
     ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

    ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

  

   Про затвердження  Порядку організації 

   виїзної торгівлі та виставкової діяльності 

   у м. Олевську і оплати за її провадження 

 З метою встановлення єдиного порядку для  суб’єктів господарювання всіх форм 

власності, громадян що здійснюють  виїзну торгівлю та виставкову діяльність у м. Олевськ, 

керуючись п.24 ч.1 ст.26, п.8 ч.1 та п.1 ч.2 ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

розпорядженням  Кабінету Міністрів України «Питання проведення продовольчих ярмарків» 

№ 516-р від 13.05.2009 р. та земельним законодавством України,  міська рада  

      ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності у м. 

Олевську і оплати за її провадження (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті 

Олевської міської ради. 

      4. Відділу інформаційного забезпечення ради рішення Олевської міської ради  «Про   

 затвердження Порядку організації виїзної торгівлі  та виставкової діяльності у м. 

 Олевську і оплати за її провадження» оприлюднити на офіційному сайті міської ради 

 та в друкованих засобах масової  інформації у десятиденний термін з дня його 

 прийняття. 

      5.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради (тридцять перша сесія V 

 скликання) від 20.04.2010 р. «Про затвердження Положення  про торгівлю з лотків у 

 місті Олевську». 

  

 Міський голова                                                                          О. Омельчук 

 

Затверджено: 

Рішення Олевської міської ради №__ 

від ______________________________  

  

   Порядок організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності 

   у м. Олевську і оплати за її провадження 

  

1. Загальні положення 

1.1 Порядок визначає  вимоги до організації виїзної (виносної) торгівлі та виставкової 

діяльності у м. Олевську і оплату за її провадження, поширюється на  суб’єктів 

господарювання всіх форм власності та  громадян. 

1.2. Виїзна  торгівля є різновидом дрібнороздрібної торгівлі.   

1.3. Продаж  товарів під час виїзної  торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі –  

автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни,  автопричепи, візки, спеціальне 

технологічне обладнання (низькотемпературні прилавки), розноски, лотки, столики тощо. 

1.4. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і 

непродовольчих товарів, яка проводиться згідно з правилами їх продажу. 

1.5. Торгове  місце – це шість повних чи  неповних квадратних метри займаної площі. 



1.6. Чек або квитанція – офіційний документ, що видається на руки особі чи організації на 

підтвердження прийому грошей. 

2.Умови розміщення об’єктів виїзної торгівлі 

2.1. Виїзна, сезонна торгівля плодоовочевою продукцією, вживаним товаром, прохолодними 

напоями, новорічними ялинками у місті Олевську  здійснюється з 8.00 до 21.00 години у 

визначених місцях згідно схеми (додатки 1,2,3). 

2.2.  Для здійснення сезонної виїзної торгівлі плодоовочевою продукцією визначити наступні 

місця:  

– вул. Привокзальна (біля кооперативного ринку); 

– площа Соборна (за приміщенням міської ради по вул. Свято-Миколаївській,4 – для 

сезонних осінніх ярмарок); 

– вул. Свято-Миколаївська («На Піску» – навпроти приміщення ЦПМСД);  

– вул. Промислова (біля адмінприміщення заводу «Олевськторф»); 

– вул. Київська (ринок сільськогосподарської продукції – поблизу магазину «М’ясна лавка»); 

– вул. Володимирська (між 5-поверховими будинками по вул. Володимирській, 4 і 6); 

– вул. Набережна (на роздоріжжі до ОРС-івських будиночків);  

– вул. Герцена (на «Квадраті», за магазином «Смак») 

2.3. Для здійснення сезонної виїзної торгівлі прохолодними напоями, в т.ч. квасом 

визначити  наступні місця: 

– Привокзальна площа (навпроти пам’ятного знаку Святителю Миколаю); 

– Соборна площа (поблизу кав’ярні «Кавомолка») 

2.4. Для здійснення сезонної виїзної торгівлі новорічними ялинками визначити наступні 

місця: 

–  площа Соборна (поблизу римо-католицького костьолу); 

– вул. Привокзальна (біля кооперативного ринку) 

2.5. Для здійснення виїзної торгівлі вживаним товаром визначити наступне місце: 

– вул. Київська (в’їзд у кооперативний ринок навпроти автозаправки «UPG») 

2.6. Управління економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради (далі – Управління) проводить розподіл місць та видає 

погодження (додаток 4) на розміщення об’єкту виїзної торгівлі згідно отриманих заяв 

(додаток 5). 

2.7. Дія цього Порядку не розповсюджується на здійснення  виставково-ярмаркових заходів 

на території ринків  усіх форм власності, закладів освіти і культури (окрім парків 

відпочинку) та промислових підприємств, а також заходів, які організовуються та 

проводяться громадськими організаціями (об’єднаннями ) з благодійною метою. 

