
  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший заступник голови 

Київської міської державної 

адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень 

______________Олексій КУЛЕБА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Комісії з питань розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків 

для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства 

 

23 грудня 2021 року              м. Київ 

 

Усього членів Комісії:  13 осіб. 

Присутні: 

Голова Комісії: Кулеба О.В. 

Заступник голови Комісії: Яструбенко О.В. 

Секретар Комісії: Ткаченко Т.Ф. 

Присутні Члени Комісії: Дворніков В.М., Моламов А.М., Божок Т.О., 

Назаренко Б.С., Балацій І.М., Банас Д.М., Трубіцин В.С., Мартенюк В.О. 

Відсутні Члени Комісії: Костіков В.В., Іванченко В.А.  

 

Про внесення змін до порядку денного. 

 

СЛУХАЛИ: секретаря Комісії Ткаченка Т.Ф. 

Ткаченко Т.Ф. запропонував  питання пункту 4 зняти з розгляду як таке що потребує 

доопрацювання.  

 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

  

СЛУХАЛИ: Члена Комісії Банаса Д.М. 

Банас Д.М. запропонував  питання п.п. 2.2  перенести на наступне засідання Комісії 

як таке що потребує доопрацювання.  

 

Голосування: за – 6 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

1. Про розгляд звернень КП «Київпастранс» стосовно зміни місць 

розміщення тимчасових споруд, які потрапляють в межі встановлення 

зупинкових комплексів (Доповідач: Департамент містобудування та 

архітектури) 



1.1. Розгляд звернення КП «Київпастранс» про зміну місця розміщення ТС 

за заявою № 3059 ТОВ «Меркурій 777» у зв’язку із облаштуванням зупинкового 

комплексу на вул. Мостицькій, 8. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати інформацію, що згідно з наданою КП «Київпастранс»  

фотофіксацією та схемою облаштування зупинки у 20-м зону запланованого місця 

розміщення зупинки громадського транспорту потрапляє тимчасова споруда за 

заявою № 3059 ТОВ «Меркурій 777».  

2. Власникам ТС у 10 денний строк надати до Департаменту містобудування 

та архітектури 2-3 пропозиції щодо зміни місць розміщення ТС. 

3. Департаменту містобудування та архітектури підготувати та направити на 

погодження до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації 

запропоновані схеми зміни місця розміщення ТС. 

4. Відповідній районній в місті Києві державній адміністрації протягом 5-ти 

робочих днів забезпечити опрацювання (погодження або надання обґрунтованої 

відмови) схем зміни місць розміщення ТС. 

У разі надання вмотивованої відмови визначити альтернативне місце 

розміщення ТС. 

5. Власнику ТС здійснити переміщення відповідно до погодженої схеми у 10 

денний строк з моменту її погодження. 

 

Голосування: за –  11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

2. Розгляд звернень щодо зміни місць розміщення ТС у зв’язку із 

зміною містобудівної ситуації.  

 

2.1. Розгляд звернення благодійної організації «Благодійний фонд «Меморіал 

Голокосту «Бабин Яр» про зміну місць розміщення ТС за заявою № 4116 ФОП 

Малиновського А.А., за паспортами прив’язки № 00815-ШЧ.11663.512 ФОП 

Мелюхової І.М., № 01524-ШЧ.11663.708, № 01044-ШЧ.11663.174 ФОП Богачик 

В.М. у зв’язку із впорядкуванням входу до меморіального комплексу зі сторони 

метро «Дорогожичі». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати інформацію, що на частині території паркової зони при виході 

зі станції метро «Дорогожичі» розміщені тимчасові споруди за паспортами 

прив’язки № 00815-ШЧ.11663.512 ФОП Мелюхової І.М., № 01524-ШЧ.11663.708, 

№ 01044-ШЧ.11663.174 ФОП Богачик В.М. 

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до Департаменту 

містобудування та архітектури 2-3 пропозиції щодо зміни місць розміщення ТС. 

3. Департаменту містобудування та архітектури підготувати та направити на 

погодження до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації 

запропоновані схеми зміни місця розміщення ТС. 



4. Відповідній районній в місті Києві державній адміністрації протягом 5-ти 

робочих днів забезпечити опрацювання (погодження або надання обґрунтованої 

відмови) схем зміни місця розміщення ТС. У разі надання вмотивованої відмови 

визначити альтернативне місце розміщення ТС. 

5. Власникам ТС здійснити переміщення відповідно до погодженої схеми у 

10 денний строк з моменту її погодження. 

