
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про попереднє погодження місць 
розташування малих архітектурних форм 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.02.2010 року Н!! 129 щодо 
попереднього погодження місць розташування малих архітектурних форм, 
враховуючи відповідність розміщення об'єктів генеральному плану забудови 
м.Бровари та керуючись СТ.ст. 12, 123, 124, Земельного кодексу України, п.12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.24 Закону України ,Дро 
планування та забудову території", Постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.08.2009р. Н!! 982 "Про затвердження Порядку розміщення малих 
архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності", а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Попередньо погодити місця, розташування малих архітектурних форм 
наступним фізичним особам: .. .... 

1 1 Ф. ій особі-підприємцю Шевчуку ВІталІЮ АркадlИОВИЧУ .. lЗИЧН оо •• 

. ю О 0008 га для розташування переСУВНОl малОl 
ОРІЄНТОВНОЮ площе , ) . 

• оо Ф ( пересувний автотрелер типу Купава по ЗДІйсненню 
аРХ1:ек:>'РНОl орми иробами по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення 
ТОРПВЛl ковбасНИМИ в 

будинху Н!!2;. ... бl' -п' """иємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
1 2 ФІЗИЧНІИ осо ~··r оо оо . . о 0008 га для розташування переСУВНОl малОl 

орієнтовною площею , вий автотрелер типу Купава) по здійсненню 
архітектурної форми (пер;сув по вул.Грушевського в районі розміщеНИJI 
торгівлі ковбасНИМИ виро ами 
будинху N!!lS-a; .' ИЄМЦЮ Шевчуку Віталію Аркадійовичу 

І.З.Фізичній OCOgl~~ га для розташування пересувн?~ малоі 
орієнтовною площею , вий автотрелер типу Купава) по ЗД1исненню 
архітектурної форми (пересув по вул.Марії Лагунової в районі розміщення 
торгівлі ковбасНИМИ виробами 
будинху Н!!9; .' иємцю Шевчуку Віталію АрК~іЙОВ~ 

1 4 Фізичнііі особl-П1ДПР ""cr розташування пересувно! мало! . . о 0008 га ,.,.-- ~ ВІ ~ 
орієнтовною площею , вий автотрелер ~~lP!fJt е 
a" .. : __ • __ -r-r,,'t· mnnМИ (пересув 



торгівлі ковбасними виробами 
будинку Н!! 1 О; 
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по вул.Енгельса в районі розміщення 

. 1.S.ФізичніЙ особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
ОРІЄНТОВНОЮ площею О оо 16 . .. ' га ДJIJI розташування пересувної малої 
apXI:e~pHOI форми ( пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню 
ТОРГІВЛІ ковбасними виробами по вул.Короленка в районі розміщення 
будинку N!!S6; 

. І.6.ФізичніЙ особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
ОРІ~НТОВНОЮ.. площею 0,0016 га ДJIJI розташування пересувної малої 
аРХІ:еК;УРНОl форми (пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню 
торпвЛ1 ковбасними виробами по вул.Грушевського в районі розміщення· 
будинку N!!З-б; 

І.7.ФізичніЙ особі-підприємцю Жук Петру Миколайовичу орієнтовною 
площею 0,0020 га для розташування малої архітектурної форми (кіоск) по 
здійсненню роздрібної торгівлі по бульв. Незалежності, 1 5. 

2.Згідно З рекомендацією постійноі комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, 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 Колбасинському Сергію Івановичу 
орієнтовною площею 0,0006 га для розташування пересувної малої 
архітектурної форми (пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню. 
торгівлі м"ясними продуктами по бульв. Незалежності в районі розміщення 

будинку Н!!17; . 
2.2.ФізичніЙ особі-підприємцю Колбасинському Серпю IB~OB~ 

. ною площею О 0006 га для розташування переСУВН01 мал01 
ОРІЄНТОВ , . u 

. ·1· форми (пересувний автотрелер типу Купава) по ЗД1исненню 
аРХІтектурно о. . u • u u· • . ." ми продуктами по вул. ЛІМП1ИСЬІС1И В раиОНІ РОЗМІщення 
ТОРПВЛІ м ясни .. . .. 1'\ 
б ин Н!!4-в { біля трансформаТОРНОI ПІдстанЦІІJ; ..оо • 

уд ку ф. . u особі-підприємцю Шинкаренко ВалеНТИНІ ЮРПВНІ 
. 2.3. IзИЧНІИ ю О 0030 га для розташування стаціонарної малої 

ОРІ~ТОВНОЮ .. ф~U:и {кіоску } по здійсненню роздрібній торгівлі по 
аРXlтеКТУРНОІ р u оні озміщення будинку N! 56-а; 
вул.Корол~нка ~ ран ~і-піДnPИЄМЦЮ Шинкаренко Валентині Юріївні 

2.4.ФlзИЧНIИ осо О 0030 га для розташування стаціонарної малої 
орієнтовною площею { 'т. ьи"он} по здійсненню роздрібній торгівлі ПО· . .. форми пав . 
аРXlте~НОІ .. . озміщенНЯ будинку N!! 27 {зупинка "СтадІОН"}; u 

вул.ГагаРІна в p~OHI Р б. 1.ДnРИЄМЦЮ Єгорову Руслану Миколаиовичу 
5 Ф. ИЧНІИ осо І-П . .. оо 2. . Із О 0030 га ДJIJI розташування стаЦlOнаРНОІ малОI 

орієнтовною площею ? и" ону ) по здійсненню торгівлі м"ясопрдуктами та 
.. форми {паВІЛЬ .... б ~r_ 56 

архітеКТУРНОІ Короленка в ранОНІ РОЗМІщення удинку ",g 
И ПО вул. 