2.8. Проведення виставкової діяльності (виставок-ярмарок) за ініціативою виконавчого 

комітету Олевської міської ради чи суб’єктів господарювання усіх форм власності  також 

здійснюється на підставі  погодження Управління, яким визначається місце, термін, час та 

умови організації і проведення виставково-ярмаркових заходів. 

2.9. Реалізація сільськогосподарської продукції у невеликій кількості, вирощеної у підсобних 

господарствах, здійснюється у спеціально відведених  для цього місцях по вул. Київській та 

Привокзальній безкоштовно. 

 3. Порядок отримання погоджень на розміщення 

об’єктів виїзної торгівлі 

 3.1. Для отримання погодження  на розміщення об’єктів виїзної торгівлі заявник подає до 

 центру надання адміністративних послуг міської ради наступні документи: 

– заяву встановленого зразка;               

– копію виписки з Єдиного державного реєстру; 



– перелік  товарів, що реалізуються; 

–  рішення про державну реєстрацію потужності, яке видається Олевським РУ ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

– копію паспорта та ідентифікаційного коду для фізичних  осіб. 

Заява розглядається Управлінням в 3-х денний термін. При отриманні погодження заявник 

надає копію квитанції (платіжного доручення). 

3.2.Всі суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали погодження  на розміщення 

виїзної  торгівлі, зобов’язані:     

 облаштувати об’єкт  торгівлі  на ділянці з твердим покриттям; 

 розмістити торгову точку без створення незручностей для руху пішоходів та 

автотранспорту; 

 утримувати об’єкт у належному санітарно-технічному стані; 

 забезпечити збереження існуючих зелених насаджень; 

 встановити інформаційну табличку із зазначенням власника, розпорядку роботи, 

відповідального за санітарний стан; 

 обладнати місце торгівлі естетично оформленою палаткою та приладдям для збору 

сміття; 

 здійснювати щоденне прибирання місця розташування торгівлі та прилеглої території 

у радіусі 10 (десяти) метрів від неї ; 

 укласти договір на вивезення відходів з відповідними обслуговуючими службами.   

 3.3. Встановити розмір плати за місце для розміщення об’єкту виїзної  торгівлі у наступних 

розмірах: 

– для торгівлі плодоовочевою продукцією – 8% від розміру мінімальної заробітної плати за 

один місяць торгівлі; 

– для торгівлі  квасом – 4% від розміру мінімальної заробітної плати за один місяць торгівлі; 

– для торгівлі ялинками – 3% від розміру мінімальної заробітної плати за один день торгівлі. 

Плата за видачу погодження на розміщення об’єктів виїзної сезонної торгівлі здійснюється 

суб’єктом підприємницької діяльності до початку діяльності, разовою сплатою не менше ніж 

за один місяць. 

За користування місцем для встановлення об’єктів щоденної виїзної торгівлі справляється 

плата в розмірі 50 гривень за 1 торгове місце (шість повних або неповних квадратних метри 

займаної площі) за кожен день торгівлі. 

Оплату за провадження щоденної виїзної торгівлі у м. Олевську забезпечує виконавець 

послуг по обслуговуванню місць здійснення виїзної торгівлі та прибирання сміття шляхом 

отримання грошей від суб’єктів господарювання та видачі відповідного чеку або квитанції. 

Сума коштів, сплачена суб’єктами господарювання за користування місцем для 

встановлення об’єктів виїзної торгівлі, перераховується до міського бюджету 1 раз на 

тиждень. 

4.Термін дії погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі – 1 рік. 

                           4. Заключні положення. 

4.1.У разі порушення суб’єктом підприємницької діяльності  санітарних, екологічних, 

протипожежних та інших вимог законодавства, термінів та повноти оплати за користування 

місцем для розміщення об’єктів виїзної торгівлі, погодження може бути  анульоване. Про 

такі порушення орган місцевого самоврядування повідомляє управління 

Держспоживслужби, районний сектор ДСНС, інші правоохоронні та контролюючі органи. 

4.2.За провадження виїзної торгівлі та виставкової діяльності без погодження органом 

місцевого самоврядування передбачена адміністративна відповідальність за порушення 

правил благоустрою. 

  

    Секретар міської ради                                                                 В.О. Шейко 



 

 

      АНАЛІЗ 

регуляторного впливу (впливу регуляторного акту) 

  

Назва регуляторного органу:  Олевська міська рада 

Назва документа: Проект рішення  «Про затвердження  Порядку організації 

виїзної торгівлі  та виставкової діяльності  у м. Олевську і оплати за її провадження» 

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради 

№ 

п/п Рубрика аналізу Характеристика 

1 

Проблема, яку 

передбачається 

вирішити 

– опис проблеми та 

її прояв; 

– причини 

виникнення; 

– на кого 

проблема має 

вплив; 

Положення про затвердження Порядку організації виїзної 

торгівлі та виставкової діяльності у м. Олевську і оплати за її 

провадження має на меті створити єдиний порядок 

провадження виїзної торгівлі для всіх суб’єктів  

господарювання. 

