
 

ПРОЕКТ 

 

 
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження 
підприємницької діяльності у місті  Запоріжжі  та внесення змін до рішень міської 
ради 
 
 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 №982 «Про зат-вердження 

Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької 

діяльності», з метою врегулювання порядку надання доз-волу та впорядкування 

розміщення малих архітектурних форм соціально- культурного, побутового, 

торгівельного та іншого призначення для провад-ження підприємницької діяльності, 

Запорізька міська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження 

підприємницької діяльності у місті Запоріжжі (надалі- Порядок) (додаток 1). 

2. Затвердити Містобудівну концепцію розміщення малих архітектур-них форм 

в м.Запоріжжі з Перспективною схемою розміщення малих архітектурних форм в м. 

Запоріжжі (додаток 2). 

3. Внести зміни до рішення двадцять восьмої сесії Запорізької міської ради від 

24.12.2008 №56 «Про оформлення земельних ділянок для розташування тимчасових 

металевих  споруд (кіосків, павільйонів, гаражів, зупинкових комплексів) та літніх 

майданчиків в м. Запоріжжі»: 

- викласти пункт 1 рішення в наступній редакції: «Надавати згоду на поновлення 

права оренди на земельні ділянки для розташування існуючих літніх майданчиків та 

існуючих тимчасових металевих гаражів власники яких звернулись з відповідною 

заявою до міської ради, без проведення аукціонів, до моменту реалізації земельних 

ділянок шляхом аукціону у відповідності до генерального плану розвитку міста 

Запоріжжя»; 

- викласти пункт 2 рішення в наступній редакції: «Надавати згоду на 

оформлення землевпорядної документації щодо передачі земельних ділянок від 

одного землекористувача іншому для розташування літніх майданчиків, права на 

оренду яких оформлено в установленому порядку при продажу літніх майданчиків, до 

моменту реалізації земельних ділянок шляхом аукціону у відповідності до 

генерального плану розвитку міста Запоріжжя»; 

 - викласти пункт 3 рішення в наступній редакції: «Надавати згоду на відведення 

вільних земельних ділянок для встановлення тимчасових металевих гаражів інвалідам 

у відповідності до вимог рішення двадцятої сесії Запорізької міської ради від 

28.01.2005 №28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в 

м.Запоріжжі» без проведення аукціонів, до моменту реалізації земельних ділянок 

шляхом аукціону у  відповідності до генерального плану розвитку міста Запоріжжя»; 

 - пункти 4-6 рішення скасувати. 

4. Рішення Запорізької міської ради від 24.06.2009 №81 «Про внесення змін та 

доповнень до рішення двадцять восьмої сесії Запорізької міської ради від 24.12.2008 

№56 «Про оформлення земельних ділянок для розташування тимчасових металевих 



споруд (кіосків, павільйонів, гаражів, зупинкових комплексів) та літніх майданчиків в 

м.Запоріжжі» та рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.12.2005 

№487⁄3 «Про єдиний порядок встановлення та експлуатації кіосків і зупинкових 

комплексів на території м. Запоріжжя»; від 25.05.2006 №182 «Про внесення доповнень 

до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.12.2005 №487/3 «Про 

єдиний порядок встановлення та експлуатації кіосків і зупинкових комплексів на 

території  м. Запоріжжя»; від 23.07.2009 №267/2 «Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету міської ради від 22.12.2005 №487/3 та від 25.05.2006 №182»; від 

20.06.2007 №245 «Про внесення змін до «Положення про єдиний порядок 

встановлення та експлуатації зупинкових комплексів на території м. Запоріжжя», 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.12.2005 

№487/3 «Про єдиний порядок встановлення та експлуатації кіосків і зупинкових 

комплексів на території м. Запоріжжя»; від 26.08.2009 №344/7 «Про розташування 

холодильного обладнання на території торговельних комплексів (у складі декількох 

кіосків), зупинках громадського транспорту та біля окремо розташованих кіосків» 

вважати такими, що втратили чинність.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф., Гладченка С.М., 

постійну депутатську комісію з питань розвитку підприєм-ництва, торгівлі, 

побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Котов В.І.) та 

постійну депутатську комісію з питань комуналь-ної власності, ресурсів, приватизації 

та земельних відносин (Таран Р.О.). 

