
Літні торгові майданчики в 2015 році та  про проведення конкурсу 

«Кращий літній торговий майданчик в м.Івано-Франківську» 
 

 

ЛТМ в 2015 році 
 

В поточному році, станом на 01.10.2015р., на розгляд комісії через 

відділ дозвільно-погоджувальних процедур (Дозвільний центр) було подано 

суб’єктами господарювання 153 заяви щодо розташування і облаштування 

літніх торгових майданчиків на території міста, в 2014 році – 152 заяви. 

Комісія провела обстеження кожного конкретного місця розташування 

літнього торгового майданчика та винесла свої пропозиції для обговорення 

на засіданнях комісії. Відбулось  22 засідання комісії на яких розглянуто всі 

заяви суб’єктів господарювання . 

 Рішеннями виконавчого комітету міської ради за звітний період надано 

право 126 суб’єктам господарювання облаштувати літні торгові майданчики 

на території  міста площею – 6512,4 кв.м ( в минулому році – 106). 

Відмовлено в облаштуванні літніх торгових майданчиків 6 суб’єктам 

господарювання з причини недотримання вимог Положення «Про 

розміщення та порядок облаштування літніх торгових майданчиків в м.Івано-

Франківську». Суб’єкт господарювання при отриманні витягу з рішення 

виконавчого комітету міської ради у відділ дозвільного-погоджувальних 

процедур одночасно отримує договір на право тимчасового користування 

елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літнього 

торгового майданчика який адмініструє управління торгівлі. Договори на 

право тимчасового користування окремими елементами для розміщення 

літніх торгових майданчиків для здійснення підприємницької діяльності 

укладено із 114 суб’єктами  господарської діяльності. Відповідно до 

укладених Договорів суб’єкти господарювання  сплачено до міського 

бюджету за тимчасове користування елементами благоустрою для 

розміщення ЛТМ станом на 01.10.2015року – 794,2 тис.грн. 

 За тимчасове користування елементами благоустрою для розміщення 

літніх торгових майданчиків в 2014 році до міського бюджету поступило – 

604,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Переможці конкурсу: 

 

ЛТМ від ресторану «Пасаж 

Гартенбергів», вул.Незалежності,3, 

ТОВ «Пасаж Гартенбергів» 

Спеціальний 

диплом, 1 місце 

ЛТМ від кафе «Street coffe», 

вул.Незалежності,19, ТОВ «ТІМ – 

ІФ» 

Спеціальний 

диплом, ІІ місце 

ЛТМ від ПАБу «Бочка», 

вул.Страчених,3, 

СПД Миронова Т.А, 

Спеціальний 

диплом, ІІІ місце 

ЛТМ від ресторану «Кабукі», 

вул.Короля Данила,16, СПД Крюков 

Сергій Павлович 

Подяка міського 

голови 

ЛТМ від кафе «Кімбо», 

вул.Незалежності,10а, СПД Козак 

Мирослав Богданович 

Подяка міського 

голови 

ЛТМ від кафе «Бібліотека», Вічевий 

майдан, СПД Пришляк Володимир 

Іванович 

Подяка міського 

голови 

ЛТМ від ресторану «Франко», 

вул.Галицька, 9а, СПД, Шкрібляк 

Лідія Василівна  

Подяка міського 

голови 

 

  
 