 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

 2.2. Розгляд звернення КП УЗН Солом’янського району про зміну місця 

розміщення ТС ФОП Клименко О. А. за паспортом прив’язки № 00592-СЛ.11321.447 

з вул. Політехнічної, буд. №25/29 у зв’язку з проведенням робіт з благоустрою та 

озеленення території. 

ВИРІШИЛИ: 

   1. Врахувати інформацію, що для можливості проведення робіт з 

благоустрою та озеленення території по вул. Політехнічній, буд. №25/29 необхідно 

змінити місце розміщення тимчасової споруди за паспортом прив’язки № 00592-

СЛ.11321.447 ФОП Клименко О. А. 

2. Власникам тимчасових споруд у 10 денний строк надати до Департаменту 

містобудування та архітектури 2-3 пропозиції щодо зміни місць розміщення ТС. 

3. Департаменту містобудування та архітектури підготувати та направити на 

погодження до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації 

запропоновані схеми зміни місця розміщення ТС. 

4. Відповідній районній в місті Києві державній адміністрації протягом 5-ти 

робочих днів забезпечити опрацювання (погодження або надання обґрунтованої 

відмови) схем зміни місця розміщення ТС. У разі надання вмотивованої відмови 

визначити альтернативне місце розміщення ТС. 

5. Власникам ТС здійснити переміщення відповідно до погодженої схеми у 

10 денний строк з моменту її погодження. 

 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

2.3. Про розгляд звернення ТОВ «Європарксервіс» про зміну місць 

розміщення тимчасових споруд ТОВ «РЕНТ-ІНОВЕЙШИНЗ» за заявами № 12263, 

7504, 12262 та ФОП Кондратюк І.В. за заявою № 8960 у зв’язку з облаштуванням 

паркувального майданчика відповідно до договору з КП «Київтранспарксервіс»            

№ ДНП-2019-04/12 від 05.04.2019 «Про надання в експлуатацію майданчика для 

паркування». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати інформацію, що згідно з наданих ТОВ «Європарксервіс» 

матеріалів межі облаштуванням паркувального майданчика потрапляють тимчасові 



споруди ТОВ "РЕНТ-ІНОВЕЙШИНЗ" за заявами № 12263, 7504, 12262 та ФОП 

Кондратюк І.В. за заявою № 8960. 

2. Власникам тимчасових споруд у 30 денний строк надати до Департаменту 

містобудування та архітектури 2-3 пропозиції щодо зміни місць розміщення ТС. 

3. Департаменту містобудування та архітектури підготувати та направити на 

погодження до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації 

запропоновані схеми зміни місця розміщення ТС. 

4. Відповідній районній в місті Києві державній адміністрації протягом 5-ти 

робочих днів забезпечити опрацювання (погодження або надання обґрунтованої 

відмови) схем зміни місця розміщення ТС. У разі надання вмотивованої відмови 

визначити альтернативне місце розміщення ТС. 

5. Власникам ТС здійснити переміщення відповідно до погодженої схеми у 

30 денний строк з моменту її погодження. 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про розгляд звернень суб’єктів господарювання щодо розміщення на 

території міста Києва сезонних майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити можливість розміщення сезонних майданчиків для харчування 

біля стаціонарних закладів ресторанного господарства за заявами: 

№ 

П/П 

№ дозвільної справи Назва 

закладу/власник 

Адреса розміщення Площа 

майданчика 

1.  54001-006443377-003-22 ALKAIF вул. Шота 

Руставелі, 26 

36 кв.м. 

2.  54004-006437630-003-22 ТОВ 

«В.О.Л.Н.А.» 

вул. Малоземельна, 

13б 

84 кв.м. 

3.  54004-006437551-003-22 Кафе pies@city  провулок Євгена 

Гуцала (Кутузова), 

буд. 3 

26,25 кв.м. 

4.  54004-006436063-003-22 «Ендорфін» вул. Юрія Іллєнка, 

32 

33 кв.м. 

5.  54004-006433888-003-22 ФОП Рищук Ю.С.  вул. Академіка 

Доброхотова, 11  

149,5 кв.м. 

6.  54004-006445497-003-22 кафе МУШЛЯ   Русанівський 

бульвар 1 

67,2 кв.м. 

7.  54001-006422350-003-22 кафе «Імбир»  

 

вул. Жилянська, 

буд. № 7  

43,13 кв.м. 

8.  54001-006418765-003-22 кафе Chillout chi 

ni  

бульв. Дружби 

Народів 25-А 

91 кв.м. 



