
 

 

ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження схеми розташування 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та  

надання послуг у сфері розваг у межах  

І торгової зони на 2022 рік  

 

 

 

 

 

  Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням виконавчого комітету міської від 13.05.2021 року № 692 

«Про Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері 

розваг та проведення ярмарків», з метою упорядкування розміщення  об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг, виконавчий 

комітет міської ради 

 

вирішив: 

 

1. Затвердити: 

 

1.1.  Схему розташування об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг у межах І торгової зони на 2022 рік (додаток 1). 

 

1.2. Перелік місць розташування (порядкових номерів) об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг у межах І торгової 

зони на 2022 рік (додаток 2). 

 

2. Відділу патронатної служби (О.Гоянюк) опублікувати дане рішення в 

засобах масової інформації.  

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Руслана Гайду. 

 

 

 

Міський голова      Руслан МАРЦІНКІВ 



 

 

Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від__________ № ___ 

 

 

 

 

Перелік  

місць розташування (порядкових номерів) об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг у межах І торгової зони на 2022 рік 

 

 

 

Дрібнороздрібна торгівля морозивом: 

1. Вул. Гаркуші, поруч будинку № 35 

2. Площа Ринок, навпроти будинку № 25 на вул. Галицькій 

3. Площа Ринок, навпроти будинку № 6 

4. Вул. Січових Стрільців, поруч будинку № 19  

5. Вул. Незалежності, поруч будинку № 3 

7. Вул. Незалежності, поруч будинку № 25 

8. Вул. Незалежності, поруч будинку № 4 

9. Вул. Дністровська, поруч будинку № 3 

10. Вічевий майдан  

11. Вул. Незалежності, поруч будинку № 12 

12. Вічевий майдан 

13. Вул. Незалежності, поруч будинку № 5 

14. Вул. Привокзальна, поруч будинку № 11 

15. Вул. Привокзальна, поруч будинку № 11 

16. Вул. Незалежності, поруч будинку № 31 

17. Вул. Січових Стрільців, поруч будинку № 13 

18. Площа Ринок, поруч будинку № 18 А 

19. Вул.  Кардинала Любомира Гузара, поруч будинку № 39 

20. Вічевий майдан 

21. Вул. Шпитальна, поруч будинку № 5 

22. Площа Ринок, навпроти будинку № 23 на вул. Галицькій 

23. Вул. Незалежності, поруч будинку № 34 А  

24. Вічевий майдан, поруч тимчасової споруди 

31. Площа Ринок, навпроти будинку № 12 

70. Вул. Незалежності, поруч будинку № 3 

71. Площа Ринок, навпроти будинку № 4 

72. Привокзальна площа 

73. Привокзальна площа 

74. Привокзальна площа 



81. Вічевий майдан 

29. Вул. Незалежності, поруч будинку № 25  

Дрібнороздрібна торгівля окулярами та головними уборами: 

25. Вул. Тринітарська, поруч будинку № 13 

26. Вул. Дністровська, поруч будинку № 3  

27. Вул. Дністровська, поруч будинку № 3 

28. Вул. Дністровська, поруч будинку № 3 

75. На розі вулиць Кардинала Любомира Гузара – Галицька  

76. Вул. Станіславська 

77. Вул. Шеремети, поруч будинку № 6  
 

Дрібнороздрібна торгівля солодощами та кондитерськими виробами: 

32. Вул. Галицька, поруч будинку № 33 

33. Вул.  Кардинала Любомира Гузара, поруч будинку № 32 

78. Галицька, поруч будинку № 41 А  

37.  Вул. Незалежності, поруч будинку № 8 

 
 

Дрібнороздрібна торгівля кавою: 

6. Вул. Незалежності, поруч будинку № 41 

34. Вул. Незалежності, поруч будинку № 34 

35. Вул. Вітовського, поруч будинку № 19  

36. Вул. Незалежності, поруч будинку № 6 

 
 

Дрібнороздрібна торгівля картинами: 

38. Вул. Незалежності, поруч будинку № 6 
 

 

Дрібнороздрібна торгівля солодкою ватою: 

39. Вул. Незалежності, поруч будинку № 5 
 
 

Місця з надання послуг прокату дитячих електромобілів: 

40. Площа Ринок 
 

 

Дрібнороздрібна торгівля безалкогольними напоями: 

30. Вул. Незалежності, навпроти будинку № 17  

41. Вул. Дмитра Вітовського, позаду скверу Руської Трійці 

42. Вул. Галицька, навпроти будинку № 45  

43.  Вул. Незалежності, поруч будинку № 25 (на період з січня до квітня та з 

листопада до січня)  

