
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник директора
,Щепартаменту мiстобудування та
архiтектури виконавчого органу
киiвськоi icbKoI ради (КиiвськоТ MicbKoi

iнiстрацii)
Олександр ЯСТРУБЕНКО

протокол ль 8
засiдання KoMicii з питань розмiщення тимчасових споруд

торговельного, побутового, соцiально-культурного
чи iншого призначення для здiйснення пiдприемницькоi дiяльностi,

засобiв пересувноi дрiбнороздрiбноТ торговельноi мережi, майданчикiв
для харчування бiля с,гацiонарних закладiв ресторанного господарства

29 жовтня2021 року

Усього членiв KoMicii: 1З осiб.
Присутнi:
Засryпники голови KoMiciI: KocTiKoB В.В., Яструбенко О.В.
Секретар KoMicii: Ткаченко Т.Ф.
Присутнi члени KoMicii: Щворнiков В.М., Моламов А.М., Божок Т.О.,

Назаренко Б.С., Балацiй I.M., Iванченко В.А..
Вiдсутнi члени KoMicii: Кулеба О.В., Банас Д.М., Трубiцин В.С.,

Мартенюк В.О.

Обрання головуючого на засiданнi KoMicii 29.10.202l у зв'язку iз
вiдсутнiстю голови KoMicii.

ВИРIШИЛИ:
Вiдповiдно до пункту 9 Положення про комiсiю з питань розмiщення

тимчасових споруд торговельного, побутового, соцiально-культурного чи iншого
призначення для здiйснення пiдприемницькоi дiяльностi, засобiв пересувноТ

дрiбнороздрiбноi торговельноi мережi, майданчикiв для харчування бiля
стацiонарних закладiв ресторанного господарства, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii) вiд 28.11.2014 }Г9 1391 обрати головуючим на засiданнi KoMiciI
першого заступника директора Щепартаменту мiстобулування та архiтектури
Яструбенка О.В.

Голосування: за- 8 голосiв.
Рiшення прийнято.

Про внесення змiн до порядку денного.
СЛУхАЛИ: члена Комiсii Моламова А.М.

м. Киiв



Моламов А.м. запропонував доповнити пункт 4 iнформацiею щодо врегулювання
ПОРЯДКУ Перенесення засобiв пересувноi лрiбнороздрiбноi торгiвельноТ мережi та
об'сктiв сезонноi лрiбнороздрiбноi торгiвельноi мережi у зв'язку iз змiною
мiстобулiвноI ситуацii.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

Порядок денний:
Розгляд питань порядку денного
1. Про розгляд звернень КП <<КиТвпастранс>> та iHBecTopiB

(переможцiв iнвестицiйного конкурсу) стосовно перенесення тимчасових
спор}дl розмiщених на мiсцях встановлення зупинкових комплексiв

1.1.Розгляд звернень КП кКиiвпастранс) та ТОВ кКиiв Маркет Солюшн>
(iHBecTopa) про змiну мiсць розмiщення ТС за заявами!{s7479 на просп. Академiка
Глушкова, Зб та J\b 1|З0 на вул. Алматинськiй, 109 у зв'язку iз облаштуванням
зупинкового комплексу.

ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю, що згiдно з наданою КП <<КиТвпастранс>>

фотофiксацiсю та схемою облаштування зупинки у 20-м зону запJIанованого мiсця

розмiщення зупинок громадського транспорту потрапляють тимчасовi спорули
ТОВ <Редека> за заявами Ns 7 479 просп. Академiка Глушкова, Зб та J\b 7 |З0 на вул.
Алматинськiй, 109.

2. Власникам ТС у l0 денний строк надати до Щепартаменту мiстобулування
та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення ТС.

3. Щепартаменту мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
запропонованi схеми змiни мiсrця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоТ
вiдмови) схем змiни мiсць розмiщення ТС.

