
          

 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

 2019 року          м. Чернігів №      
                                                                                               

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 
підпункту 3.3.2. та пункту 4.14. 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 № 2 
засідання Комісії з погодження розміщення тимчасових об’єктів на об’єктах 
благоустрою  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:

1.1. ПП «Вені Віді Вічі» щодо розміщення літнього майданчику у 
весняно-літній період (виносних столів) по проспекту Миру, 49 - ресторанний 
комплекс: «MAFIA. Сімейні цінності. Італійська та японська кухня», 
«Джорджія. Нова грузинська кухня».

1.2. ФОП Тимошенко А. М. щодо розміщення павільйону з продажу кави 
та чаю по вул. Гончій, 41 біля торговельного павільйону.

1.3. ФОП Кучура О. П. щодо розміщення у весняно – літній період 
пересувного візочку з продажу повітряних кульок та сувенірної дитячої 
продукції по проспекту Миру, паркова алея біля дитячого майданчика в районі 
вул. Пирогова.

1.4. ФОП Ходюк Н. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
палатки з продажу овочів та фруктів у подвір’ї будинку № 40 по вул. Івана 
Богуна.

1.5. ФОП Лужанським С. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з продажу велосипедів біля магазину «Майстер» по вул. 
Рокоссовського, 70.



1.6. ФОП Тимошенко С. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчика з продажу велосипедів біля магазину «Майстер» по  вул. 
Ремісничій, 55.

1.7. ФОП Геталом Ю. В. щодо розміщення у весняно – літній період 
тимчасової конструкції для обслуговування відвідувачів магазину «Дім Кофе» 
по вул. Шевченка, 32.

1.8. ФОП Демиденком Д. Ю. щодо розміщення у весняно – літній період 
морозильного ларю з продажу морозива та коктейлів біля кафе «Like» по вул. 
Гетьмана Полуботка, 4/2.

1.9. ФОП Маринченко Т. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
морозильного ларю з продажу морозива біля кафе «Green» по                          
вул. Гетьмана Полуботка, 4.
          1.10. ФОП Кармазіним А. А. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчика з надання послуг з прокату дитячих веломобілів на алеї Героїв біля 
сцени по проспекту Миру.

1.11. ФОП Самоненком В. В. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчика з надання послуг із стрільби з луку та арбалету у Центральному 
парку культури та відпочинку біля атракціону «Американські гірки».

1.12. ТОВ «Мовсес Трейд» щодо розміщення у весняно – літній період 
літнього майданчика (виносних столів) на прилеглій території бару по 
проспекту Миру, 80.

1.13. ФОП Хропатим І. В. щодо розміщення у весняно – літній період 
дитячих атракціонів (батутів) на території «Березового гаю» по вул. Пухова.

1.14. ФОП Симончук М. А.  щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг з прокату дитячих електромобілів на території 
«Березового гаю» по вул. Пухова.

1.15. ФОП Коробовим В. В. щодо розміщення у весняно – літній період 
пункту прокату водних велосипедів, човнів, катамаранів на річці Стрижень, 
вздовж вул. Василя Будника.

1.16. ФОП Дідовець Н. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг з прокату дитячих електромобілів на Алеї Героїв 
(біля фонтанів) по проспект Миру.

1.17. ФОП Лантухом  О. М. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг з прокату дитячих електромобілів у парковавій 
алеї біля дитячого майданчику (район вул. Пирогова) по проспект Миру.

1.18. ФОП Логвиним Т. Г. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг з прокату дитячих електромобілів у парковій алеї 
біля великого фонтану (навпроти кінотеатру «Дружба») по проспекту Миру.

1.19. ФОП Кармазіним А. А. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг зі спуску «Троллей» у ЦПКіВ біля Літнього 
театру.

1.20. ФОП Кармазіним А. А. щодо розміщення у весняно – літній період 
майданчику з надання послуг з прокату дитячих квадроциклів у ЦПКіВ біля 
нижніх фонтанів. 



1.21. ФОП Макарова О. С. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 22 – кафе «Цапа» (під 
стіною будівлі).

1.22. ФОП Швець О. В. щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 56 – кафе «Пивний Рай».

