
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
  СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
XVI СЕСІЯ, VІIІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

  Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                  м. Стрий                                             № 808

Про тимчасове віднесення майданчика,
розташованого між адмінбудівлею
по вул.Б.Хмельницького, 32а  та територією
ринку з боку вул.Андрусяка міста Стрия,
до території КП «Ринок» на 2022 рік

Розглянувши лист КП «Ринок» від 3 грудня 2021 року № 154 та 
керуючись п.п.24, 34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

          1. Тимчасово віднести до 31 грудня 2022 року майданчик, розташований 
між адмінбудівлею по вулиці Б.Хмельницького,32а  та територією ринку з 
боку вулиці Андрусяка міста Стрия, до території КП «Ринок» для організації 
торгівлі з автотранспорту та новорічних ялинкових ярмарків, сезонного 
продажу саджанців плодових дерев, кущів, іншого посадкового матеріалу 
згідно з графічним додатком.
            

2. Зобов’язати адміністрацію КП «Ринок» (Р.Бурій) скласти схему 
розташування торгових місць. При укладанні договорів про надання в 
користування торгового місця вимагати від суб’єктів господарювання виписку 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, а також витяг з реєстру платників єдиного податку.
             

3. Головному управлінню ДПС у Львівській області (І.Комендат) 
здійснювати контроль суб’єктів господарювання, які проводять діяльність на 
вище вказаному торговельному майданчику, щодо сплати податків відповідно 
до чинного законодавства.
             
          4. Адміністрації КП «Ринок» (Р.Бурій), Стрийському РУП ГУ НП у 
Львівській області (А.Коцур), службі з питань торгівлі, побутового 
обслуговування та захисту прав споживача виконавчого комітету Стрийської 
міської ради (Н.Засанська) не допускати стихійної торгівлі за межами 
торговельного майданчика.



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови М.Журавчака та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань 
торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження 
(голова комісії О.Йосипчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
до рішення № 808 
XVI сесії 
VIII демократичного скликання 
Стрийської міської ради від 
«23» грудня 2021 року 

 
 
 
 
 
 

  
Мар’ян БЕРНИК Секретар ради 


