
 

 

           

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 8 квітня      2019 року  м. Чернігів  № 148 

Про надання дозволу на 

укладення договорів про 

пайову участь в утриманні 

об’єктів благоустрою 

    

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», на виконання пункту 5.10 Порядку користування об’єктами 

благоустрою у м. Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 12 березня 2019 року № 102 у новій редакції та 

протоколу засідання Комісії з погодження розміщення тимчасових об’єктів 

на об’єктах благоустрою № 2 від 05 квітня 2019 року, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Паркування та ринок» 

Чернігівської міської ради (Гоголь М. О.) на укладення договорів про пайову 

участь в утриманні об’єктів благоустрою з переможцями конкурсу на право 

укладення договору про пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою для 

здійснення сезонної торгівлі: 

1.1. Проспект Миру, паркова зона бульвару, навпроти Мегацентру, 

біля дитячого фонтану - парна сторона. 

Переможець - ФОП Губар В. Г. - кава та напої (600 грн. за 1 

квадратний метр). 

2 місце - ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (550 грн. за 1 

квадратний метр). 

 

1.2. Вул. Серьожнікова. 

Переможець - ФОП Степанченко В. В. - солодка вата (750 грн. за 1 

квадратний метр). 

2 місце - ФОП Федчук А. В. - варена та гриль кукурудза (700 грн. за 1 

квадратний метр). 



1.3. Перетин проспекту Миру та вул. Героїв Чорнобиля, біля 

магазину «Союз». 

Переможець  -  ФОП Сулим  Н.  О.  -  кава  та  напої (230 грн. за 1 

квадратний метр). 

2 місце - ФОП Борщ В. Д. – кава та напої (180 грн. за 1 квадратний 

метр). 

 

1.4. Вул. Пухова, парк «Березовий гай». 

Переможець - ФОП Тацоха Є. О. - морозиво (180 грн. за 1 квадратний 

метр). 

2 місце - ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (130 грн. за 1 

квадратний метр). 

 

1.5. Вул. Пухова, парк «Березовий гай». 

Переможець - ФОП Хропатий І. В. - солодка вата та попкорн (730 грн. 

за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (680 грн. за 1 

квадратний метр). 

 

1.6. Вул. Пухова, парк «Березовий гай». 

Переможець - ФОП Зюзько Д. Ф. – кава та напої (830 грн. за 1 

квадратний метр). 

2 місце - ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (780 грн. за 1 

квадратний метр). 

 

1.7. Вул. Пухова, парк «Березовий гай». 

Переможець - ФОП Осмоловський О. С. – тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (450 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Степанченко В. Д. - солодка вата (400 грн. за 1 

квадратний метр). 

 

1.8. Вул. Рокоссовського, 35, біля магазину «Союз». 

Переможець - ФОП Клановець В. В. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (630 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Губар В. Г. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (580 грн. за 1 квадратний метр). 

 

1.9. Вул. Рокоссовського, 15, біля магазину «АТБ». 

Переможець – ФОП Степаненко О. А. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (2100 грн. за 1 квадратний метр). 



2 місце - ФОП Олійник О. Л. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (2050 грн. за 1 квадратний метр). 

1.10. Вул. Рокоссовського, 15, біля магазину «АТБ». 

Переможець - ФОП Губар В. Г. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (1100 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Олійник О. Л. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (1050 грн. за 1 квадратний метр). 

 

1.11. Вул. Незалежності, 32, біля магазину «Велмарт». 

Переможець - ФОП Степаненко О. А. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (1580 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Осмоловський О. С. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (1530 грн. за 1 квадратний метр). 

 

1.12. Проспект Миру, 194, біля магазину «АТБ». 

Переможець - ФОП Олійник О. Л. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (1730 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Губар В. Г. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (1680 грн. за 1 квадратний метр). 

 

1.13. Вул. Шевченка, 41, біля магазину «Союз» з торця будинку, 

навпроти дитячого магазину «Кузя». 

Переможець - ФОП Ігнатенко М. В. - тимчасовий об’єкт сезонної 

торгівлі з продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, 

морозива (Фудтрак) (200 грн. за 1 квадратний метр). 

2 місце - ФОП Стеценко А. Б. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з 

продажу кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива 

(Фудтрак) (150 грн. за 1 квадратний метр). 

 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Паркування та ринок» 

Чернігівської міської ради (Гоголь М. О.) на укладення договорів про пайову 

участь в утриманні об’єктів благоустрою для здійснення сезонної торгівлі: 

2.1. Проспект Миру, паркова зона бульвару, навпроти вул. Пирогова, 

біля дитячого майданчику – парна сторона. 

ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (129,24 грн. за 1 квадратний 

метр). 



2.2. Проспект Перемоги, 1, біля будівлі залізничного вокзалу. 

ФОП Губар В. Г. – кава та напої (96,94 грн. за 1 квадратний метр). 

 

2.3. Проспект Перемоги, 1, біля будівлі залізничного вокзалу. 

ФОП Осмоловський О. С. – кава та напої (96,94 грн. за 1 квадратний 

метр). 

 

2.4. Проспект Перемоги, 135, площа біля лялькового театру. 

ФОП Губар В. Г. – кава та напої (129,24 грн. за 1 квадратний метр). 

 

2.5. Перетин вул. Шевченка та вул. Рокоссовського, зелена зона 

навпроти будівлі по вул. Шевченка. 112 а. 

ФОП Губар В. Г. – кава та напої (96,94 грн. за 1 квадратний метр). 

 

2.6. Перетин вул. Шевченка та вул. Петровського, вхідна група до 

міського саду. 

ФОП Степанченко В. В. – солодка вата (129,24 грн. за 1 квадратний 

метр). 

 

2.7. Проспект Перемоги, 1, привокзальна площа, біля магазину 

«АТБ». 

ФОП Губар В. Г. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з продажу кави 

та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива (Фудтрак) (96,94 

грн. за 1 квадратний метр). 

 

2.8. Вул. Льотна, площа біля літака. 

ФОП Олійник О. Л. - тимчасовий об’єкт сезонної торгівлі з продажу 

кави та інших напоїв, продуктів швидкого харчування, морозива (Фудтрак) 

(64,62 грн. за 1 квадратний метр). 

 

3. Прес-службі міської ради (Подорван А. Ф.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення. 

 

4. Це рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Ломако О. А. 

 

 
 

Заступник міського голови О. ЛОМАКО 

 
 

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК 


