
РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Розміщення та утримання тимчасових споруд 

 

5.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності визначений Порядком розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244. 

5.2. Забороняється встановлення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності без оформлення паспорту прив’язки.  

5.3. Усі тимчасові споруди розміщуються з дотриманням вимог 

будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також містобудівних обмежень, вимог 

щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального 

використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-

господарського устрою, рішень Корюківської міської ради, виконавчих органів 

Корюківської міської ради, розпоряджень Корюківського міського голови. 

5.4. Забороняється самовільно встановлювати малі архітектурні форми та 

тимчасові споруди, у тому числі стаціонарні та пересувні тимчасові споруди для 

здійснення підприємницької діяльності, розширювати існуючі стаціонарні, 

пересувні тимчасові споруди, переобладнувати пересувні тимчасові споруди на 

стаціонарні тимчасові споруди шляхом знімання коліс, влаштування 

фундаменту, обкладання цеглою тощо. 

5.5. Обов’язки власників тимчасових споруд: 

5.5.1. Утримувати об’єкти тимчасових споруд та прилеглу територію до 

них, згідно  зоною обслуговування, в задовільному санітарно-технічному стані, 

не допускати пошкодження дорожнього покриття та  газонів; 

5.5.2. Використовувати для розміщення товарів тільки обладнання 

встановленого зразка та використовувати за цільовим призначенням; 

5.5.3. Біля кожної стаціонарної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє 

штучне освітлення, а також впритул до них покриття вдосконаленого типу 

завширшки (метрів):  

А) по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м;  

Б) з боку вітрини і службового входу – 1 м;  

В) з боку входу для покупців – 1,5 м.  

У разі розміщення стаціонарних тимчасових споруд на відстані більше 1 

метра від тротуару до них з тротуару повинна бути побудована пішохідна 

доріжка завширшки 1,5 метра;  

5.5.4. Біля стаціонарних тимчасових споруд та пересувних тимчасових 

споруд має бути встановлена вогнетривка урна, обов’язки з обслуговування якої 

покладаються на її власника, а також забезпечуватися прибирання 
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прилеглої/закріпленої території. Власники стаціонарних тимчасових споруд та 

пересувних тимчасових споруд проводять заходи з озеленення закріпленої для 

обслуговування території; 

5.5.5. Власники (балансоутримувачі) стаціонарних тимчасових споруд 

зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) 

відновлення зовнішнього вигляду стаціонарної тимчасової споруди згідно з 

паспортом прив’язки; 

5.5.6. Стаціонарні тимчасові споруди та пересувні тимчасові споруди, які 

розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої, в 

установленому порядку, дозвільної документації, з відхиленням від проєкту, 

вважаються самочинно розміщеними стаціонарними тимчасовими спорудами та 

пересувними тимчасовими спорудами і підлягають демонтажу за кошти особи, 

що здійснила встановлення, у терміни, визначені в приписі;  

5.5.7. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення стаціонарних 

тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у 

визначені строки, демонтаж проводиться у порядку, встановленому розділом 5 

Правил благоустрою громади, для демонтажу незаконно встановлених 

(розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд.; 

5.5.8. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення 

стаціонарних тимчасових споруд, не набуває права власності на них.  
 