У разi надання вмотивованоi вiдмови визначити zLпьтернативне мiсце

розмiщення ТС.
5. Власнику ТС здiйснитлr перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у l0

денний строк з моменту iT поголження.
Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2. Розгляд звернень щодо
змiною мiстобупiвноi ситуацii"

змiци мiсць розмiщення ТС у зв'язку iз

2.|. Розгляд звернення !епартаменту транспортноТ iнфраструктури про

змiну мiсцъ розмiщення ТС за заявами Jф 1891 (ФОП Ямковий А.В.), 9212 (ФОП
Свалявин I.B.) та за паспортами прив'язки М 00578-ШЧ.11260.004, 00558-



ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю Щепартаменту мiського благоустрою та

!епартаменту транспортноi iнфраструктури, що в межi облаштування

ШЧ.1 1260.005, 00614-ШЧ.11260.027 (ФОП Моцар О.С.), J\Ъ 00612-ШЧ.1 1260.003
(ФоП Малиновський А. А.) з просп. Перемоги, ЗЗ у зв'язку iз облаштуванням
ВеЛОСИПеДНОi дорiжки на просп. Перемоги вiд пров. Полiтехнiчного до просп.
Повiтрофлотського (непарна ст,орона).

Велосипедноi дорiжки на просп. Перемоги, ЗЗ потрапляють тимчасовi споруди за
заявами Jф 1891 (ФОП Ямковий А.В.), 9212 (ФОП Свалявин I.B.) та за паспортами
прив'язки М 00578-ШЧ.11260.004, 00558-ШЧ.l1260.005, 00614-ШЧ.||260.027
(ФОП Моцар О.С.), J\b 00612-1ПЧ.11260.003 (ФОП Малиновський А.А.)

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобудування та архiтектури 2-З пропозицii щодо змiни мiсць розмiщення ТС.

З. !епартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноТ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обгрунтованоi
вiдмови) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоТ вiдмови
визначити zLльтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту iT псlгодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.2. Розгляд звернення КП ШЕУ I[Тевченкiвського району про перенесення
ТС за паспортами прив'язки J\Ъ 01045-ШЧ.112б0.699 ФОП Мелюхова I.M. та
J\b 01067-ШЧ.||260.702 ТОВ "Континент 2020" з просп. Перемоги, 48 у зв'язку iз
проведенням ремонту покриття.

ВИРIШИЛИ:

I[Iевченкiвського району, що в межi проведення робiт з ремонту покриття
потрапляють тимчасовi споруди за паспортами прив'язки J\Ъ 01045-ШЧ.t|260.699
ФоП МелюховоТ I.M. та J\Гs 01067-ШЧ.11260.7 02 ТоВ "Континент 2020" .

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до ,Щепартаменту
мiстобудування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсць розмirцення ТС.

3. Щепартаменту мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноТ районноI в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоi

1. Врахувати iнформацiю Щепартаменту мiського благоустрою та КП ШЕУ



ВiДмОви) сХем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €Lльтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту ii псlгодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.3.Розгляд звернення КП УЗН Щарницького району м. Киева про
необхiднiсть перенесення ТС за заявою J\Ъ 4177 ФОП Любченко О.В. та за

паспортом прив'язки }Jb 0l140-ДА.||706.464 ФОП !дчок I.I. з вул. Тростянецькоi,
51-53 у зв'язку iз проведенням капiтального ремонту скверу вiдповiдно до

розпорядження виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 25.06.2021 Ns |461l ,,Про внесення змiн до

розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi

державноi адмiнiстрацii) вiд 18.03.2021 J\Ъ 5б9 <Про капiтальний ремонт об'сктiв,

що фiнансуються в 2021 роцi за рахунок бюджетних коштiв по Управлiнню
екологiТ та природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)>.

ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацir,о КП УЗН lарницького району м. Киева, що в межi

проведенням капiтального ремонту скверу на вул. Тростянецькiй, 51-53

потрапляють тимчасовi споруlIи за заявою J\Гч 4177 ФОП Любченко О.В. та за
паспортом прив'язки }lb 01 140-ДА .||706.464 ФОП .Щячок I.I.

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до.Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицiТ щодо змiни мiсць розмiщення ТС.

