
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " 04 " травня  2022 року                               № 233 

 

 

 

Про визначення місць по 

розміщенню об`єктів  

позамагазинної торгівлі 

 

 

 Керуючись статтями 140, 144, 146 Конституції України, підпунктом 8 

пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року     

№ 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів"                  

(зі змінами), наказ Міністерства зовнішніх економічних зв`язків і торгівлі 

України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі" (зі змінами), наказ Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року 

№ 185 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами" (зі змінами), наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 

2007 року № 104 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами" (зі змінами), інші нормативно – правові акти, які 

регулюють торговельну діяльність, надходження пропозицій суб`єктів 

господарювання, звернень від мешканців міста з питань упорядкування торгівлі 

на вулицях громади, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Визначити місця для здійснення позамагазинної торгівлі на території 

Кропивницької міської територіальної громади: 

 1) по торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з палаток, 

лотків, столів (додаток 1); 

 2) кавою зі спеціально обладнаних автомобілів (додаток 2);  

 3) живими та штучними квітами з палаток, лотків (додаток 3); 

 4) торговельного обслуговування та надання послуг в місцях масового 

відпочинку (додаток 4); 

 5) місць святкової торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами 

з палаток, лотків, столів (додаток 5). 

 

 



2 

 2. Суб`єктам господарювання забезпечити: 

 1) надання повідомлень департаменту з питань економічного розвитку 

Кропивницької міської ради про розміщення об`єктів позамагазинної торгівлі 

та надання послуг; 

 2) дотримання вимог санітарних та протипожежних норм і правил; 

порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів; правил роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами; правил роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами; правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі; правил будови 

і безпечної експлуатації атракціонної техніки; правил побутового 

обслуговування населення, правил благоустрою території міста 

Кропивницького; 

 3) утримувати робочі місця та прилеглу до них територію у належному 

санітарному стані, облаштувати контейнерами (урнами тощо) для збору 

використаного разового посуду, паперу тощо;         

 4) дотримання встановлених вимог затвердженого Положення про 

порядок розміщення та перебування позамагазинних та сезонних об`єктів 

торгівлі на об`єктах благоустрою з використанням їх окремих елементів на 

території Кропивницької міської територіальної громади. 

 

 3. Інспекції з благоустрою Кропивницької міської ради здійснювати 

контроль за дотриманням суб`єктами господарювання вимог щодо 

впорядкування територій у сфері благоустрою населених пунктів. 

 

 4. Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради: 

1) здійснювати контроль за дотриманням суб`єктами господарювання 

вимог Положення про порядок розміщення та перебування позамагазинних та 

сезонних об`єктів торгівлі на об`єктах благоустрою з використанням їх окремих 

елементів на території Кропивницької міської територіальної громади; 

2) здійснювати контроль за дотриманням правил торгівлі в об`єктах  

позамагазинної торгівлі та надання послуг. 

  

 5. Визнати такими, що втратили чинність: 

         пункти 1 - 5, 7 рішення виконавчого комітету міської ради від                    

16 березня 2007 року № 362 "Про затвердження дислокації по розміщенню 

об`єктів позамагазинної торгівлі";  

рішення виконавчого комітету міської ради від 28 березня 2007 року         

№ 438 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про затвердження дислокації по 

розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі";  

рішення виконавчого комітету міської ради від 26 липня 2007 року          

№ 904 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 31 березня 2008 року        

№ 420 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 
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рішення виконавчого комітету міської ради від 23 квітня 2008 року          

№ 608 "Про заборону позамагазинної торгівлі в межах вулиць Луначарського, 

Пашутінської, Дзержинського, Набережної"; 

  рішення виконавчого комітету міської ради від 23 квітня 2008 року          

№ 609 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 29 травня 2008 року         

№ 809 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 14 липня 2008 року          

№ 1098 "Про перенесення позамагазинної торгівлі в межах вулиць 

Луначарського, Пашутінської, Дзержинського, Набережної"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2008 року        

№ 1606 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 23 березня 2009 року        

№ 450 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2009 року         

№ 570 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 27 квітня 2009 року          

№ 629 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 23 березня 2009 року № 450"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 13 липня 2009 року         

№ 838 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 14 вересня 2009 року      

№ 1074 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 25 вересня 2009 року       

№ 1113 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 2010 року          

№ 346 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 11  травня 2010 року        

№ 426 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 22 липня 2010 року          

№ 583 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 15 серпня 2010 року        

№ 752 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 липня 2007 року  № 904"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 27 вересня 2010 року      

№ 882 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362"; 
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рішення виконавчого комітету міської ради  від 08 листопада 2010 року 