 

 

Міський голова              Є.Г.Карташов 

 

 
Рішення підготовлено 
головним управлінням архітектури 
та містобудування міської ради 
 
Начальник управління           В.П. Трубін 
ПОГОДЖЕНО: 

 
 
Секретар ради 

 
Ю.В.Каптюх 

 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 

 
 
 
 
С.М.Гладченко 

  
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 
Начальник юридичного  
відділу міськвиконкому 

 
 
В.В. Гриценко 
 
 
С.А.Корнієнко 

 
 
Голова постійної комісії міської ради 
з питань розвитку підприємництва, 

 
 
 
 



торгівлі, побутового обслуговування 
населення та захисту прав споживачів  
 
 
Голова постійної комісії міської ради  
з питань комунальної власності, ресурсів, 
приватизації та земельних відносин   
 
Начальник управління розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг 
міської ради 
 
 
Начальника головного управління 
архітектури та містобудування 
міської ради 

 
В.І. Котов 
 
 
 
 
Р.О. Таран 
 
 
 
М.М. Петров 
 
 
 
 
В.П.Трубін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення міської ради  «Про затвердження Порядку розміщення малих 
архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності у місті Запоріжжі» 
  

 Зважаючи на прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 

982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для 



провадження підприємницької діяльності» (надалі – Порядок), та рекомендації 

Кабінету Міністрів України щодо врахування положень затвердженого Порядку під 

час прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо розміщення малих 

архітектурних форм, з метою врегулювання порядку надання дозволу та 

впорядкування розміщення малих архітектурних форм соціально-культурного, 

побутового, торгівельного та іншого призначення для провадження підприємницької 

діяльності  необхідним є затвердження Порядку розміщення малих архітектурних 

форм для провадження підприємницької діяльності у місті Запоріжжі.   

 
 
 
Начальник головного управління 
архітектури та містобудування 
Запорізької міської ради         В.П. Трубін  
  

 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Додаток 1  
             до рішення міської ради   
        ____________№ ______ 

 
Порядок 

розміщення малих архітектурних форм 
для провадження підприємницької діяльності 

в місті Запоріжжі 
 

Загальна частина 

 1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2009 N982 «Про затвердження Порядку розмі-щення малих 



архітектурних форм для провадження підприємницької діяль-ності» з метою 

врегулювання порядку надання дозволу та впорядкування розміщення малих 

архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого 

призначення для провадження підприємницької діяльності. 

 Дія цього Порядку не поширюється на: 

 - малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього 

господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг 

загального користування, розміщення яких здійснюється відповідно до Закону 

України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України; 

 - пересувні малі архітектурні форми, розміщення яких здійснюється на підставі 

відповідного рішення Запорізької міської ради .  

 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

 1) паспорт прив'язки малої архітектурної форми, що складається з таких 

документів: 

 - схема прив'язки малої архітектурної форми; 

 - креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними 

умовами; 

 - текстові та графічні матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду 

.кольорового вирішення та інженерного забезпечення малої архітектурної форми; 

 2) паспорт (проект) розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних 

форм, (торгівельний  комплекс) що складається з таких документів: 

 - схема прив'язки малої архітектурної форми; 

 - креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з техніч-ними 

умовами; 

 - текстові  та графічні матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду 

кольорового вирішення та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з 

прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо; 

 3) стаціонарна мала архітектурна форма - тимчасова одноповерхова споруда 

соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, 

виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення 

фундаменту, свідоцтво на право власності якої не надається, а надані в оренду 

земельні ділянки для їх розміщення викупу не підлягають; 

 4) схема прив'язки малої архітектурної форми - графічні матеріали, виконані на 

топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної 

форми до місцевості. 

          5) кіоск  - об’єкт дрібно-роздрібної мережі, мала архітектурна форма 

стаціонарного типу, тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, 

побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької 

діяльності, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу до 

16 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово 

без закладення фундаменту, займає відокремлене приміщення для організації продажу 

товарів без доступу в нього покупців; 

          6) павільон - об’єкт роздрібного продажу товарів, мала архітектурна-форма 

стаціонарного типу, тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, 

побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької 

діяльності, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу до 



30 кв. метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово 

без закладення фундаменту та має торговий зал для покупців; 

         7) торгівельний  комплекс -  група розташованих поряд малих архітектурних 

форм, виконаних за єдиним  архітектурним  проектом. Може включати до свого 

складу  декілька кіосків та павільонів; 

        8) зупинковий  комплекс – мала архітектурна форма (група) , стаціонарного типу, 

тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного 

та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище 

ніж 4 метри, виконана за єдиним архітектурним проектом, що має  в своєму складі 

торгівельну частину та зупинковий намет.  Торгівельна частина зупинкового 

комплексу не може  перевищувати площу зупинкового намету  У складі зупинкового 

комплексу не повинні розміщуватись об’єкти громадського харчування з літніми 

майданчиками. 