1.23. ФОП Давиденком С. В. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 21 – кафе «Львівська 
майстерня шоколаду» (по обидві сторони тротуару, розміщення літніх 
майданчиків в одному векторі (по одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 
метри).

1.24. ФОП Ракіеле М. В. щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 76 – ресторан «Альфонсо».

1.25. ТОВ «Варенична українські страви» щодо розміщення у весняно-
літній період літного майданчику (виносних столів) по вул. Кирпоноса, 33 – 
кафе «Варенична Балувана Галя».

1.26. ТОВ «Ресторатор Чернігів» щодо розміщення у весняно-літній 
період літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 21 – кафе 
«Шарлотка», «Варенична» (по обидві сторони тротуару, розміщення літніх 
майданчиків в одному векторі (по одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 
метри).

1.27. ФОП Кожемяко С. І. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Рокоссовського, 70 – ресторан 
«Карлуччі».

1.28. ФОП Кривенком О. Ф. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Серьожнікова, 7 – кафе 
««Джелатерія Сандро».

1.29. ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» щодо розміщення у весняно-
літній період літного майданчику (виносних столів) по вул. Гетьмана 
Полуботка, 22 – ПАБ «Zivot A Pivo» (розміщення виносних столів у один ряд за 
умови, забезпечення ширини проходу для пішоходів не менше 3 метрів та в 
одну лінію).

1.30. ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» щодо розміщення у весняно-
літній період літного майданчику (виносних столів) по вул. Гетьмана 
Полуботка, 22 – кафе «Фіка» (розміщення виносних столів у один ряд за умови, 
забезпечення ширини проходу для пішоходів не менше 3 метрів та в одну 
лінію).

1.31. ФОП Дубинкою В. І. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 35 – кафе «Українське 
підпілля».

1.32. ФОП Мовсесян І. Я. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Серьожнікова, 1 – кав’ярня 
«Фотель».

1.33. АТ «Базис» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 42 – «Піццерія».



1.34. АТ «Базис» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспекту Перемоги, 18 – «Піццерія» (тільки 
під стіною будівлі).

1.35. АТ «Базис» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по вул. Шевченка, 22 – «Піццерія».

1.36. АТ «Базис» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по вул. Незалежності, 12-а – боулінг клуб 
«Базис».

1.37. ПП «Фудтайм» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 21 – кафе «Паста Баста» (по 
обидві сторони тротуару, розміщення літніх майданчиків в одному векторі (по 
одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 метри).

1.38. ФОП Слесарь Т. П. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 21 – кафе «Робата» 
(по обидві сторони тротуару, розміщення літніх майданчиків в одному векторі 
(по одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 метри).

1.39. ФОП Колоток Н. В. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Київська, 12 – ресторан «Хряк».

1.40. ПП «РІКСС-ПЛЮС» щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Магістратська, 1 – ресторан 
«Сенатор».

1.41. ФОП Бандура Л. Ю. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Гонча, 12 – кафе «Амстердам».

1.42. ТОВ «Карат - 2000» щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 20 – кафе «Океан».

1.43. ФОП Карпенком О. М. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Рокоссовського, 62 – кафе «Темпл 
Бар».

1.44. ФОП Сапко Н. І. щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 19 – ресторан «Бібліотека» 
(за умови забезпечення ширини проходу для пішоходів не менше 2 метрів та в 
одну лінію з іншими суб’єктами господарювання).

1.45. ФОП Дегтяренко В. М. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 22 – кафе 
«Кофеманія».

1.46. ФОП Міладзе О. Б. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. 1-го Травня, 166 – точка 
роздрібної торгівлі «Млинці».

1.47. ФОП Романенком А. В. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Серьожнікова, 2 – кафетерій.

1.48. ФОП Геращенко О. В. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 51 – кафе 
«Млинцева» (з тильної сторони будинку, забезпечення дотримання тиші та 
обмеженням часу роботи майданчику до 22.00).

1.49. ФОП Маринченко Т. М. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Гетьмана Полуботка, 4 – кав’ярня 



«Coffeen» (не більше 3-х столиків та обов’язкове огородження від проїжджої 
частини).