9.  54001-006418736-003-22 кафе «КЕБАБ 

ДАШ»  

вул. Антоновича, 

буд. 111/17 

33,75 кв.м. 

10.  54001-006418700-003-22 ресторан 

«Перфетто»  

вул. Кудряшова, 

16-А 

56 кв.м. 

11.  54001-006416270-003-22 Ресторан «Кахеті»  вул. Кирилівська, 

будинок 122/1 

142,6 кв.м. 

12.  54004-006380836-003-22 ПП «АЛЕГРО»  вул. Закревського 

Миколи, 75/2  

28 кв.м. 

13.  54004-006380827-003-22 кафе «Дональд»  вул. Кирилівська, 

134 

154,5 кв.м. 

14.  54001-006380804-003-22 ресторан 

КАРПАЧЧО  

вул. Дніпровська 

Набережна 25 

78,76 кв.м. 

15.  54001-006380800-003-22 KFC  просп. Степана 

Бандери, 23 

54,29 кв.м. 

16.  54001-006376517-003-22 бар «Barrel PUB»   вул. Митрополита 

Липківського, 45  

98,76 кв.м. 

17.  54004-006369526-003-22 ресторан 

«Портфоліо»  

бульвар Вацлава 

Гавела, 6/7а  

90 кв.м. 

18.  54004-006369256-003-22 бар «Titan»   вул. Шулявська, 5 42 кв.м. 

19.  54004-006368472-003-22 ресторан 

«Бомбей»  

бульвар Лесі 

Українки, 34 

51,6 кв.м. 

20.  54004-006368446-003-22 ресторан 

«Принада»  

просп. Героїв 

Сталінграда, 24 

111 кв.м. 

21.  54001-006296865-003-22 В Батумі площа Перемоги, 1 120 кв.м. 

22.  54004-006227334-003-22 «MOON 

RABBITS»  

вул. Велика 

Васильківська, 136 

58,80 кв.м. 

23.  54004-006227308-003-22 ТОВ «СИТО 

СМАЧНО»  

Бір тайм  

просп. Гонгадзе, 5а 35,75 кв.м. 

24.  54003-005894433-003-22 Кахеті  пров. Карельський, 

5 

99,7 кв.м. 

25.  54003-005819229-003-22 Портер Паб  Вул. Ф.Пушиної, 

23/25 

126 кв.м. 

26.  54001-006541142-003-22  ТОВ «Кронос»  

The PodWall 

Вул. 

Костянтинівська, 

22/17 

74,99 кв.м. 

27.  54004-006532887-003-22 Кафе 

«АЛАВЕРДИ»  

м. Київ, 

Дарницький район, 

вул. Княжий Затон 

145,25 кв.м. 



будинок 16 Д, (в 

літ. А) 

28.  54004-006514798-003-22 ТОВ «ВЕЛИКІ 

НАДІЇ»  

03150, м.Київ, 

вул.Велика 

Васильківська 76-

А 

30,0 кв.м. 

29.  54001-006500222-003-22 

 

ресторан «Хеппі 

піцца»  

Шевченківський 

район, вул. О. 

Теліги, 13/14 

60,00 кв.м. 

30.  54001-006488763-003-22 ресторан 

«Скорпіон»  

Оболонський 

район, просп. 

Героїв 

Сталінграду, 12-Д) 

186 кв.м. 

31.  54001-006527922-003-22 ресторан 

«Руккола»  

Пров.Політехнічни

й /проспект 

Перемоги, буд.1/33 

(літ.А)) 

71,52 кв.м. 

32.  54001-006527916-003-22 

 

ресторан 

«Муракамі»  

Подільський 

район, вул. 

Сагайдачного 

Петра, буд. 35 

76,5 кв.м. 

33.  54001-006527904-003-22 ресторан 

«Руккола»  

Деснянський 

район, просп. 

Володимира 

Маяковського, буд. 

43/2 

52,02 кв.м. 

34.  54001-006527885-003-22 ресторан 

«МУРАКАМІ» 

Оболонський 

район, проспект 

Героїв 

Сталінграда, 

буд.14-Г (літера 

А)) 

150,09 кв.м. 

35.  54001-006527874-003-22 

 

ресторан 

«Грецька 

таверна»  

Дніпровський 

район, вулиця 

Русанівська 

набережна, буд.4) 

97,3 кв.м. 

36.  54001-006527855-003-22 

 

ресторан 

«ХАЧАПУРІ та 

ВИНО» 

Голосіївський 

район, вул. 

