
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

_____________                                                                                     №  ___________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про визначення та затвердження переліку 

місць    розміщення об'єктів виїздної, 

виносної   торгівлі на території м. Лиман 

для провадження підприємницької 

діяльності 

   

 З метою організації та впорядкування розміщення об’єктів виїздної, виносної 
торгівлі за межами стаціонарних об’єктів на території м. Лиман, відповідно до Закону 

України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», Постанов 
Кабінету Міністрів України: від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на 
ринку споживчих товарів», від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил 
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони», Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків 
і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи 
дрібнороздрібної торгівельної мережі»,  на підставі висновку та протоколу засідання  
Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, виносної і святкової торгівлі та 

визначення місць провадження підприємницької діяльності на території об'єктів 

благоустрою  Лиманської міської ради , керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  
 
В И Р І Ш И В : 
1. Затвердити протокол засідання Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, 

виносної  торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць провадження 

виїздної, виносної і святкової торгівлі на території м. Лиман № 3 від 24.09.2019 року. 

2.   Затвердити перелік місць розміщення об’єктів виїздної, виносної  торгівлі    (далі – 

Перелік) згідно викопіювання із топо-геодезичної основи м. Лиман, де визначені 
місця для здійснення виїздної, виносної  торгівлі  та погоджено відділом архітектури 

та містобудування ( додаток 1).  
3. Встановити термін здійснення виїздної, виносної  торгівлі на об’єктах, визначених 

Переліком строком на 1рік з моменту укладення договору. 
4. Передати визначені місця для провадження  виїздної, виносної торгівлі в 

господарське ведення КП “Лиманський “Зеленбуд ” згідно викопіювання із топо-

геодезичної основи м. Лиман (додається). 

5.  Встановити зовнішній вигляд об’єктів виїздної, виносної торгівлі  згідно з 

додатком 2. 



6. Суб’єктам господарювання укласти  договір з КП “Лиманський Зеленбуд” 

(Самойлов) на сумісне обслуговування території об'єкта виїздної, виносної  торгівлі   

та   участь в його тимчасовому  утриманні.  

6. У разі розміщення об’єктів виїздної, виносної торгівлі  поза місць, визначених 

Переліком, або невідповідності їх зовнішнього вигляду, суб’єкт господарювання 
повинен звільнити займану територію протягом 5 календарних днів. 
7. КП “Лиманський Зеленбуд” (Самойлов), у разі не виконання суб’єктом 

господарювання пункту 6 даного рішення, провести процедури, пов’язані із 
звільненням території, зайнятої об’єктом виїздної, виносної  торгівлі. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Фесенко В.П. 

 
 
 
 
 
      Міський голова                                                                                   П.Ф.Цимідан 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    



                                                                                     Додаток 1  
                                                                                     до рішення виконавчого комітету  

 
 
 

Перелік місць розміщення об’єктів виїздної, виносної  торгівлі на території  м. Лиман 

 
1. м. Лиман, територія від магазину за адресою вул. Привокзальна 79а до будівель 
приватних гаражів (згідно наданого викопіювання із топо-геодезичної основи м. 
Лиман) — торгівля вживаними товарами. 
 
 
 
 
 

Керуючий справами                                                                            Р. О. Малий 

 

 

                                                                    

                                                                                    
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                     Додаток 2  
                                                                                     до рішення виконавчого комітету  
 
 

Зовнішній вигляд об’єктів виїздної, виносної торгівлі   

 
1. Об’єкти виїздної, виносної торгівлі  повинні мати естетичний зовнішній вигляд та 
відповідати правилам торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони 

праці, техніки безпеки : 

- збірно-розбірна конструкція оснащена прилавком, стелажами для викладки товарів, 
дерев'яним настилом та урною для сміття; 
- площа одного об’єкту виїздної, виносної  торгівлі  не повинна перевищувати 12 кв. 

м.; 
- на робочому місці продавця об’єкту виїздної, виносної торгівлі встановляється 

табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також, відомості 
про суб’єкта господарювання: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рішення виконавчого комітету 
про надання згоди на розміщення об’єкта виїздної, виносної торгівлі. 

 
2. Протягом дня та після закінчення роботи, господарюючий суб'єкт повинен 

забезпечувати чистоту на прилеглій території. 

 
3. Розміщення товарного запасу на території, прилеглій до об’єктів  виїздної, виносної 

торгівлі, заборонено. 
 
 
 
 
 

Керуючий справами                                                                            Р. О. Малий 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

   м. Лиман 

 

 Про визначення та затвердження переліку 

місць    розміщення об'єктів виїздної, 

виносної   торгівлі на території м. Лиман 

для провадження підприємницької 

діяльності 

 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови   В. П. Фесенко 

Заступник міського голови   О. М.Муравльова 

Відділ економічного розвитку і     

торгівлі  

 Н. П. Авдєєнко 

Юридичний відділ 
 І. О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики                                             

 К. Б. Короткова 

Загальний відділ 
 О. В. Донцова 

Керуючий справами 
 Р. О. Малий 

 

  



 

 

 


