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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 
(восьма сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

від 29 листопада 2016 року 

 

 

Про розміщення тимчасових 

споруд для здійснення 

підприємницької діяльності 

 

 

На підставі звернень суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно 

до Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м. Полтава, затвердженого рішенням 

двадцять другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 

18.05.2012, враховуючи розпорядження голови обласної державної 

адміністрації №207 від 20.05.2016 «Про перейменування топонімічних назв, 

демонтаж меморіальних дощок та зображень комуністичної символіки у місті 

Полтаві», керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом 

України, ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи протоколи комісії з розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території м.Полтава, Полтавська 

міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м.Полтава, згідно з додатком №1 до 

цього рішення – на 5 років, згідно з додатком №2 – на 1 рік. 

2. Замовникам, зазначеним в додатку №2 до цього рішення, 

розробити: 



 

 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту. 

3. Затвердження та погодження технічної документації із 

землеустрою, зазначеної у п.2, цього рішення, оформити окремими рішеннями 

міської ради. 

4. Замовникам, зазначеним в додатку №1 до цього рішення, 

продовжити дію особистого строкового земельного сервітуту на раніше 

сформовані земельні ділянки з оформленням відповідних договорів у 

встановленому порядку. 

5. Замовникам, зазначеним в п.2, п.3 цього рішення, оформити дію 

особистого строкового земельного сервітуту на сформовані земельні ділянки з 

оформленням відповідних договорів у встановленому порядку. 

6. Плата за користування землею на умовах земельного сервітуту 

нараховується та стягується з дня прийняття цього рішення. 

7. Замовникам, зазначеним в додатках №1, №2 до цього рішення, в 

управлінні з питань містобудування та архітектури оформити паспорти 

прив’язки тимчасових споруд або продовжити термін дії оформлених 

паспортів прив'язки. 

8. Припинити за згодою, дію особистого строкового земельного 

сервітуту та дію відповідних договорів особистого строкового земельного 

сервітуту шляхом їх розірвання згідно з додатком №3 до цього рішення. 

9. Внести зміни до п.9 додатку №1 до рішення сьомої сесії 

Полтавської міської ради сьомого скликання від 28.09.2016 «Про розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності» в частині виду 

тимчасової споруди та викласти в новій редакції: Подальше розміщення. 

Стаціонарна тимчасова споруда – кіоск «Ремонт взуття». Адреса розташування 

об’єкту: проспект Миколи Вавілова,13/42 (5310136700:16:006:0457). 

10. Прес-службі оприлюднити дане рішення на сайті міської ради у 

встановлений законодавством термін. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, архітектури, розвитку міського 

господарства, транспорту (О.Бєлоножко). 

 

 

Міський голова                                                                                    О.Мамай 