нanівфабрикатаМ . "}. 
( біля магазИНУ ,~OHIKa б.-підпРИЄМЦЮ Кулику Валерію. Вікт~рови~ 

2.6.ФізИЧНІИ осо 10027 га ДJIJI розташування cтaЦlOHapHOI малОI 
пnоmею о, 

орієнтовнОЮ ,............. 



3 
архітектурної форми (кіоск ) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Димитрова,18; 

. 2.7 .ФізичніЙ ОСОбі-підприємцю Федькову Сергію Олексійовичу 
ОРІ~НТОВНОІО .. площею 0,0027 га для розташування стаціонарної малої 
аРХІтеКТУРНОІ форми (павільйону ) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Чернях~вського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н!! 1; 

2.8.ФІзичніЙ особі-підприємЦІО Сень Олегу Олександровичу 
opitHTOBHOIO площею 0,0015 га для розташування стаціонарної малої 
архітектурної форми (кіоск ) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Короленка,54; 

2.9. Фізичній особі-підприємцю Мироненко Антоніні Михайлівні 
орієнтовною площею 0,0005 га для розташування пересувної малої
архітектурної форми (тимчасовий пристрій) по здійсненню торгівлі пресою 
по вул.Енгельса в районі розміщення магазину "Фора"; 

2. 1 О.ФізичніЙ особі-підприємцю Лозенко Галині Михайлівні 
орієнтовною площею 0,0006 га для розташування малої архітектурної форми 
(тимчасовий пристрій) по здійсненню роздрібної торгівлі по 

вул.Короленка,56; . .... 
2.11.ФізичніЙ особі-підприємцю Лозенко ГалИНІ МихаилІВНІ 

орієнтовною площею 0,0006 га ДJIJI розташування M~OЇ a.!'xiTe~H?Ї форми 
(тимчасовий пристрій) по здійсненню РОЗДРІбно І ТОРГІВЛІ ПО 
бульв. Незалежності,15; 

з. Контроль за виконанням цього рішення ПОЮІасти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

І .. В.Сапожко 

м.Бровари 
від 18 JПOТОГО 2010 року 

N!! 1'fJ?-1.Р-UГ 

__ - ___ .J' 



ПОДAlПIЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступника 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

НачllJlЬНИК зaгanьноro aiмiny ~ 
?-

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій" 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубник 



ПОДАНня 

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

1. Поп~редньо погодити MicЦJI розташування малих архітектурних форм 
наступним фІЗИЧНИМ особам: 

. 1.1. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
ОРІЄНТОВНОЮ площ:ю 0,0008 га для розташування пересувної малої архітектурної 
форми ( пересувнии автотрелер типу Купава) по здійсненню торгівлі ковбасними 
виробами по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення будинку Н!!2; 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
орієнтовною площею 0,0008 га для розташування пересувної малої архітектурної 
форми (пересувний автотрелер типу Купава) по здійсненню торгівлі ковбасними 
виробами по вул.Грушевського в районі розміщення будинку Н!!15-а; 

I.З.ФізичніЙ особі-підприємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 
орієнтовною площею 0,0008 га для розташування пересувної малої архітектурної 
форми (пересувний автотрелер типу Куп~а) по ~дійсненню торгівлі ковбасними 
виробами по вул.Марії Лагунової в райОНІ РОЗМ1ЩеННJI б~~ Н!!9; .... 

1 4 Фізичній особі-підпРИЄМЦЮ Шевчуку Вlтал1Ю АркадlИОВИЧУ 
орієнт~в~ою площею 0,0008 га для розташування ~~peCYВHoi мал~і ~pxiTeКТYPHoi 

Ф ( НИЙ автотрелер типу Купава) по здшсненню ТОрnВЛl ковбасними 
ОРМИб пересувvл EYfl'OA"~ca в районі розміщення будинку Н!!l О; 

виро ами по BJ • пн"'~ Ш В" А .... 
1 5 Фізичній особі-підприємцю евЧУКУ 1~1Ю оо р~адlИОВ~ 

• •• О 0008 га для розташування переСУВНОl малОl аРХ1теКТУРНОl 
ОРІЄНТОВНОЮ площ(ею , ний автотрелер типу Купава) по здійсненню торгівлі 
форми пересув вул Короленка в районі розміщення будинку Н!!56; 
ковбасними вир~~ами по б' _ni~риємцю Шевчуку Віталію Аркадійовичу 