З. ,Щепартаменту мiстобу,дування та архiтектури пiдготувати та направити на

погодження до вiдповiдноТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсrця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоi
вiдмови) схем змiни мiсця роз_мiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €Lльтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту if погодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.4. Розгляд звернення КП ШЕУ Оболонського району про змiну мiсця

розмiщення тимчасовоi споруди за заявою JЮ 487З ФОП Саiнчук О.Д. З ВУл. ГеРОiВ

Щнiпра, 40 у зв'язку iз проведенням ремонтних робiт на тротуарнiй частинi.

ВИРIШИЛИ:



1. Врахувати iнформацiю кП шЕУ оболонського району, що в межi
проведення ремонтних робiт на тротуарнiй частинi вул. Героiв Щнiпра, 40
потрапляе тимчасова споруда за заявою N 487З ФоП Саiнчук о.Д.

2. ВЛаСНИКУ Тимчасовоi спорудиу |0 денний строк надати до Щепартаменту
МiСТОбУлУВання та архiтектури 2-3 пропозицiТ щодо змiни мiсць розмiщення ТС.

З. Щепартаменту мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на
ПОГОДження до вiдповiдноТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти
РОбОчих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоТ
ВiДМОви) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €tJIьтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту iT псlгодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.5. Розгляд звернення .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii про перенесення тимчасових за паспортами прив'язки J\b 02115-

ДС.1|028.2З2 ФОП Луконiн О.М., J\b 02ll2-ДС.11028.157 ФОП Щивiнда О.В.у
зв'язку iз розмiщенням на земельнiй дiлянцi на просп. Маяковського, М60/10, якiй
надано статус скверу вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 15.11.2018
м з616087.

ВИРIШИЛИ:
l. Врахувати iнформацiкl ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ

адмiнiстрацii, що в межi скверу на просп. Маяковського, J\b60/10 потрапляють
тимчасовi споруди за паспортами прив'язки jS 02115-ДС. |1028.2З2 ФОП Луконiна
О.М., Ns 02l12-ДС.l1028.157 ФОП I_{ивiнди О.В.

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицiТ щодо змiни мiсць розмiщення ТС.

3. Щепартаменту мiстобулування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоТ
вiдмови) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €tльтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту iT погодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.



2.6. РОЗгляд Звернення КП ШЕУ !еснянського району про необхiднiсть
ЗМlни мlсць розмlщення тимчасових споруд за заявами J\b I]\9 ТОВ (ДП
ДЕРЖАВНI ЛОТЕРЕi), J\b 6330 ФОП Крот В.С., за паспортом прив'язки 01918-
ДС.10057.З61 ТОВ <Ленд Трейд Компанi>> у зв'язку iз облаштуванням велодорiжки
та мощенням нового покриття IIа вул. Оноре де Бальзака, 94.

ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацiю КП ШЕУ .Щеснянського району, що в межi

Облаштування велодорiжки та мощення покриття на вул. Оноре де Бальзака, 94
потрапляють тимчасовi спорl,ди за заявами J\Ъ |719 ТОВ (ДП ДЕРЖАВНI
ЛОТЕРЕi>, ЛЪ бЗ30 ФОП Kpor: В.С., за паспортом прив'язки 019lS-ДС.10057.Збl
ТОВ <Ленд Трейд Компанi>.

2. Власникам тимчасових споруд за заявами JФ бЗЗ0 ФОП Крот В.С., за
паспортом прив'язки 01918-ДС.l0057.З61 ТОВ <<Ленд Трейд Компанi>) у 10 денний
строк надати до Щепартаменту мiстобудування та архiтектури 2-З пропозицii щодо
змiни мiсць розмiщення ТС.

З. ,Щепартаменту мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноI районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обгрунтованоi
вiдмови) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити uLльтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснlлти перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту iT погодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.7.Розгляд звернення громадян Яременка О. М. та Костирiноi Т. Г. про
необхiднiсть змiни мiсця розмiщення ТС ФОП Нiколаева В. е. за заявою Jt 5458 на
вул. IBaHa Виговського, 7 у зв'язку iз розмiщенням на земельнiй дiлянцi
(кадастровий номер 8000000000:9 |:442:00\б), що передана у власнiсть.

ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати, що в межi земельноi дiлянки (кадастровий номер

8000000000:91:442:00|6) частково потрапляе тимчасова споруда ФОП
Нiколаева В. е. за заявою Jrlb 5458.

2. Власнику тимчасовоi споруди у 10 денний строк надати до Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсця розмiщення ТС.

3. Щепартаменту мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на

погодження до вiдповiдноi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоi



вiдмови) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити rulьтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. ВЛаСнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у 10

денний строк з моменту iT погодження.
Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.8. Про роЗгляд звернення КП <Киiвтранспарксервiс> про необхiднiсть змiни
МiСЦЬ розмiщення ТС за заявами JФ 5719 ТОВ <<Спiльне пiдприсмство <Пiта-Хлiб>,
J\b 4020 ФОП ,Цвадцятий В.Д., J\Ъ 6165 ФОПНауменко П.А., J\Ъ 6054 ФОП Свiнцова
Т.В., NЬ 3382, J\Ъ 3544 ФОП Сухомлiн М.М., JЮ 315З ФОПМудренко С.Д.узв'язку
iЗ ОблашТУванням паркув€Lльного майданчику на просп. Правди, З (розподiльча
смуга) вiдповiдно до рiшення КиiвськоТ MicbKoi ради вiд 23 червня 2011 року
Np 242/5629 <Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв у м. Кисвi>.

ВИРIШИЛИ:
l. Врахувати iнформаI]1ю КП <Киiвтранспарксервiс>, що в межi

запланованого облаштування паркув€tльного майданчику на просп.
Правди, 3 (розподiльча смуга) потрапляють тимчасовi споруди за заявами
J\Ъ 5719 ТОВ <<Спiльне пiдприсмство <Пiта-Хлiб>, Ns 4020 ФОП Щвадцятий В.Д., М
6165 ФОП Науменко П.А., J\b 6054 ФОП Свiнцова Т.В., Jф З382, J\Ъ З544 ФОП
Сухомлiн М.М., J\Ф 3l53 ФОП Мудренко С.Д.

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до.Щепартаменту
мiстобулування та архiтектури 2-3 пропозицii щодо змiни мiсця розмiщення ТС.

3. Щепартаменту мiстобl,дування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодження до вiдповiдноi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. Вiдповiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти

робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованоi
вiдмови) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €LIIьтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власникам ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту ii погодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

2.9. Розгляд звернення ()олом'янськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii про змiну мiсця розмiщення тимчасовоi споруди ФОП Гурiн О.А. за
заявою J\Ъ 1922 з просп. Перемоги,57 у зв'язку iз проведенням ремонтних робiт
тротуарного покриття.

ВИРIШИЛИ:
1. Врахувати iнформацirо Солом'янськоi районноТ в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii, що в межi проведення КП ШЕУ Солом'янського району ремонтних



робiт тротуарного покриття на просп. Перемоги,57 потрапляе тимчасова споруда
ФОП Гурiн О.А. за заявою Nр 1922.

2. Власнику тимчасовоi спорули у 10 денний строк надати до !епартаменту
мiстобудування та архiтектури 2-3 пропозицiт щодо змiни мiсця розмiщення Тс.

З. ,ЦеПаРТаменТУ мiстобудування та архiтектури пiдготувати та направити на
погодженнЯ дО вiдповiдноi районноi В MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
запропонованi схеми змiни мiсця розмiщення ТС.

4. ВiДПОвiднiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii протягом 5-ти
робочих днiв забезпечити опрацювання (погодження або надання обrрунтованот
ВiДМОВИ) схем змiни мiсця розмiщення ТС. У разi надання вмотивованоi вiдмови
визначити €LIIьтернативне мiсце розмiщення ТС.

5. Власнику ТС здiйснити перемiщення вiдповiдно до погодженоi схеми у
10 денний строк з моменту if погодження.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

3. Про розгляд звернень суб'ектiв господарювання щодо розмiщення
На територii MicTa Киева сезонних маЙданчикiв для харчування бiля
стацiонарних закладiв ресторанного господарства (,Щоповidач: !епарmаJиенm
лаiсmобуdування mа архimекmурu).