1.50. ФОП Демиденком Д. Ю. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Гетьмана Полуботка, 4/2 – кафе 
«Like» (із виносними парасольками).

1.51. ТОВ «Українська варенична» щодо розміщення у весняно-літній 
період літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 21 – кафе 
«Буба» (тільки по проспекту Миру, ширина тротуару не менше ніж 2 метри).

1.52. ТОВ ВКФ «Казка» щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по вул. Серьожнікова, 1 – кафе «Кисель».

1.53. ТОВ «КЕШ-ГРУП» щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 54 – ПАБ «КЕШ».

1.54. ФОП Вальковим П. С. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Перемоги, 87 зі сторони 
проспекту Миру – кафе «Куточок кави» (не більше 2-х  столів).

1.55. ФОП Шевченко О. О. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Перемоги, 119-а – кафе 
«М’ята».

1.56. ФОП Крупко О. М. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Преображенська, 2 – кафе – 
«Абажур».

1.57. ФОП Маюрою В. Л. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Івана Мазепи, 37-б – кафе «Pizza 
Espresso».

1.58. ФОП Супруненко Є. В. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. Рокоссовського, 18-в – кафе 
«Бухвет».

1.59. ФОП Федоровичем Р. О. щодо розміщення у весняно-літній період 
майданчику з надання послуг з прокату гироскутерів по проспекту Миру на 
Алеї Героїв.

1.60. ФОП Федоровичем Р. О. щодо розміщення у весняно-літній період 
майданчику з надання послуг з прокату гироскутерів по проспекту Миру 
паркова алея біля фонтану в районі фітнес центру «Кислород».

1.61. ФОП Федоровичем Р. О. щодо розміщення у весняно-літній період 
майданчику з надання послуг з прокату гироскутерів по проспекту Миру 
паркова алея біля великого фонтану в районі кінотеатру «Дружба».

1.62. ФОП Сухова І. В. щодо розміщення у весняно-літній період літного 
майданчику (виносних столів) по вул. Мстиславська, 132-а – кафе «Майстерня 
ВВQ».

1.63. ФОП Остапенком В. М. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспект Миру, 21 – кафе «Small» (по 
обидві сторони тротуару, розміщення літніх майданчиків в одному векторі (по 
одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 метри).

1.64. ФОП Костюченком Л. А. щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по вул. П’ятницька, 5 – магазин 
розливного пива «Good Beer». 



1.65. ПМП «Чернігів – піца» щодо розміщення у весняно-літній період 
літного майданчику (виносних столів) по проспекту Миру, 21 – кафе 
«Челєнтано» (по обидві сторони тротуару, розміщення літніх майданчиків в 
одному векторі (по одній лінії), ширина тротуару не менше ніж 2 метри).

2. Відмовити в укладенні договорів про пайову участь в утриманні 
об’єктів благоустрою:

2.1. ПП «Пасс-авто»;
2.2. ФОП Колесник Т. О.;
2.3. ФОП Юденко П. Л.;
2.4. ФОП Шостка О. О.;
2.5. ФОП Євтушенко А. О.;
2.6. ТОВ «РІК»;
2.7. ФОП Геєць О. М.;
2.8. ФОП Грищенко Л. І.;
2.9. ФОП Абдулова Б. Б. огли;
2.10. ПП «Агрия»;
2.11. ФОП Кобець Ю. В.;
2.12. ФОП Захарченко Л. І.;
2.13. ФОП Пономаренко Л. М.;
2.14. ФОП Штопка М. В.;
2.15. ФОП Оседач М. М.;
2.16. ФОП Олійник О. Л.

3. Затвердити коефіцієнт функціонального використання об’єкта 
благоустрою з надання спортивно – розважальних послуг - 0,5.

4. Прес-службі міської ради (Подорван А. Ф.) забезпечити оприлюднення 
цього рішення. 

5. Це рішення набуває чинності з моменту його прийняття.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Ломако О. А.

Заступник міського голови                                                              О. ЛОМАКО

Секретар міської ради                                                                 М. ЧЕРНЕНОК


