
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

25 травня 2022 року  № 97 

   

Про розміщення об’єктів сезонної  

торгівлі та укладання договорів  

земельного строкового сервітуту 
 

      Розглянувши подані заяви, керуючись Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», рішенням восьмої сесії шостого скликання 

Лубенської міської ради від 20 травня 2011 р. «Про визначення місць для 

сезонної торгівлі», Положенням про порядок розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Лубни, 

затвердженим рішенням Лубенської міської ради від 10 жовтня 2019 р., та  п.п.8 

п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив:    
   

1. Дозволити ФОП Довбиш Вікторії Володимирівні розмістити об’єкт 

сезонної торгівлі (тентовий навіс та виносне обладнання для морозива 

загальним розміром 2,0х2,0м) для здійснення підприємницької діяльності на 

земельній ділянці площею 9,0м2  в м. Лубни по вул. Я. Мудрого, 17Б  терміном 

на 3 місяці з моменту укладення договору земельного строкового сервітуту. 

2. Дозволити ФОП Довбиш Вікторії Володимирівні розмістити об’єкт 

сезонної торгівлі (тентовий навіс та виносне обладнання для морозива 

загальним розміром 2,0х2,0м) для здійснення  підприємницької діяльності  на 

орендованій земельній ділянці площею 9,0м2 в м. Лубни по вул. Монастирській, 

7  терміном на 3 місяці. 

3. Дозволити Фермерському Господарству «ЕКО-КРАЙ» розмістити 

об’єкт сезонної торгівлі для торгівлі фруктами, овочами та продуктами їх 

переробки на земельній ділянці площею 9 м2 на території центрального 

міського пляжу м. Лубни терміном на 3 місяці з моменту укладення договору 

земельного строкового сервітуту. Зобов’язати  Фермерське Господарство 

«ЕКО-КРАЙ» забезпечити прибирання території центрального міського пляжу 

спільно з ФОП Руденко А.Б. відповідно до пропорційно зайнятої земельної 

ділянки. 

4. Дозволити ФОП Марченку Олександру Миралікберовичу 

розмістити об’єкт сезонної торгівлі (торгівельний павільйон розміром 2,0х3,0м 

та торгівельну палатку розміром 5,0х10,0м) для здійснення підприємницької 

діяльності на земельній ділянці площею 120,0м2 в м. Лубни у зоні відпочинку 

«Водокачка» терміном на 3 місяці з моменту укладення договору земельного 

строкового сервітуту. Зобов’язати ФОП Марченка О.М. забезпечити 

прибирання та утримання території у зоні відпочинку «Водокачка».  



 

5. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  (начальник Іващенко О.Г.)  

підготувати проєкти договорів земельного строкового сервітуту з фізичними 

особами-підприємцями.   

6. Доручити Лубенському міському голові Грицаєнку О.П. підписати 

договори земельного строкового сервітуту.              

7. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради  

Шмонденка А.Г. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського  

міського голови Діденка О.Г.  

 

Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