         У разі розміщення  павільону, групи кіосків і павільонів у складі торговельного 

комплексу виконується  і погоджується у встановленому порядку проектна 

документація.  

 

Порядок розміщення малих архітектурних форм 

 3. Розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення 

міської ради, а для власників та користувачів земельних ділянок – на підставі рішення 

виконавчого комітету міської ради, з урахуванням Містобудівної концепції 

розміщення малих архітектурних  форм і перспективної схеми розміщення малих 

архітектурних форм в м. Запоріжжі.  

 Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється. 

 4. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення: 

 - поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрин, холо-дильного та 

іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного 

рішення щодо розміщення такої архітектурної форми   і розміщення холодильного чи 

іншого обладнання передбачене в паспорті прив’язки малої архітектурної форми або в 

проектній документації. Загальна площа зазначеного обладнання не може 

перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми. Вітрини, холодильне та 

інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і 

правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення малої архітектурної 

форми у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору 

особистого строкового сервітуту, укладеного суб'єктом господарю-вання 

безпосередньо з міською радою; 

 - у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів 

строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-

культурного, побутового, торговельного та іншого призна-чення в установленому 

міською радою порядку. 

 5.  Суб'єкт господарювання подає в Дозвільний центр заяву на ім’я міського 

голови згідно з додатком 1 до цього Порядку, у якій зазначається бажане місце та 

строк розміщення малої архітектурної форми, її призначення і загальний опис. 

 До заяви додаються: 

 - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 



 - копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право 

постійного користування земельною ділянкою або договору оренди (за наявності).     

           - довідка з земельного кадастру з позначеним місцем  бажаного  розміщення  

малої архітектурної форми     

           - нотаріально засвідчену письмову згоду власника чи орендаря земель-ної 

ділянки на розміщення малої архітектурної форми (якщо зазначена  ділянка перебуває 

у власності чи оренді).                                                                                                                            

 У разі коли мала архітектурна форма розміщується понад три роки на земельній 

ділянці комунальної чи державної форми власності, строк дії договору оренди якої 

закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі, до 

заяви додатково додаються: 

 - копія договору оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився; 

 - довідка ДПА про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за 

період дії договору оренди; 

 - паспорт прив’язки малої архітектурної форми, або раніш погоджену проектну 

документацію.  

           - згода відповідної районної адміністрації на продовження  права оренди і 

розміщення  малої архітектурної форми; 

 Подання зазначених документів дає можливість продовжити право на 

розміщення малої архітектурної форми у порядку, визначеному пунктом 13 цього 

Порядку. 

 Вимагати подання інших документів забороняється. 

 6. Прийняття документів для розміщення малої архітектурної форми, їх 

оформлення і розгляд, а також оформлення договору сервітуту здійснюються 

безоплатно. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання сплату благодійних 

внесків та інших платежів. 

 7. Дозвільний центр реєструє подану заяву та протягом наступного дня передає 

її до Запорізької міської ради, яка у дводенний термін передає її до відповідної 

районної адміністрації та до уповноваженого органу – головного управління 

архітектури та містобудування міської ради. 

 8. Головне управління архітектури та містобудування міської ради, з 

урахуванням пропозицій відповідної районної адміністрації, що надаються до 

головного управління архітектури та містобудування на протязі 10 робочих днів, 

вимог і положень Містобудівної концепції розміщення малих архітектурних форм в 

місті Запоріжжі і Перспективної схеми розміщення  малих архітектурних форм в м. 

Запоріжжі готує проект рішення міської ради (виконкому) про попереднє погодження  

розміщення малої архітектурної форми, або аргументовану відповідь щодо  

неможливості  розміщення  малої архітектурної форми на запропонованому  місці. 

 9. Протягом місяця з дня реєстрації заяви міська рада (а для власників або 

користувачів земельних ділянок – виконком) приймає рішення про попереднє 

погодження місця розташування малої архітектурної форми та уповноважує головне 

управління архітектури та містобудування міської ради передати суб'єктові 

господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення 

щодо розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого 

строкового сервітуту. 

