
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
07 липня 2022 року                     Стрий                      №279

Про надання погодження на розміщення 
об’єктів виїзної (виносної) торгівлі 

 Керуючись Законом України ч.а п.8 ст.30 «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законами України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р.№833 «Про затвердження 
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів», наказом Міністерства 
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369 
«Про затвердження Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі», 
Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затвердженим наказом  Мінрегіону  № 244 від 
21.10.2011р. зі змінами, рішенням виконавчого комітету №  245 від 
23.06.2022 р. «Про затвердження Положення про порядок організації виїзної 
(виносної) торгівлі та проведення ярмарків на території Стрийської міської 
територіальної громади, виконавчий комітет 
ВИРІШИВ:
1. Надати погодження на розміщення об’єктів виїзної  (виносної) торгівлі  
для провадження підприємницької діяльності суб’єктам господарювання  
відповідно до поданих заяв та пакету документів для розміщення та 
здійснення підприємницької діяльності; листів погоджень управління 
містобудування та архітектури та листів погоджень  управління ЖКГ 
Стрийської міської ради :
- фізичній особі – підприємцю Височан Уляні Іванівні на  виїзну торгівлю 
промисловими товарами (побутова хімія) в м.Стрий по вул.Січових 
Стрільців, біля будинку № 2 (площею 1,44 кв.м), вул. Виговського, 
навпроти будинку № 1 (площею 1,44 кв.м) вул.Ліщинських, навпрти 
буд.№108 (площею 1,44 кв.м). Загальною площею  4,32  кв.м. терміном з 
07.07.2022 р. до  15.10.2022р. ;
- фізичній особі – підприємцю Кріль Ірині Вікторівні на виїзну торгівлю 
промисловими товарами ( косметика) в м.Стрий, вул.Б. Хмельницького, 16 
(біля «Оптики люкс») площею  3,15  кв.м, терміном з 07.07.2022р. до  
31.05.2023р.;                                                                                             
- фізичній особі – підприємцю Смуток Галині Дмитрівні на виносну 
торгівлю сонцезахисними окулярами в м.Стрий вул. майдан 22-го Січня,11 
(площею 1,5 кв.м.) терміном з 07.07.2022 р. до 31.10 .2022р.;



- фізичній особі – підприємцю Поплавцю Ігорю Петровичу на  виїзну 
торгівлю фаст – фудом (солодка вата, попкорн), торгівля 
низькотемпературного лотка з морозивом м.Стрий, вул. Коновальця,1б 
(площею 1,5 кв.м) терміном з 07.07.2022р. до 31.10.2022р.
- фізичній особі – підприємцю Лемаку Василю Васильовичу на виїзну 
торгівлю хлібним квасом в м.Стрий, вул. майдан Ринок, навпроти будинку 
№22 площею 1,44 кв.м, вул.майдан Ринок навпроти будинку №47 (площею 
1,44)  кв.м, вул. Зелена – вул. Успенська біля ТЦ «Сільпо» (площею  3,2 
кв.м.), вул.Січових Стрільців навпроти будинку №4 (площею 1,44 кв.м).  
Загальною площею  7,52  кв.м.   терміном з 07.07.2022р. до 15.11.2022р. 
- фізичній особі – підприємцю Кобзі Олегу Петровичу на виїзну торгівлю 
бруківкою та приладдям для надгробних пам’ятників  в м.Стрий, вул. Л. 
Українки (біля міського кладовища) площею 200,0 кв.м. терміном з 
07.07.2022р. до 01.07.2023р.
- фізичній особі – підприємцю Голоду Андрію Тарасовичу на виносну 
торгівлю овочами та фруктами, торгівля низькотемпературного лотка з 
морозивом  на приватній земельній ділянці в м.Стрий, вул.Львівська біля 
будинку №87 (площею 2,4 кв.м)  терміном з  07.07 .2022  р. до 31.05.2023р. 
- фізичній особі – підприємцю Коружаку Михайлу Володимировичу на 
виносну торгівлю хлібним квасом в м.Стрий вул. Кравецька біля будинку, 
2а  (площею 1,5 кв.м)  терміном з 07.07.2022р. до 30.09.2022р. 
2. Встановлення елементів виїзної (виносної) торгівлі відбувається без 
влаштування огороджувальних конструкцій. 
3. Після прийняття позитивного рішення виконавчого комітету суб’єкт 
господарювання на протязі п’яти робочих днів укладає Договір на право 
тимчасового користування окремих  конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності на умовах оренди розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності. У разі не укладання 
суб’єктом господарювання вищевказаного договору,  йому буде відмовлено 
у погодженні. 
4. Після прийняття позитивного рішення суб’єкт господарювання   
зобов’язаний укласти договір на вивезення твердих побутових відходів, 
відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 
29.04.2021р. № 316 «Про затвердження Правил благоустрою Стрийської 
ТГ» згідно з вимогами чинного законодавства. 
5. Суб’єкт господарювання повинен  дотримуватися правила торгівлі, 
санітарні норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою 
на території  Стрийської міської територіальної громади, інші нормативно-
правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. 
Дотримуватись вимог  Положення     про порядок організації   виїзної 
(виносної) торгівлі та проведення ярмарків на території Стрийської міської 
територіальної громади.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови  Михайла  Журавчака.

Міський голова                                                                     Олег КАНІВЕЦЬ