ВИРIШИЛИ:
1. Погодити можливiсть розмiщення сезонних майданчикiв для харчування

бiля стацiонарних закладiв ресторанного господарства за заявами:
Jф

п/п
Jф дозвiльноi справи Назва

закладу/власник
Адреса розмiщення Плоца

майданчика
1 5400 1 -006 1 5 | | 64-00з -22 GASTROHOME Вул. В'ячеслава

Чорновола,29А
61,3 кв.м.

2, 54003 -00607 557 4-00з -22 хiнкальня Вул.
Василькiвська. 34

50 кв.м.

1J. 5400 1 -006 042492-00з-22 кirфе Вул. Антона
I_{едiка,6

l35,54 кв.м.

4. 5400 1 -0062842з 1 -00з -22 Варенична Катюша Вул. Пирогова,4126 57,5 кв.м.
5. 5400 1 -005 7966з8-00з -22 Mi Corazon Вул. Очакiвська,2 75 кв.м.
6. 5400 1 -006 1 55660-003-22 Свразiя Вул. Велика

Василькiвська. 88а
4l,б3 кв.м

7. 5400 1 -006289з68-00з -22 "SoSKA" вул. Хорива,25l|2 15,2 кв.м.
8, 5400 1 _006268|07 -00з-22 Намелака вул. Межигiрська,

бз
80 кв.м.

2. ,Щоручити Щепартаменту мiстобудування та архiтектури укласти договори
щодо паЙовоТ участi в утриманнi об'ектiв благоустрою та видати висновки про
можливiсть розмiщення сезонних майданчикiв для харчування бiля стацiонарних
закладiв ресторанного господарства зазначених у пiдпунктi 1 пункту 3 цього
Протоколу.

Голосування: за - 9 голосiв.



Рiшення прийнято.

з. Вiдмовити у розмilденнi сезонного майданчика для харчування бiля
стацiонарного закладу ресторанного господарства Пiцца бургер за дозвiльною
справою Jф 54001-006155ббз-O0з-22 на просп. Повiтрофлотський,2|/2 у зв'язку iз
невiдповiднiстю Порядку розмiщення майданчикiв для харчування бiля
стацiонарних закладiв ресторанного господарства в MicTi Кисвi.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

4- ВiдмовитИ у розмiщеннi сезонного майданчика для харчування бiля
стацiонарного закладу ресторанного господарства Щевайс Клаб за дозвiльною
справою Jф 54004-006227з25_00з-22 вул. IBaHa Франка, 27/з| у зв'язку iз
невiдповiднiстю Порядку розмiщення майданчикiв для харчування бiля
стацiонарних закладiв ресторанного господарства в MicTi Кисвi.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

5. Погодити можливiсть розмiщення сезонного майданчика для харчування
бiля стацiонарного закладу ресторанного господарства евразiя на вул. Дкадемiка
Вiльямса, 5 за дозвiльною справою J\Ъ 54001-005б95 540-ооз-22 за умови
погодження iз балансоутримувачем прилеглоi територii, пiсля чого доручити
Щепартаменту мiстобудування та архiтектури укласти договiр щодо пайовоi участi
В УТРИМаННi об'скта благоустрою та видати висновок про можливiсть розмiщення
сезонного майданчика для харчування бiля стацiонарного закладу ресторанного
господарства.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

6. Погодити можливiсть розмiщення сезонного майданчика для харчування
бiЛЯ Стацiонарного закладу ресторанного господарства Bonburgers на вул. Сергiя
Щанченка, 8 за дозвiльною справою 54004-006l84692-00З-22 за умови погодження
iз балансоутримувачем прилеIлоТ територii пiсля чого доручити !епартаменту
мiСтобУдування та архiтектури укласти договiр щодо пайовоi участi в утриманнi
Об'Скта благоустрою та видати висновок про можливiсть розмiщення сезонного
маЙданчика для харчування бiля стацiонарного закладу ресторанного господарства.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

7. Погодити можливiсть розмiщення сезонного майданчика для харчування
бiля стацiонарного закладу ресторанного господарства ФОП Чрiкян Х{.Н. на вул.
Героiв Севастополя, 36/1 за дозвiльною справою 54001 -006294880-00З-22 за умови