№ 1089 "Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 липня 2007 року № 904"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 27 грудня 2011 року        

№ 1240 "Про упорядкування місць торгівлі на території міста Кіровограда"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 15 березня 2011 року       

№ 247 "Про упорядкування місць торгівлі у невстановлених місцях на території 

міста Кіровограда"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 14  червня 2011 року       

№ 583 "Про упорядкування місць торгівлі у невстановлених місцях на території 

міста Кіровограда"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 26 лютого 2013 року       

№ 109 "Про затвердження дислокації місць для торгівлі кавою зі спеціально 

обладнаних автомобілів"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 11 вересня 2014 року      

№ 430 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про 

затвердження дислокації по розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 13 листопада 2014 року 

№ 526 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про 

затвердження дислокації по розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі"; 

пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради  від 15 грудня        

2014 року № 628 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про 

затвердження дислокації по розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі";  

рішення виконавчого комітету міської ради  від 08 липня 2015 року          

№ 389 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про 

затвердження дислокації по розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі"; 

рішення виконавчого комітету міської ради  від 12  квітня 2016 року       

№ 196 "Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16 березня 2007 року № 362 "Про 

затвердження дислокації по розміщенню об`єктів позамагазинної торгівлі". 

 

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Олег КОЛЮКА      
 

 

 

 

 

 

 

Ганна Скорик 35 61 54 



 

      Додаток  1 

      до рішення Виконавчого комітету 

      Кропивницької міської ради 

      « 04 » травня 2022 року № 233 

 

 

Д И С Л О К А Ц І Я 

місць по торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з палаток, 

лотків, столів  
 

№  

пп 

 Адреса розміщення торгових місць Кількість 

торгових 

місць, 

од. 

1 2 3 

1. На розі вул. Архангельської та пров. Павла Бута  4 

2. Ріг вул. Андріївської та вул. Соборної, 42 1 

3. На розі вул. Арсенія Тарковського та                               

вул. Преображенської 

2 

4. На розі вул. Академіка Корольова та вул. Вокзальної 1 

5. Вул. Бєляєва (біля будинку № 7) 1 

6. Вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 15) 2 

7. Вул. Вокзальна, 20 (біля магазину) 1 

8. Вул. Вокзальна (біля будинку № 31, корп. 1) 1 

9. Вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 1) 1 

10. Вул. Волкова (біля будинку № 9) 1 

11. Вул. Гончаренко, 7 (напроти магазину ТОВ "АТБ - 

МАРКЕТ") 

1 

12. На розі вул. Глинки та вул. Соборної  2 

13. Вул. Героїв України (біля будинку № 16, корп. 1) 2 

14. Вул. Героїв України (між будинками № 30 та № 32) 1 

15. С. Гірниче (біля кінцевої зупинки громадського 

транспорту) 

3 

16. На розі вул. Дніпровської та вул. Руслана Слободянюка  1 

17. Вул. Добровольського (біля будинку № 15) 3 

18. Вул. Короленка (біля будинку № 58/12) 1 

19. Вул. Космонавта Попова, 9-б (напроти                          

КНП "Поліклінічне об`єднання Кропивницької міської 

ради", поліклінічне відділення № 5) 

2 

20. Вул. Кільцева (між будинками № 38 та № 40) 2 

21. Вул. Куроп`ятникова (напроти магазину ТОВ "АТБ -  

МАРКЕТ") 

1 

22. Вул. Пацаєва (біля будинку № 5)  3 

23. Вул. Пацаєва (біля будинку № 14) 3 

24. Просп. Перемоги (напроти будинку №12, корп. 4) 1 

25. Вул. Полтавська (між будинку № 22 та № 24) 2 
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Продовження додатка 1 
 

1 2 3 

26. Вул. Полтавська, 60 (біля магазину ТОВ "АТБ -  

МАРКЕТ") 

1 

27. Вул. Преображенська (біля Спасо – Преображенського 

кафедрального собору) 

2 

28. Вул. Преображенська (напроти будинку № 4) 15 

29. С. Нове  3 

30. Вул. Лісопаркова (кінцева зупинка громадського 

транспорту) 

1 

31. Вул. Хабаровська (між будинками № 3 та № 5) 1 

32. На розі вул. Чайковського та вул. Архітектора Паученка 1 

33. Пров. Фортечний, 25 1 

34. Просп. Університетський, 25 3 

35. На розі вул. Євгена Тельнова та вул. Бєляєва 2 

36. Вул. Ушакова (біля магазину "Файно маркет") 1 

 Всього 74 

 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку  

Кропивницької міської ради                                                        Ніна РАХУБА                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 2 

      до рішення Виконавчого комітету 

      Кропивницької міської ради 

                                     « 04 » травня 2022 року № 233 

 

 

ДИСЛОКАЦІЯ 

об`єктів торгівлі кавою зі спеціально обладнаних автомобілів  

 

№  

пп 

 Адреса розміщення торгових місць Кількість 

торгових 

місць, 

од. 

