
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про попереднє ПОГодження місць 

розташування малих архітектурних форм 

/Ь 

Розглянувши подання земельного відділу від 09.03.201 О року Н!! 250 щодо 
попереднього . пого~ж~ння 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.!2 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.24 Закону України ,,про 
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, ~емельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Фермерському господарству «Журавymка» ОрІ~ОВНОЮ площею 
0,0031 га для розташування малої архітектурної форми (стаціонарний кioc~~ 
по здійсненшо торгівлі ковбасними виробами та овочами по вул.МаРІ! 

Лагунової, 19; .. . . 
1.2. Фізичній особі-підприємцю П~ЧИК Любов ~ол81ВН1 ОРІЄНТОВНОЮ 

площею О 0034 га для розташування кіоску по вул.ГагаРІНа,!; . 
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сад» ОРІ?ПОВН?Ю 

площею 0,0015га для розташування кіоску по бульв.НезалежноСТІ,!! (б~ 
магазину «Калина»); ..' 

1 4 Т У З обмеженою відпОВІдалЬНІСТЮ «Сад» ОРІЄНТОВНОЮ " овариств S6 . 
площею О ОО 15га для розташування кіоску по вул.Короле~а, ~a, 

1 S Ф'. .... б· _ підприємцю Губанову Серпю ячеславовичу 
.. lЗИЧНІИ ОСО І . нарного туалету в 

площею 0,0020га для встановлення громадського стацlО 

районі розміщення парку «Шевченка»; б Сергію Вячеславовичу 
1 6 Ф. .... б· ·дприємцю Гу анОВУ 
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1.7.Фізичній особі - підприємцю 2ГУбанову Сергію Вичеславовичу 
площею 0,0020га ~ в:т~овлення громадського стаціонарного туалету, по 
бульв.Нез~ежн~:n в P~OHl .магазину «Калиню>; 

1.8. Ф1ЗИЧНІИ осоБІ - П1ДПриємцю Сень Олегу Олександровичу площею 
0,0015га ~ роз~~~ня ~iocкy, по вул.Короленка,54; 

1.9. ФІЗИЧИІИ осоБІ - ПІДПриємцю Абрамовій Ларисі Пилипівні площею 
0,0026~ ДЛJI розташування кіоску в складі павільйону очікування - землі 
комеРЦlИНОГО використання, по вул.Красовського 1. 

1.10. Фізичній особі - підприємцю Кул~'і Петру Володимировичу 
оріЄИТОВНО~ площею 0,0027га для розташування стаціонарної архітектурної 
форми (павшьйон Ниl) по вул.Черняховського в районі розміщення авто 
гаражного кооперативу Ни 1; 

1.11.ФізичніЙ особі-підприємцю Кулику Валерію Вікторовичу площею 
0,0027 га ДЛJI розташування стаціонарної малої архітектурної форми (кіоск) по 
здійсненню роздрібної торгівлі по вул.Димитрова, 18. 

2.3гідно з рекомендацією постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, відмовити у попередньому погодженні Micцg розташування малих 
архітектурних форм, в зв"язку З недоцільністю розташування малих 
архітектурних форм за вказаними адресами: 

2.1. Фізичній особі-підприємцю Вознюк Наталії Миколаївні орієнтовною 
пnощею 0,0030 га ДШІ розташування кіоску у складі павільйону очікування по 
вул.Київській (зупинка 5 школа); 

2.2. Фізичній особі - підприємцю Жуку Костянтину Васильовичу 
орієнтовною площею 0,00 18га ~ розташування . стаціонарної архітектурної 
форми по вул.Короленка,62-а (БІЛЯ магазину <<ЯсеНІ»); u 

2.3.фізичніЙ особі-підприємцю Горобчуку. Євгену ~ол~о~ичу 
орієнтовною площею 0,0021 га д~ розташування юоску у складІ пав1ЛЬИОНУ 
очікування по бульв. НезалеЖНОСТ1,10. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на - заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Вmcонуючий обов' язки міськог 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 18 березня 2010 року 
N! 