44. Вул. Шашкевича, поруч будинку № 4  

45. Площа Привокзальна, навпроти входу до залізничного вокзалу 

46. Вул. Незалежності, навпроти будинку № 17  

48. На розі вулиць Дністровська-Шпитальна 



49. Вул. Дністровська, поруч будинку № 3 

50.  Вул. Дністровська, поруч будинку № 26 

51. Вул. Дністровська, поруч будинку № 26 

52. Вул. Дмитра Вітовського (поруч будинку № 2 на вул. Грушевського) 

53. Вул.  Кардинала Любомира Гузара, поруч будинку № 24 А 

79. Вул. Незалежності, поруч будинку № 73  

80. Вул. Січових Стрільців, поруч будинку № 13 
 

Дрібнороздрібна торгівля повітряними кульками: 

54. Вул. Незалежності, на розі будинку № 3 

55. Вул. Дмитра Вітовського, навпроти будинку № 19 

56. Вул. Шашкевича, поруч будинку № 7 

69. Площа Ринок  

47. Незалежності, поруч будинку № 11  

 

Місце з надання послуг у сфері розваг – мотузковий парк: 

57. Територія Парку Воїнів-афганців 

 
 

Дрібнороздрібна торгівля косметикою: 

58. Вул. Валова, неподалік буд. № 26 на вул. Дністровській 

59. Вул. Галицька, поруч буд. № 43 А  

60. Вул. Галицька, поруч буд. № 43  

 
 

Дрібнороздрібна торгівля живими квітами: 

61. Вул. Бачинського,  поруч будинку № 3 

62. Вул. Бачинського,  поруч будинку № 3 

63. Вул. Бачинського,  поруч будинку № 3 

64. Вул. Бачинського, поруч будинку № 4 

65. Вул. Бачинського, поруч будинку № 4 

66. Вул. Бачинського,  поруч будинку № 4 

67. Вул. Незалежності, на розі будинку № 36  

68. Вул. Незалежності, на розі будинку № 36 

 

 
 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради             Ігор Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про затвердження схеми розташування об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг у межах І торгової зони на 2022 

рік» 

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається 

 розв’язати шляхом регулювання. 

 
Проект рішення розроблено у зв’язку з необхідністю врегулювання 

питань здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг 

на 2022 рік в центральній частині міста, зокрема в межах вулиць Січових 

Стрільців, Пилипа Орлика,  Кардинала Любомира Гузара, Галицька, 

Василіянок, Грюнвальдська, Привокзальна, Лепкого, Незалежності, Січових 

Стрільців. 

Правовими підставами підготовки проекту рішення є: Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету від 

13.05.2021 року № 692 «Про Положення про дрібнороздрібну торгівлю, 

надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків»є 

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів. 

 
2. Цілі регулювання. 

 
 Метою проекту рішення є впорядкування розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 2022 рік в 

межах вулиць Січових Стрільців, Пилипа Орлика,  Кардинала Любомира 

Гузара, Галицька, Василіянок, Грюнвальдська, Привокзальна, Лепкого, 

Незалежності, Січових Стрільців, які будуть розміщуватись відповідно до 

затвердженої схеми. 

 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів 

 досягнення встановлених цілей. 

 

 

Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього 

без змін 
Відсутні 

Стихійна торгівля, 

невпорядкований 

громадський простір 

Обраний спосіб 

регулювання 

Впорядкування розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у 

 Відсутні 



сфері розваг 

4.Механізми та заходи, що пропонуються 

для розв’язання проблеми. 

 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити схему розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 2022 

рік. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у  

разі прийняття регуляторного акту. 

 

Цілі будуть досягнуті, шляхом впорядкування розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. 

Аналіз вигод та витрат. 

 

Базові групи  

інтересів 

Вигоди Витрати 

Міська влада 

Контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання вимог рішення та 

правил благоустрою  

Відсутні 

Суб`єкти 

господарювання 

Наявність чітких вимог до розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг 

Плата за 

розміщення 

об’єктів  

Населення 

Надання якісних послуг у сфері 

дрібнороздрібної торгівлі на надання 

послуг у сфері розваг, упорядковане 

міське середовище 

Відсутні 

 
 

7. Строк дії регуляторного акту. 

 

Пропонується затвердити схему розміщення об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 2022 рік.   

 

8. Показники результативності регуляторного акту. 

 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступним критерієм: 

1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно 

основних положень регуляторного акта.  

2. Кількість розміщених об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг.  



3. Сума надходжень від плати за тимчасове користування окремими 

елементами благоустрою комунальної власності. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту. 

 

Цільові групи та строки проведення відстеження: 

базове відстеження – суб’єкти господарювання на момент набрання 

чинності рішення; 

повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання 

чинності рішення. 

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після 

затвердження рішення. 

При відстеженні використовуватимуться дані Департаменту 

економічного розвитку, екології та енергозбереження.  
 

 

 
 

Начальник відділу торгівлі управління  

економічного розвитку Департаменту  

економічного розвитку, екології  

та енергозбереження.                         Тарас СЛОБОДЯН   
 