 10. Після прийняття міською радою (виконкомом) рішення про попереднє 

погодження місця розташування малої архітектурної форми головне управління 



архітектури та містобудування міської ради передає заявнику рішення та перелік 

документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої 

архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту:  паспорт 

прив'язки стаціонарної малої архітектурної форми,  паспорт розміщення групи 

розташованих поряд малих архітектурних форм (торговий  або зупинковий комплекс) , 

або проектну документацію. 

 11. Після виготовлення та погодження у встановленому порядку з відповідними 

міськими службами   зазначених у переліку документів суб’єкт господарювання з 

окремою заявою передає їх до Дозвільного центру, який реєструє заяву та передає 

документи до головного управління архітектури та містобудування міської ради. 

 12. Головне управління архітектури та містобудування та містобуду-вання 

міської ради: готує проект рішення міської ради (виконкому) щодо розміщення малої 

архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту, або 

надає суб’єкту господарювання  аргументовану  відповідь щодо невідповідності 

поданих документів  переліку або відсутності необхідних погоджень. 

 13. Міська рада (виконком) протягом місяця після реєстрації документів 

приймає рішення щодо розміщення малої архітектурної форми. 

 14. У разі відсутності у суб'єкта господарювання державного акта на право 

власності на земельну ділянку чи на право постійного користування земельною 

ділянкою або договору оренди такої земельної ділянки міська рада укладає з таким 

суб'єктом господарювання в десятиденний строк з дня прийняття рішення щодо 

розміщення малої архітектурної форми договір особистого строкового сервітуту в 

порядку, визначеному законодавством. 

 Управління земельних ресурсів міської ради здійснює підготовку договору 

особистого строкового сервітуту, за формою, визначеною рішенням Запорізької 

міської ради від 15.09.2005р. № 14 «Про затвердження Положен-ня про порядок 

визначення плати за земельний сервітут, Типового договору сервітутного 

землекористування та книги записи реєстрації договорів сервітутного користування 

землею», із змінами і доповненнями та замовляє в управлінні Держкомзему м. 

Запоріжжя у Запорізькій області довідку про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

 15. Умови договору особистого строкового сервітуту визначаються міською 

радою. Розмір плати за таким договором не може перевищувати розмір орендної плати 

для даної земельної ділянки. 

 16. У разі коли рішення щодо розміщення малої архітектурної форми не 

прийняте протягом місяця після подання суб'єктом господарювання визначених 

управлінням містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань 

документів, і суб’єкту господарювання не повідомлено листом щодо невідповідності 

поданих документів, вважається, що розміщення малої архітектурної форми 

дозволяється за принципом «мовчазної згоди». 

 17. Після прийняття міською радою рішення щодо розміщення малої 

архітектурної форми та після підготовки договору особистого строкового сервітуту 

замовник підписує договір і після цього Дозвільний центр у тижневий строк видає 

йому рішення та повертає подані раніше схему прив'язки  малої архітектурної форми 

або паспорт прив'язки стаціонарної малої архітектурної форми, або паспорт (проект) 

розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм (торговельний або 

зупинковий комплекс)  



 18. Строк розміщення малої архітектурної форми не може перевищу-вати строк 

дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту. 

Для стаціонарної малої архітектурної форми зазна-чений строк становить більш як три 

роки. Для торгівельних комплексів, кіосків та павільонів в складі торгівельних 

комплексів, зупинкових комплексів зазначений строк становить  не більш як п’ять  

років. 

 19. Після розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб'єкт 

господарювання подає в Дозвільний центр заяву-декларацію за формою згідно з 

додатком 2 із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої 

архітектурної форми. 

 20. Дозвільний центр передає заяву-декларацію в головне управління 

архітектури та містобудування міської ради.   

 21. На підставі заяви-декларації головне управління архітектури та 

містобудування міської ради  реєструє стаціонарну малу архітектурну форму. 

 

Окремі положення 

22. При надходженні до міської ради двох і більше заяв від різних суб’єктів 

господарювання на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми на одному 

місці, пріоритет при розгляді надається тому суб’єкту, заява якого зареєстрована 

першою в Дозвільному центрі.  

23. Паспорт малої архітектурної форми погоджується головою відповідної 

районної адміністрації. 