І .. В.Сапожко 
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пропОЗИЦІЄЮ ГО відділу, за 
земельно . . .. З питань ... 
постійноі KOМlCII ою теРИТОРІИ, 

благоустр . РОЗВИТКУ та . осин аРХІтектурИ, 
ельвих ВІДП , ... зем інвеСТИЦІИ _ 

будівництва тба, ки начальника 
нуючао ов яз вико .шу . -заступник 

земельного В1ДЦ 

началь~ка 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управлїиия 
містобудувании та архітектури _ 
головний архітектор міста 

ВИКонуюча обов'язки началЬНИКа 
загального BЇДЦЇJIy - ГОловний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної комісії з ПИТаИЬ 
розвитку та благоустрою теРиторій, 
земельних Відносин, аРхітектури, 
будівНИцтва та інвестицій 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибакова 

Н.Я.ХижнЯК 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапож ~._ ----------. 
БроnаРС:ЬКIIЙ l\~BI( 

по П А пня BJi)I.Iiti!i І(,о cf...1] ~ і3-
f-Y" '~ "t/. о - ~. 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про попереднє погодження місць розташування малих архітектурних 

форм: 

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

1.1. Фермерському господарству «Журавушка» орієнтовною площею 
0,0031.:а для розт~~ння малої архітектурної форми (стаціонарний кіоск) 
по ЗДlиснеmпo ТОРГІВЛІ ковбасними виробами та овочами по вул.Марії 
Лагунової, 19; 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Пальчик Любов Миколаївні орієнтовною 
площею 0,0034 га для розташування кіоску по вул.Гагаріна, 1; 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сад» орієнтовною площею 
0,0015га для розташування кіоску по бульв.Незалежності,11 (біля магазину 

«Калина»); 
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сад» орієнтовною площею 

0,0015га для розташування кіоску по вул.Короленка,56-а; 
1.5. Фізичній особі-підприємцю Возню.к Наталії Миколаївні орієнтовною 

площею 0,0030 га ДЛЯ розташування кіоску у складі павільйону очікування по 
вул.Київській (зупинка 5 ШlCола); 

1.6. Фізичній особі - підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею 
0,0020га для встановлення громадського стаціонарного туалету, на переТЩlі 
вул.Кірова та вул.Київської (біля парку <<Шевченка»); 

1.7.фізичніЙ особі - підприємцю Губанову Сергію Вячеславовичу площею 
0,0020га для встановлення громадСЬКОГО стаціонарного туалету, по вул.Гагаріна в 
районі розміщення буд.N!!20 (біля парку «Перемога»); . 

1.8.фізичніЙ особі - підприємцю Губанову СеРГІЮ Вячеславовичу площею 
0,0020га для встановлення громадського стаціонарного туалету, по 
бульв.Незалежності в районі магазину «Калина»; 

1.9. Фізичній особі - підприємцю Сень Олегу Олександровичу площею 
0,00 15га для розташування кіоску, по вул.Королен~~54;. .. 

110 Ф. . .... особі - підприємцю АбрамОВІИ ЛаРИСІ ПилИПІВНІ площею 
• • lЗИЧНIИ • ...... • 

О,ОО26га для розташування кіоску в склаДІ П~ІЛЬИОНУ ОЧІкування - зеМЛІ 
комерційного використання, по вул.Красовськоro" . 

1 11 Ф. . w 61' _ підприємцю КулазІ Петру ВОЛОДИМИРОВИЧУ 
о. lЗИЧН1И ОСО . оо' оо 

орієнтовною площею 0,0027га для розташування стацlOнаРНОІ аРХІтеКТУРНОІ 
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форМИ (павільйон К21) по вул.Черняховського в районі розміщення авто 
raрВЖИОГО кооперативу К21; 

1.12. Фізичній особі - підприємцю Жуку Костянтину Васильовичу 
оріЄНТОВНОЮ площею 0,0018га для розташування стаціонарної архітектурної 
форми по в~л.Кор .. олеНІ<а~62~а (біля магазину <<Ясені»); 

1.13.ФІЗИЧНІИ осоБІ-ПІДПРИЄМцю Кулику Валерію Вікторовичу площе~ 
О 0027 га для розташування стаціонарної малої архітектурної форми (кіоск) по 
з~ійсвеншо роздрібної торгівлі по вул.Димитрова,18; 

1.14. Фізичній особі-підприємцю Горобчуку Євгену Миколайовичу 
орієнтовною площею 0,0021 га для розташування кіоску у складі павільйону 
очікування по бульв. Незалежності, 1 о. 

1
1 Виконуюча обоВ'JlЗІСИ начальника 
І земельного відділу - заступник 

начальника С.А.МаЙборода 
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