ПОГОДЖеННЯ iЗ баЛаНСОУТРИМУВачем прилеглоi територii пiсля чого доручити
ЩепартаМентУ мiстобуДуваннЯ та архiтектури укласти договiр щодо пайовоi участi
в утриманнi об'екта благоустрою ,га видати висновок про можливiсть розмiщення
сезонного майданчика для харчування бiля стацiонарного закладу ресторанного
господарства.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

8. Погодити можливiсть розмiщення сезонного майданчика
бiля стацiонарного закладу ресторанного господарства КАспIй

для харчування
на вул. ГероТв

Оборони, 7 за дозвiльною справою 54001-006354927-00з-22 за умови погодження
iз балансоутримувачем прилеглоi територiт пiсля чого доручити !епартаменту
мiстобулування та архiтектури укласти договiр щодо пайовоi участi в утриманнi
об'скта благоустрою та видати висновок про можливiсть розмiщення сезонного
майданчика для харчування бiля стацiонарного закладу ресторанного господарства.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

4. Рiзне
4. l.ЗаСЛУхоВУВання iнформацii !епартаменту мiського благоустрою стосовно

ВИКОнання рiшення пiдпункту 5 пункту 1.2. протоколу 3 засiдання KoMicii вiд 12
ЛЮТОгО 202| року про наявнiсть обгрунтованих причин не вчасноТ сплати до
мiського бюджету коштiв пайовоi участi суб'сктами господарювання.

ВИРIШИЛИ:
1. ВРахУвати iнформаrцiю Щепартаменту мiського благоустрою про

наявнiсть обГрунтованих причин щодо невчасноi сплати пайовоi участi в утриманнi
Об'ектiв благоустрою суб'сктами господарювання, зазначеними у пiдпунктi 4
ПУНкТУ |.2. питання 1 протоколу З засiдання KoMiciT вiд 12 лютого 202l року.

2. Щоручити Щепартаменту мiстобудування та архiтектури продовжити дiю
договорiв щодо пайовоi 1..racTi в утриманнi об'ектiв благоустрою за наступними
заявами:

N9 .Ilb

договоDч
власник Тс Алреса розмiщення .Щата сплати

1
,7,7зб ФоП Мозгова Л.о, вул. ,ЩемiiЪська, 37 0|.l2.2020

2 l l73 ФоП осiпова о.о. просп. Науки, 54 01.12,2020

J 7550 ФоП Хлопкова С.Н. вул. Байкова (на розi з вул. Грiнченка) 13.11.2020

4 6864 ФоП Котова о.С, просп, Ва,rерiя Лобановського, 1 52-а 12.11 .2020

5 4549 ФоП Сова о.Б. вул. Оленiвська, l6160 1з .11 .2020

6 454l ФоП Сова о.Б. вул. Оленiвська, l6160 lз.11.2020

7 4299 ФОП Щулка О.Б. просп. Володимира Маяковського, 34-36 |2.1|.2020

8 4220 ФОП Сергiснко Н.О. просп. Валерiя Лобановського, lЗб 08.12.2020

9 з96 1 ФОП Андрiевська 0.I вул. Ревуцького,42б |2.| |.2020

l0 з9l4 ФОП Анлрiсвська 0.I вул. Лариси Руленко, 2la 12.|1.2020



ll з878 ФОП Андрiевська 0.I вул. Лариси Руденко, 2 l а \2.11.2020
l2 3 869 ФОП Черненко С.М. вул. Кубанськоi УкраТни, 28 21,12.2020
lз з792 ФоП Михайловський С.(]. вул. Зоi Гайдай,2 1з.11,2020
14 2829 ФоП Михайловський С.С, вул. ЗоТ Гайдай,2 lз.l1.2020
15 331 ФоП Михайловський С.(]. вул. ЗоТ Гайдай,2 l3.11.2020
16 зl8 ФоП Михайловський С.С. вул. Зоi Гайдай,2 lз.11.2020
17 225 ФоП Михайловський С.С. вул. Зоi Гайдай,2 lз.l1.2020
l8 898 l ФоП Михайловський С.С. вул. ГероТв Щнiпра, З2 13.1 1.2020
l9 8979 ФоП Михайловський С.С. вул. ГероiЪ Щнiпра, З2 1з.11.2020
20 8978 ФоП Михайловський С.С). вул. ГероТв Щнiпра, 32 з.11.2020
21 8977 ФоП Михайловський С.С). вул. Героiв Щнiпра, 32 з .11 .2020
22 8975 ФоП Михайловський С.С]. вул. ГероiЪ Щнiпра, З2 з.l1.2020
2з 897з ФоП Михайловський С.С. вул. ГероТв Щнiпра, З2 з.l |.2020
24 зз96 ФОП Чернишова О.В. вул. Плеханова,4-а 09.02.202|
25 2з59 ФОП Щанiленко Ю.В. просп. ГолосiТвськи й, 59-а 16.11.2020
26 2255 ФОП Конончук В.П. вул. НаталiТ Ужвiй, 9 24.12.2020
2,7 2l 88 ФОП Конончук В.П. вул. НаталiТ Ужвiй, 9 30. l 1.2020
28 164з ФОП Конончук В.П. вул. Наталii Ужвiй (на розi з вул.

Мостицькою)
з0.11.2020

29 Il6,7 ФОП Беркоза В.П. вул. Олексанлра Мишуги, 3 12.11.2020
з0 l2954 ФОП Вискочил Л.Щ. вул. Вишгородська, 2612 09.0,7.2020

недоплата
зз2.80

31 l2l58 ФОП Щонченко О.В. вул. Мальовнwча,24 16.112020
з2 l 0896 ФОП Щемська l.B. вул. Симиренка, lба 18.12.2020

зз 102з,7 ФОП Гаркавий О,В. вул. Освiти, 8/l 12.11.2020
з4 10l 08 ФоП Осiпова о.о. вул. Велика Китаiвська, 57 01.12.2020

35 99,7 5 ФОП Овраменко Н.О вул. евгена Сверстюка, 3 недоплата.
доплатив
з1.12.2020

зб 5849 ФоП Слсгненко о.С. вул. Ревуцького, 1 1-г 04.02.202l
эl 5099 ФоП Вишневський К.А. просп. Правди, З7б 21.12.2020

з8 5050 ФоП Вишневський К.А. вул. Свiтличного, З0120-а 2l.\2.2020

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.

4.2.Розгляд звернення ТОВ <ТЩ кЩнiпро> про продовження дii договору
щоДо паЙовоi участi в утриманнi об'скта благоустрою за заявою J\Ъ 854З,
враховуючи сплату до мiського бюджету вiд21.07.2020.

ВИРIШИЛИ:
l. .ЩорУчити Департаменту мiстобудування та архiтектури продовжити дiю

ДОГОВОРУ ЩоДо паЙовоТ участi в утриманнi об'екта благоустрою ТОВ <ТД <Днiпро>
за заявою J\9 8543.

Голосування: за - 9 голосiв.
Рiшення прийнято.



4.3. Заслуховування iнформацii КП кМiський магазин) щодо врегулювання
питань при перенесеннi засобiв пересувноi дрiбнороздрiбноi торгiвельноi мережi та
об'сктiв сезонноi лрiбнороздрiбноi торгiвельноI мережi у зв'язку iз змiною
мiстобудiвноТ ситуацii.

СЛУХАЛИ: члена KoMicii Моламова А.М., який проiнформував про
врегулювання питань при перенесеннi засобiв пересувноi лрiбнороздрiбноi
торгiвельноi мережi та об'ектiв сезонноi лрiбнороздрiбноi торгiвельноi мережi у
зв'язку iз змiною мiстобудiвноi ситуацii.

ВИРIШИЛИ:
1. Взяти до вiдома iнформачiю комун€tльного пiдприсмства кМiський

магазин> щодо врегулювання питань при перенесеннi засобiв пересувноi

лрiбнороздрiбноi торгiвельноТ мережi та об'сктiв сезонноТ дрiбнороздрiбноi
торгiвельноi мережi у зв'язку iз змiною мiстобудiвноi ситуацii.

Секретар KoMicii Тимур ТКАЧЕНКО