24. Павільони, торгівельні комплекси та зупинкові комплекси приймаються в 

експлуатацію технічною комісією відповідної районної адміністрації з залученням 

представників  головного управління архітектури та містобудування міської ради  з 

розглядом на місці відповідності об’єкту,  узгодженому проекту.  Зупинкові 

комплекси приймаються в експлуатацію  з залученням представників  управління 

транспорту та зв’язку міської ради 

          25. Під час експлуатації малої архітектурної форми суб’єкту господарювання 

необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки, 

упорядкування прилеглої території та виконання умов і вимог, викладених в паспорті 

прив’язки (проекті) малої архітектурної форми. 

          Забороняється встановлення вітрин, холодильного та іншого  обладнання, столів 

та стільців поряд з малою архітектурною формою, якщо їх розміщення не передбачене 

паспортом прив’язки малої архітектурної форми або проектною документацією. 

          В разі, коли мала архітектурна форма не відповідає вказаним вимогам, головне 

управління архітектури та містобудування міської ради або відповідна районна 

адміністрація надсилає суб’єкту господарювання повідомлення про невідповідність 

об’єкта умовам та вимогам для їх усунення з визначенням терміну їх усунення. 

          В разі невиконання вимог у зазначений термін головне управління архітектури 

або відповідна районна адміністрація ініціює звернення до міської ради щодо знесення 

малої архітектурної форми за рішенням суду. 

 26. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню 

реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала 

архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення 

рішення про її розміщення. 



 Головне управління архітектури та містобудування міської ради над-силає не 

пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення малої архітектурної форми 

повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період 

проведення реконструкції або ремонту. Таке повідом-лення є підставою для 

перенесення суб'єктом господарювання малої архітек-турної форми на період 

проведення реконструкції або ремонту. 

 Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до 

передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих 

правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних 

мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної 

форми у певному місці. Нове місце розташування малої архітектурної форми 

визначається міською радою, що прийняла рішення щодо розміщення малої 

архітектурної форми за погодженням із суб'єктом господарювання. 

 27. Знесення встановлених згідно із законодавством малих архітек-турних форм 

без погодження із суб'єктом господарювання, який викорис-товує її для провадження 

підприємницької діяльності, здійснюється виключ-но за рішенням суду. 

 28. Строк розміщення малої архітектурної форми може бути продов-жений без 

розроблення нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки малої архітектурної форми або 

паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб'єкта 

господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування 

земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору 

оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не 

внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної 

документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не 

відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд. 

 29. У разі зміни власника малої архітектурної форми міська рада вносить зміни 

до рішення щодо розміщення малої архітектурної форми, а головну управління 

архітектури містобудування вносить інформацію про нового власника до схеми 

прив'язки або паспорта прив'язки малої архітек-турної форми, або схеми розміщення 

групи малих архітектурних форм та паспорта прив'язки відповідної окремої малої 

архітектурної форми. 

  
 
Секретар ради       Ю.В. Каптюх 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Додаток 1 
       до Порядку 
  
                                                                               
       
       Голові міської ради  
        
___ ____________ 20__ р.                            N  

 

ЗАЯВА 

про розміщення малої архітектурної форми 

для провадження підприємницької діяльності 

 

__________________________________________________________________  

(повне найменування суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________  

(адреса суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________  

(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________  

(телефон та електронна адреса)  

 

     Прошу дозволити розміщення __________________________________  

                                                             (призначення малої архітектурної форми) 

__________________________________________________________________  

                           (адреса або приблизне бажане місце розміщення) 

__________________________________________________________________  

 

     Технічні характеристики малої архітектурної форми ___________ 

__________________________________________________________________  

             (стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій 

__________________________________________________________________  

          для сезонної торгівлі, розміри, місце розташування, площа, кв. метрів)  

 

     Строк розміщення  малої  архітектурної  форми:  
      з ___ ____________  20__ р.             по ___ _____________ 20__р.  

 



____________      ________________________________________________  

       (підпис)                         (прізвище, ім'я та по батькові заявника або  

                                                          уповноваженої ним особи)  

  

     Документи, що додаються:  

     1. 

     2.  

 

М.П.  
        
 
 
 
 

Додаток 2 
       до Порядку 

  
                                                                                 
 
       Голові міської ради  
 
___ ____________ 20__ р.                            N  

 

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ 

про розміщення малої архітектурної форми 

 

__________________________________________________________________  

(повне найменування суб'єкта господарювання) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(адреса суб'єкта господарювання і номер державної реєстрації суб'єкта 

господарювання) 

__________________________________________________________________  

(телефон та електронна адреса)  

 

     Підтверджую, що мала архітектурна форма _____________________ 

_________________________________________________________________,  

(призначення та характеристика малої архітектурної форми)  

 

що розміщується __________________________________________________  

                                      (адреса або місце розміщення малої архітектурної форми) 

__________________________________________________________________  

 

згідно з паспортом прив'язки та технічними умовами.  