1 2 3 

1. Вул. Преображенська (біля Будинку профспілок) 1 

2. Вул. Юрія Коваленка (напроти  будинку № 13 корпус 2) 1 

3. бульвар Студентський (біля Кропивницького медичного 

коледжу імені Є.Й. Мухіна) 

1 

4. Вул. Академіка Тамма (біля входу до ринку 

"Колгоспний") 

1 

5. Вул. Велика Перспективна, 1 1 

6. Вул. Велика Перспективна, 5/6 1 

7. Вул. Преображенська (біля Комунального 

некомерційного підприємства "Обласна клінічна дитяча  

лікарня Кіровоградської обласної ради") 

1 

8. вул. Архітектора Паученка (між будинками № 36 та        

№ 38 ) 

1 

 Всього: 8 

 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку  

Кропивницької міської ради                                                       Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 3 

      до рішення Виконавчого комітету 

      Кропивницької міської ради 

      « 04 » травня 2022 року № 233 

 

 

Д И С Л О К А Ц І Я 

об`єктів торгівлі живими та штучними квітами з палаток, лотків, столів 
 

№  

пп 

 Адреса розміщення торгових місць Кількість 

торгових 

місць, 

од. 

1 2 3 

1. Перехрестя вул. Преображенської та вул. Великої 

Перспективної 

15 

2. Вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 (вздовж пішохідної 

доріжки) 

5 

3. Вул. Космонавта Попова (біля будинку № 15/18) 2 

4. Вул. Пацаєва ( біля будинку № 5) 2 

5. Вул. Пацаєва (біля будинку № 6)  1 

6. Вул. Шевченка (напроти КНП "Територіальне 

стоматологічне об`єднання" Кропивницької міської ради) 

15 

7. Вул. Героїв України (біля Рівнянського кладовища) 5 

8. Вул. Григорія Сковороди (біля Арнаутовського 

кладовища) 

5 

9. Вул. Громадянська (біля Старобалашівського кладовища) 5 

10. Вул. Східна (біля Далекосхідного кладовища) 5 

11. Вул. Холодноярська (біля Лелеківського кладовища) 5 

12. Вул. Вокзальна (біля будинку № 37/16) 5 

13. Вул. Генерала Жадова (напроти магазину ТОВ "АТБ – 

МАРКЕТ") 

3 

 Всього 73 
 

 

 

Директор департаменту   

з питань економічного розвитку  

Кропивницької міської ради                                                  Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



      Додаток 4 

      до рішення Виконавчого комітету 

      Кропивницької міської ради 

      « 04 » травня 2022 року № 233 

 

 

Д И С Л О К А Ц І Я 

об`єктів торговельного обслуговування та надання послуг в місцях 

масового відпочинку 
 

№  

пп 

 Адреса розміщенняторгових місць Кількість 

торгових 

місць, 

од. 

1 2 3 

1. Площа Героїв Майдану 25 

2. Парк культури та відпочинку "Ковалівський" 30 

3. Парк відпочинку "Козачий острів" 10 

4. Парк "Перемоги" 20 

5. Пляж "Новомиколаївський" 5 

6. Дендропарк 20 

7. Сквер "Молодіжний" 7 

8. Алея "Визволителів" (між вул. Космонавта Попова, 22-а 

та вул. Генерала Жадова, 21/3) 

3 

9. Вул. Металургів, с. Нове 5 

 Всього 125 
 

 

 

Директор департаменту   

з питань економічного розвитку  

Кропивницької міської ради                                                  Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Додаток 5 

      до рішення Виконавчого комітету 

      Кропивницької міської ради 

      « 04 » травня 2022 року № 233 

 

 

Д И С Л О К А Ц І Я 

місць святкової торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з 

палаток, лотків, столів 

 

№  

пп 

 Адреса розміщення торгових місць Кількість 

торгових 

місць, 

од. 

1 2 3 

1. Перехрестя вул. Великої Перспективної та                       

вул. Преображенської 

12 

2. Вул. Великої Перспективної (біля будівлі філії          

КПАТ "Укртелеком") 

8 

3. Вул. Вокзальна (біля будинку № 37/16) 5 

4. Вул. Преображенська (напроти ринку "Центральний") 7 

 Всього 32 
 

 

 

Директор департаменту   

з питань економічного розвитку  

Кропивницької міської ради                                                  Ніна РАХУБА 
 


