
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про організацію тимчасових 
торговельних рядів для реалізації 
сільськогосподарської продукції на 
вул. Сихівській, 12-14 
 
 
 Враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Замок“, зареєстроване у Львівській міській раді 13.08.2020 за № 2-13908-23, 
керуючись п. 8 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
враховуючи наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової 
адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 “Про затвердження Правил 
торгівлі на ринках“, з метою забезпечення мешканців м. Львова якісною 
сільськогосподарською продукцією та ліквідації стихійної несанкціонованої 
торгівлі виконавчий комітет вирішив: 
 1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю “Замок“ 
облаштувати тимчасові торговельні ряди для реалізації сільськогосподарської 
продукції на вул. Сихівській, 12-14 терміном до 1 грудня 2020 року. 
 2. Встановити режим роботи тимчасових торговельних рядів на вул. 
Сихівській, 12-14 для реалізації сільськогосподарської продукції щоденно з 
07.00 год. до 19.00 год. 
 3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Замок“ забезпечити: 
 3.1. Облаштування тимчасових торговельних рядів для реалізації 
сільськогосподарської продукції виключно селянами.  
 3.2. Щоденне прибирання та дезінфекція робочих поверхонь і території 
розташування торговельних рядів після роботи торговельних рядів. 
 3.3. Здійснення торгівлі виключно з торгових поверхонь (столів). 
 3.4. Між продавцем та покупцем захисні екрани з плівки чи пластику. 
 3.5. Перебування продавців лише у захисних масках та гумових 
рукавичках, які необхідно замінювати кожні 2 години. 
 3.6. Встановлення смітників. 
 3.7. Дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил торгівлі та правил 
пожежної безпеки. 
 3.8. Не допускати випадків виникнення стихійної торгівлі на прилеглій до 
торговельних рядів території. 
 4. Сихівській районній адміністрації та Львівському комунальному 
підприємству “Муніципальна варта“ спільно з Сихівським районним відділом 
поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області щоденно 
проводити роботу щодо недопущення та ліквідації несанкціонованої торгівлі на 
прилеглій до торговельних рядів території. 

 



      Відповідальні: голова Сихівської 
      районної адміністрації, директор ЛКП 
      “Муніципальна варта“, начальник  
      Сихівського районного відділу поліції  
      ГУ НП у Львівській області. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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