 

     Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність суб'єкта господарювання.  

 

_________________          _______________________________________  

    (підпис)                                  (прізвище, ім'я та по батькові заявника  

                                                         або уповноваженої ним особи) 



 

 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 
            Додаток 2  

              до рішення міської ради  
                        № ______ 

 
 

МІСТОБУДІВНА КОНЦЕПЦІЯ   

розміщення малих архітектурних 

форм  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ця Концепція формулює цілі, зміст та напрямки, пріоритети та завдання 

організації розміщення малих архітектурних форм на території міста Запоріжжя. 

 Головним результатом реалізації Концепції має стати упорядкування 

розміщення малих архітектурних форм на території міста Запоріжжя, формування 

середовища міста, що відповідає сучасним вимогам містобудування та дизайну.  

Концепція є підставою для: 

 - розроблення та реалізації заходів врегулювання питань розміщення малих 

архітектурних форм; 

 - удосконалення та подальшого розвитку нормативної бази організації 

розміщення малих архітектурних форм в м. Запоріжжі; 

 - розроблення та затвердження схем розміщення малих архітектурних форм; 

 - формування та здійснення єдиної політики міської влади, організацій та 

установ різних форм власності, населення міста при розміщенні малих архітектурних 

форм для провадження підприємницької діяльності. 

   Правову основу організації розміщення малих архітектурних форм в місті 

Запоріжжі становлять: 

 - Закон України «Про основи містобудування»; 

 - Закон України «Про планування і забудову територій»; 

 - Закон України «Про благоустрій населений пунктів»  

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р. № 982 «Про 

затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження 

підприємницької діяльності». 

У Концепції відображено принципи розміщення малих архітектурних форм  в 

архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та 

природно-географічних аспектів, адміністративного устрою та соціально-

психологічних чинників. 

2. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ  
2. Основні умови розміщення малих архітектурних форм такі: 



 - розміщення малих архітектурних форм в м. Запоріжжя здійснюється у 

відповідності до «Перспективної схеми розміщення малих архітектурних форм в м. 

Запоріжжі» (додається); 

 - на магістральних, центральних вулицях та вулицях загальноміського значення, 

а також на площах і скверах міста дозволяється розміщення малих архітектурних 

форм (кіосків) спеціалізованих підприємств з продажу морозива, преси, які 

виготовлені за єдиним уніфікованим проектом  в фірмовому стилі підприємства; 

 - в місцях з необладнаними зупинками громадського транспорту дозволяється 

розміщення малих архітектурних форм (зупинкових комплексів); 

 - розміщення малих архітектурних форм здійснюється при наявності вільної від 

забудови і інженерних мереж території, без створення перешкод в функціонуванні 

іншим об’єктам містобудування, без порушення благоустрою, зелених насаджень, 

пішохідного та транспортного рухів; 

 - територія чи район розміщення малої архітектурної форми  має бути, як 

правило, незабезпеченим стаціонарними об’єктами торгівлі і побутового 

обслуговування населення;  

 - при розміщенні малої архітектурної форми на перехресті вулиць районного 

значення та внутрішньо квартальних проїздів з магістральною або центральною 

вулицею, мала архітектурна форма має бути розташована на відстані не менш ніж 25 

метрів від лінії забудови магістральної або центральної вулиці міста; 

 - при розміщенні малої архітектурної форми на перехресті вулиць районного 

значення та внутрішньо квартальних проїздів з вулицею загальноміського значення, 

мала архітектурна форма має бути розташованою на відстані не менш ніж 11 метрів 

від лінії забудови вулиці загальноміського значення; 

 - заборонено розміщення малих архітектурних форм на штучних спорудах 

(підземні переходи, естакади, мости, громадські будівлі, технічні споруди); 

 - малі архітектурні форми повинні представляти собою естетично цілісний 

комплекс складових елементів, в разі об’єднання декількох малих архітектурних форм 

повинна бути забезпечена цілісність композиційного та об’ємно-просторового 

вирішення;  

 Відповідність місця встановлення малої архітектурної форми зазначеним вище 

умовам визначається головним управлінням архітектури та містобудування 

Запорізької міської ради з урахуванням вимог відповідної районної адміністрації.   

 
 
Секретар ради       Ю.В. Каптюх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


