
Додаток №2 до рішення 

восьмої сесії Полтавської 

міської ради  

сьомого скликання 

                                                                                        від 29листопада 2016 року 

 

 

№ п/п 

 

 

Суб’єкт 

підприємницької 

діяльності (замовник) 

Адреса розташування 

об’єкту 

Вид тимчасової споруди Орієнтовна 

площа 

земельної 

ділянки, кв.м 

Категорія за цільовим 

призначенням 

1.  ФОП Міщенко Тетяна 

Олександрівна 

вул.Уютна,28 Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон 

 

28,0 землі житлової та 

громадської забудови 

2.  ФОП Єлфімов Віктор 

Сергійович 

вул.Європейська,45 Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон з 

майданчиком сезонного 

використання 

 

90,0 землі житлової та 

громадської забудови 

3.  ФОП Бондаренко 

Ірина Василівна 

перехрестя вул.Лисенка та 

3-ій проспект (с.Червоний 

шлях) 

Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон 

 

44,0 землі житлової та 

громадської забудови 



4.  ТОВ «Фірма «Заря» вул.Ковпака,2/1 Подальше розміщення. 

Тимчасова споруда – 

торговельний фургон-

причеп 

 

18,0 землі житлової та 

громадської забудови 

5.  ФОП Бобошко 

Людмила Леонідівна 

вул.Шевченка,38/40 

(поруч з видавництвом 

«Полтава») 

Подальше розміщення. 

Тимчасова споруда – 

фургон-причеп 

 

25,0 землі житлової та 

громадської забудови 

6.  ФОП Лелеченко 

Роман Вікторович 

вул.Івана Мазепи,36 Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

кіоск 

 

13,0 землі житлової та 

громадської забудови 

7.  ФОП Щербак Андрій 

Миколайович 

вул.Патріотична,36-в Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

кіоск 

 

46,0 землі житлової та 

громадської забудови 

8.  ТОВ «Полтавахліб-3» бульвар Юрія 

Побєдоносцева,15 

Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон 

 

46,0 землі житлової та 

громадської забудови 

9.  ФОП Петросян 

Стьопа Суренович 

площа Слави Подальше розміщення. 

Тимчасова споруда – 

фургон-причеп 

 

14,0 землі житлової та 

громадської забудови 



10.  ФОП Калітєєвський 

Володимир 

Михайлович 

вул.Соборності,31 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон 

 

44,0 землі житлової та 

громадської забудови 

11.  ФОП Житомирський 

Олег Давидович 

площа Слави,1 Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

кіоск 

 

6,0 землі житлової та 

громадської забудови 

12.  ФОП Фесенко 

Олександр 

Миколаївна 

пров.Кооперативний Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

кіоск 

 

15,0 землі житлової та 

громадської забудови 

13.  ФОП Хоменко 

Марина 

Олександрівна 

вул.Івана Мазепи,45 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №1 

 

41,0 землі житлової та 

громадської забудови 

14.  ФОП Хоменко 

Марина 

Олександрівна 

вул.Івана Мазепи,45 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №2 

 

41,0 землі житлової та 

громадської забудови 

15.  ФОП Яремчук Андрій 

Володимирович 

вул.Івана Мазепи,45 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №1 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

16.  ФОП Яремчук Андрій 

Володимирович 

вул.Івана Мазепи,45 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №2 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 



17.  ФОП Яремчук Андрій 

Володимирович 

вул.Івана Мазепи,45 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №3 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

18.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №4 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

19.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №5 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

20.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №6 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

21.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №7 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

22.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №8 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

23.  ФОП Бараннікова 

Наталія Ігорівна 

вул.Івана Мазепи,45/4 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №9 

 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 



24.  ФОП Зінченко 

Катерина Сергіївна 

вул.23Вересня,11 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №1 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

25.  ФОП Зінченко 

Катерина Сергіївна 

вул.23Вересня,11 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №2 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

26.  ФОП Муравенко 

Мілена Віталіївна 

вул.23Вересня,11 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №3 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

27.  ФОП Муравенко 

Мілена Віталіївна 

вул.23Вересня,11 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №4 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

28.  ФОП Муравенко 

Мілена Віталіївна 

вул.23Вересня,11 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон №5 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

29.  ФОП Шумська 

Світлана Ігорівна 

площа Слави (поряд з 

автоствнцією) 

Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

павільйон  

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

30.  ФОП Муравенко 

Мілена Віталіївна 

вул.Шевченка,23 Стаціонарна тимчасова 

споруда – торговельний 

кіоск №6 

40,0 землі житлової та 

громадської забудови 

 

 

     Міський голова         О.Мамай 

 