1.6.Фізичн1И осо ~8 для розташування пересувної малої архітектурної 
орієнтовною площею 0,00 га ТИПУ Купава) по здійсненню торгівлі ковбасними 
форми (пересувниЙ автотрелер в районі розміщення будинку N!!З-б; 
виробами по вул.ГруПІев~ь~оГО ємцю КолбасинськоМУ Сергію Івановичу 

1.7.Фізичній особl-піДПР6 :." розтaUJYВання пересув~ої малої архітектурної 
О 000 га ~-- .... . . " орієнтовною площею , ип)' купава) по ЗД1исненню ТОРПВЛl м ясними 

форми (пересувНИЙ автотрелер т сті в районі розміщеННJI будинку Н!!17; 
о амн по бульв. Не~~ежно ємцю КолбасинсьКОМУ Сергію Івановичу 

пр ~8 ФізичніЙ особl-mдПРИ розташування пересувної малої архітектурної 
• •• 10 площею 0,0006 га ДJJJI купава) по здійсненню торгівлі м"ясними 

ОРІЄНТОВНО .. тотрелер ТИПУ 
форми (пересувнИИ ав 



2 
продуктами по вул. Олімпійській в ... . 
трансформаторної Підстанції); ранОНІ РОЗМІщення будинку Н!!4-в (біJUI 

1.9.фізичніЙ особі-підп 
орієнтовною Площею О ООЗО риємцю Шинкаренко Валентині Юріївні 
архітектурної форми (кіос га ДЛ~ .. розташування стаціонарної малої 
вул.Короленка в районі РОЗміщ~нн пбо ЗДІисненН1О роздрібній торгівлі по 

1 1 О Ф. '.. я удинку Nи 56-а; 
. . lЗИЧНlИ особі-підприєм Ш 

орієнтовною Площею О оозо цю инкаренко Валентині Юріївні 
а хіте ної Ф , . га для розташування стаціонарної малої 
р ~ ~рм.и (П~ВІЛЬЙОН) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.ГагаРІна в раИОНІ РОЗМlщенНJl бvдинку 1.'0 27 { "С' "} 1 " ./ ".,~ зупинка Т8ДІ0Н ; 

. .11.ФІЗИЧНІЙ особі-підприємцю Єгорову Руслану МиколаАовичу 
ОРІ~НТОВНОЮ.. площею o~oo~o га для розташування стаціонарної малої 
apX~TeКТYPHOI форми (павІЛьиону) по здійсненню торгівлі м"ясопрдуктами та 
напІвфабрикатами по вул.Короленка в районі розміщення будинку N!! 56 ( біJUI 
магазину "Коніка"); 

1.12.фізичніЙ особі-підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу орієнтовною 
площею 0,0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(кіоск) по здійсненню роздрібній торгівлі по вул.ДИмитрова,18; 

1.IЗ.фізичніЙ особі-підприємцю Федькову Сергію Олексійовичу 
орієнтовною площею 0,0027 га для розташування стаціонарної малої 
архітектурної форми (павільйону) по здійсненню роздрібній торгівлі по 
вул.Черняховського в районі розміщення автогаражного кооперативу Н!! 1; 

1.14.ФізичніЙ особі-підприємцю Сень Олегу Олександровичу оріЄНТОВНОIО 
площею 0,0015 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми 
(кіоск) по здійсненню роздрібній торгівлі по вул.Короленка,54;. . . . 

1.15. Фізичній особі-підприємцю Мироненко ~OHIH~ ~1BH~ 
орієнтовною площею 0,0005 га ДЛJI розташування .пе~еСУВНОl мал01 аРХІтеКТУРНОІ 
форми (тимчасовий пристрій) по з~йсненшо торпвm пресою по вул.Енгельса в 
районі розміщення магазИНУ "Фора; Г' ... A' ...... :f._: • • 

1 16 Ф. .... особі-підпрИЄМЦЮ Лозенко аливl .Lv.lnAlU'l.luBНl ОРІЄНТОВНОЮ . . ІЗИЧВ1И ..... ф (. .. 
о 0006 для розташування мал01 аРXlтеКТУРНОІ орми \ тимчасовии 

площе~, : ню роздрібної торгівлі по вул.Короленка,S6; 
ПРИСТР1И) по. зд ~~eH собі-піДПРИЄМЦЮ Лозевко Галині Михайлівні орієнтовною 

1.17.Ф1ЗИЧВ1И о тamyвання малої архітектурної форми (тимчасовий 
площею o,ooo~ .. гa для роз дріБНОіторгівлі по бульв. Незалежності,lS; 
пристрій) по. ЗД1И~~еННЮбf_С; иємцю Жук Петру Миколайовичу орієнтовною 

1.18.ФlЗИЧНlИ осо lД~aнНJI малої архітектурної форми (кіоск) по 
площею 0,00073 .га ~ ;.;'~i по бульв. Незалежності,IS; 
здійснеиию РОЗДРlБНОI тор 

Начальник земельНОГО відділУ 
М.Гудименко 
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