
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про організацію передноворічної 
роздрібної торгівлі хвойними 
деревами 

 
 Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
з метою впорядкування передноворічної роздрібної торгівлі хвойними 
деревами, враховуючи пропозиції районних адміністрацій, виконавчий комітет 
вирішив: 
 1. Затвердити місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі 
хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року згідно з 
додатком. 
 2. Львівському комунальному підприємству “Муніципальна варта“ спільно 
з районними адміністраціями, районними відділами поліції м. Львова Головного 
управління Національної поліції у Львівській області та Управлінням патрульної 
поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції здійснювати 
контроль за недопущенням виникнення передноворічної стихійної торгівлі 
хвойними деревами у невстановлених для цього місцях. 
      Відповідальні: директор ЛКП 
      “Муніципальна варта“, голови районних  
      адміністрацій, начальники районних 
      відділів поліції м. Львова Головного  
      управління Національної поліції у  
      Львівській області, начальник  
      Управління патрульної поліції у  
      Львівській області Департаменту  
      патрульної поліції. 
 3. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту 
“Адміністрація міського голови“ інформувати про місця для здійснення 
передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у засобах масової 
інформації. 
      Відповідальний: начальник управління  
      інформаційної політики та зовнішніх  
      відносин департаменту “Адміністрація  
      міського голови“. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
Львівський міський голова       А. Садовий 
 
 

 



          Додаток 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у 

період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року 
 

 
Галицький район 

 
1. вул. Волоська 
 

Залізничний район 
 
1. вул. Є. Патона, 4/1 
2. вул. С. Петлюри,11 (біля ринку ТзОВ “Любінське сяйво“) 
3. вул. Чернівецька – вул. Городоцька (перехід) 
4. вул. Широка – вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ “Ярмарок“) 

 
Личаківський район 

 
 1. вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ “Галицьке перехрестя“) 
 2. вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ “Дари Львівщини“) 
 3. вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ “Дари Львівщини“) 
 

Сихівський район 
 
1. вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ “Замок“) 
2. вул. Стрийська, 57-59 (біля ринку ТзОВ “САТО“ ЛТД) 
3. просп. Червоної Калини, 36-40 
 

Франківський район 
 
 1. вул. Володимира Великого, 59-В 
 2. вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ “Провесінь Ю. М. М.“)  
 3. вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ “Фест-Вест“ ЛТД) 
 

Шевченківський район 
 
1. вул. І. Величковського, 8  
2. вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ “Володар“) 
3. вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика  
 (навпроти ринку ТзОВ “Тополя-1“) 
4. вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП “Холм“) 
 



 
 
5. вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ “Фірма “Світлиця-3“) 
6. вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ “Ярослава“) 
7. просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ “Старий лицар“ ЛТД). 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому          М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління  
економіки         О. Забарило 
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