Антоновича, 

буд.176) 

135 кв.м. 

37.  54001-006527842-003-22 

 

ресторан 

«Чачаварня»  

Дніпровський 

район, вулиця 

Русанівська 

набережна, буд.10 

141,36 кв.м. 

38.  54001-006527830-003-22 

 

ресторан 

«МУРАКАМІ»  

Дніпровський 

район, вулиця 

Русанівська 

набережна, буд.10 

107,59 кв.м. 

39.  54001-006527821-003-22 

 

ресторан 

«Мацоні»  

м. Київ, 

Дніпровський 

район, бульвар 

Ігоря Шамо, 

буд.1/5 

83,59 кв.м. 



40.  54001-006527805-003-22 

 

ресторан 

«КОМПОТ»  

Голосіївський 

район, вул. 

Антоновича, 

буд.176 

198,14 кв.м. 

41.  54004-006508736-003-22 ресторан 

«РУККОЛА»  

Голосіївський 

район, вул. 

Антоновича, 

буд.176 

126 кв.м. 

42.  54001-006380812-003-22  заклад 

громадського 

харчування 

«ПЕТІТ КАФЕ» 

Просп. Перемоги 7 

(в літ. А) 

49,28 кв.м. 

43.  54001-006019762-003-22 Кафе-магазин  

ФОП Поляков 

В.В. 

Вул. Тростянецька, 

2-Б 

12,23 кв.м. 

44.  54001-006019759-003-22 Кафе-магазин  

ФОП Поляков 

В.В. 

Вул. Тростянецька, 

2-Б 

12,99 кв.м. 

 

2. Доручити Департаменту містобудування та архітектури укласти договори 

щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та видати висновки про 

можливість розміщення сезонних майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства зазначених у підпункті 1 пункту 3 цього 

Протоколу. 

 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

3. Погодити можливість розміщення сезонного майданчика для харчування біля 

стаціонарного закладу ресторанного господарства Рівер на просп. Героїв 

Сталінграду, 18Б за дозвільною справою 54004-006445491-003-22 за умови 

погодження з балансоутримувачем прилеглої території після чого доручити 

Департаменту містобудування та архітектури укласти договір щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою та видати висновок про можливість розміщення 

сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства.  

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

4. Відмовити у розміщенні сезонного майданчика для харчування біля 

стаціонарного закладу ресторанного господарства кафе BOWL за дозвільною 

справою 54001-006433463-003-22 на вул. О.Гончара, 65-А у зв’язку із 

невідповідністю Порядку розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві та наявністю скарг. 

Голосування: за –  11 голосів. 

Рішення прийнято. 



 

5. Погодити можливість розміщення сезонного майданчика для харчування 

біля стаціонарного закладу ресторанного господарства Saxagansky на вул. 

Саксаганського, 83 за дозвільною справою 54001-006433465-003-22 та доручити 

Департаменту містобудування та архітектури укласти договір щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою та видати висновок про можливість розміщення 

сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства. Врахувати, що будинок на вул. Саксаганського, 83 є пам’яткою 

історії. 

Заявнику під час підготовки документів для оформлення паспорту прив’язки 

сезонного майданчика погодити можливість розміщення майданчика з 

Департаментом охорони культурної спадщини. 

 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

6. Відмовити у розміщенні сезонного майданчика для харчування біля 

стаціонарного закладу ресторанного господарства Каппадокія за дозвільною 

справою 54001-006354861-003-22 на бульв. Лесі Українки, 34 у зв’язку із 

невідповідністю Порядку розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві. 

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

7. Погодити можливість розміщення сезонного майданчика для 

харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства кафе Турка на 

вул. О.Гончара, 62 за дозвільною справою 54004-006227200-003-22 за умови 

погодження із балансоутримувачем прилеглої території після чого доручити 

Департаменту містобудування та архітектури укласти договір щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою та видати висновок про можливість розміщення 

сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства.  

Голосування: за – 11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

8. Погодити можливість розміщення сезонного майданчика для харчування 

біля стаціонарного закладу ресторанного господарства Бар «Остання Крапля» на 

вул. Мельникова, 5 за дозвільною справою 54004-006436068-003-22 за умови 

погодження із балансоутримувачем прилеглої території після чого доручити 

Департаменту містобудування та архітектури укласти договір щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою та видати висновок про можливість розміщення 

сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного 

господарства.  



Голосування: за –  11 голосів. 

Рішення прийнято. 

 

Секретар комісії          Тимур ТКАЧЕНКО 


