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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

23 червня 2021 року  №  159 
 

Про розміщення об’єкту сезонної  
торгівлі та укладання договору 
земельного строкового сервітуту  
Фермерському Господарству «ЕКО-КРАЙ» 
 

      Розглянувши подану заяву, 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», 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Тимчасових  

рекомендацій головного санітарного лікаря України  щодо  організації 

протиепідемічних заходів при організації торгівлі продовольчими (окрім 

ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв`язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (зі змінами), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив:    
   

1. Дозволити розмістити об’єкт сезонної торгівлі Фермерському 

Господарству «ЕКО-КРАЙ» для торгівлі фруктами, овочами та продуктами їх 

переробки на земельній ділянці площею 9 м
2 

на території центрального 

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

земельного строкового сервітуту. 
2. Фермерському Господарству «ЕКО-КРАЙ» проводити торгівельну 

діяльність за умови дотримання загальних протиепідемічних вимог та 

дезінфекційних заходів:   
 
 



- щоденна термометрія продавців; 
- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;  
- облаштування місця для обробки рук антисептиками; 
- допуск до обслуговування лише в захисній масці;  
- проведення дезінфекції поверхонь. 

3. 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. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

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

підготувати проєкт договору земельного строкового сервітуту з Фермерським 

Господарством «ЕКО-КРАЙ». 
5. Доручити Лубенському міському голові Грицаєнку О.П. підписати 

договір  земельного строкового сервітуту.              
6. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради  
Шмонденка А.Г. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського  
міського голови Діденка О.Г.  

 
 
 
 
Лубенський міський голова                                            Олександр ГРИЦАЄНКО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


