванНJI пересувної малої 
apXl~e~HOl форми ( пересувний автотрепер типу Купава) по здійсненню 
TO~nВ~ ков?асними виробами та продовольчими товарами по вул.Короленка в 
раиоН1 РОЗМlщеННJI будинку Н!!68; 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу орієнтовною 
площею 0,0008 га ДЛJI розтamyванНJI пересувної малої архітектурної форми 
(пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню торгівлі ковбасними 
виробами та продовольчими товарами по вул.Шевченка в районі розміщеННJJ 
будинку Н!!2; 

I.З.ФізичніЙ особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу орієнтовною 
площею 0,0008 га ДЛJI розташування пересувної малої архітектурної форми 
(пересувний автотрепер типу Купава) по здійснеюпо торгівлі ковбасними 
виробами та продовольчими товарами по вул.Марії Лагунової в районі 
розміщеННJI будинку Н!!9; 
1.4.Фізичній особі-підпрИЄМЦЮ Шевчуку Віталію Аркадійовичу орієнтовною 
площею О 0008 га ДJDI розташування пересувної малої архітектурної форми 
(пересувнd автотрепер типу Купава) по здійснеННІ<?. торгівлі ~овбас~ 
виробами та продовольчими товарами по вул.МаР11 ЛагунОВОI в раиО~1 
розміщеННJI будинку Н!!19; ...... 
I.S.Фізичній особі-підПРИЄМЦЮ Шевчуку Вlтал~.ю Ар~адlИ?ВИЧУ ор~.єнтовною 
площею 0,0008 га ДJDI розташування пересувн?~ малО1 apX1Te~HOl форми ( 
перес ув .. т трелер типу Купава) по ЗД1исненню ТОРnВЛl ковбасними 

нии аво К"· . 
виробами та продовольЧИМИ товарами по вул. ороленка в раиоН1 РОЗМ1щеННJI 

будинку N!!Sб; •• 
l.б.Дочірньому піДПРИЄМСТВУ Вl~КРИТОГО ВКЦlОнерноогооозотовариства 

~tr.... .б :V_·б комбінат Н!!10» ОРІЄНТОВНОЮ площею, га ДJIJI 
UU11BXJI1» «АоІll о .... (. .. розташування стаціонарної малоі apX1TeКТYPH~1 О ми павшьиону) ПО 
реалізації хлібобулочНИХ та конди~ерсьІСИХ вироБІВ JD~оваUDь&\': ~M~ii~B 
рaliоні розміщення будинкУ :Ni!lS-а, .~ NII!: ;J{fj2Y" , .. •• ('1- ... = ~ _;sua : 

~ 



1. 7:Дочірнь~му пі~приємству відкритого 
cd(JlїВXJllб» «Xll1бокомбlнат Ко 1 о»' акціонерного товариства 

. - ОРІЄНТОвною пл О 
розташування стаЦІОнарної малої а . .. ощею ,оозо га ДJIJI 
ре8JIізації хлібобулочних та кондите p~ITeКТYPHOI . форми ( павільйону) по 
районі розміщення бювету; р ьких вироБІВ ПО вул.ОлімпіЙськіЙ в 

1.8. Фізичній особі-підприємцю Н· 
орієнтовною площею 00027 Ікандрову Геннадію Аркадійовичу 

, га для розташування . оо •• 

архітектурної форми (павільй N! 6) ... cтaЦlOHapHOI малОI 
.. . ону. 2 по ЗДІиснеННIО роздрібній торгівлі по 

вул.Чер~овсь.~ого в pa~O?1 РОЗМІщення автогаражного кооперативу Н2 1; 
1.9.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Ні канд рову Г . А '" . еннадlЮ ркадlИОВИЧУ 

ОРІ~ВНОЮ.. площею 0~00~7 га для розташування стаціонарної малої 
аРXlтеКТУРНОI форми (павІЛЬИОНУ Н22) ПО здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Чернях?всь~~го в райО~і рОЗМіщення автогаражного кооперативу Н2 1; 

. 1.10.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМЦЮ Ковалю Матвію Михайловичу 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0027 га Д1IJI розташування стаціонарної малої 
архітектурної форми (павільйону ) ПО здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н2 1; 

1.11.фізичніЙ особі-підприємцю Олексієнку Олександру Івановичу 
орієнтовною площею 0,0027 га Д1IJI розташування стаціонарної малої 
архітектурної форми (павільйону ) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу N2 1; 

1.12.фізичніЙ особі-підприємцю Сmoсаренку Ярославу Костянтиновичу 
орієнтовною площею 0,0027 га Д1IJI розташування стаціонарної малої 
архітектурної форми (павільйону ) ПО здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н!! 1. 

2. Визначити земельний відділ Броварської міської ради f!Iовноваженою 
особою по застосуванню положень постанови ~o~o РОЗ"!1ЩеННJI малих 
архітектурних форм для провадження підпрИЄМНИЦЬК01 Д1JlJIЬHOCТ1. 

Начальник земельного відділУ 
Л.М.Гудименко 
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