Виїзна торгівля та виставкова діяльність є різновидом 

дрібнороздрібної торгівлі, де продаж товарів здійснюється через 

автоцистерни, торгові причепи, столики, лотки, спеціальне 

технологічне обладнання тощо. 

Виїзна торгівля здійснюється поза межами  стаціонарних 

торговельних приміщень переважно в період сезонної торгівлі 

овочами, прохолоджуючими напоями, а виставкова діяльність, 

здебільшого, є передсвятковою, або приуроченою до 

загальноміських заходів. Незалежно  від того, є об’єкт виїзної 

торгівлі МАФом, чи лотком, – на його розміщення потрібен 

дозвіл. Чинне законодавство України стосовно видачі таких 

дозволів (погоджень) є дуже непрозоре, а повного, вичерпного 

переліку необхідних документів в нормативно-правових актах 

немає. Переліки встановлюються органами місцевого 

самоврядування на підставі різних законодавчих актів, тому 

відрізняються  в залежності від регіону. 

 Затвердження єдиного Порядку організації виїзної торгівлі та 

виставкової діяльності у м. Олевську і оплати за її провадження  

забезпечить однакові прозорі умови для всіх бажаючих 

здійснювати такий вид діяльності. 

 Має вплив на бізнес-середовище, місцеву владу та контролюючі 

органи. 

2 
Цілі державного 

регулювання 

 Встановити чіткі вимоги щодо організації  виїзної торгівлі та 

проведення виставково-ярмаркових заходів  на території   міста  

Олевськ; 

 забезпечити рівні  умови для всіх бажаючих здійснювати виїзну 

торгівлю та виставкову діяльність у м. Олевську; 

 визначити плату за провадження виїзної торгівлі та  виставкової 

діяльності в залежності від виду товару та збирача такої плати; 

 врегулювати відносини між суб’єктами господарювання, які 

приймають участь у виставково-ярмаркової діяльності, і 

налагодити нові господарські зв’язки; 

  інформувати населення міста про досягнення товаровиробників 



у розширенні асортименту та рекламувати продукцію  

українських товаровиробників; 

  забезпечити додаткові  надходження коштів до міського 

бюджету. 

  

3 
Альтернативи та їх 

оцінки 

 Альтернативи немає. У випадку  неприйняття єдиного порядку 

провадження виїзної торгівлі та виставкової діяльності, така 

торгівля  здійснюватиметься  хаотично, без відома органів 

місцевого самоврядування,  та без оплати за  її провадження. 

4 

Механізми 

використані в 

документі 

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований 

на  встановлення чітких вимог щодо організації  та провадження 

виїзної торгівлі і виставково-ярмаркових заходів на території 

міста Олевськ  для всіх суб’єктів господарювання. 

Проаналізовано пропозиції по встановленню розміру плати за 

користування місцем для розміщення об’єкту виїзної торгівлі та 

провадження виставково-ярмаркових заходів  від Олевського 

відділення Коростенської об’єднаної державної податкової 

інспекції, фінансового управління, управління економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради. 

Запропонований Порядок відповідає принципам державної 

регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, 

збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та 

врахування громадської думки. 

4 

Очікувані 

результати Див. таблицю № 1. 

5 

Термін дії 

документа 

Термін дії регуляторного акта необмежений у зв’язку з 

можливістю внесення  змін, доповнень та його відміни у разі 

зміни чинного законодавства тощо. 

  

6 

Показники 

результативності 

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення 

аналізу надходжень коштів за виїзну торгівлю та провадження 

виставково-ярмакових заходів до міського бюджету,  кількості 

звернень  заявників. 

7 

Заходи по 

відстеженню 

результативності 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі 

отриманих статистичних даних. 

  

Таблиця №1 

Примірна таблиця вигод та витрат 

  

Вигоди Витрати 

  

Сфера інтересів міста 

Збільшення бази оподаткування та обсягу 

надходжень до міського бюджету. Додаткових витрат не потребує. 

Зменшення обсягів тіньової торгівлі.   



  

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 

Встановлення єдиного порядку здійснення  

виїзної  торгівлі та провадження виставково-

ярмаркової діяльності зніме напругу серед 

суб’єктів господарювання, дасть можливість 

 спокійно та   повноцінно   здійснювати 

обслуговування населення, задовольнить 

потребу мешканців міста в сезонній  заготівлі 

сільськогосподарською продукцією та іншими 

товарами. 

Витрати на оплату місця здійснення  виїзної 

торгівлі та провадження виставково- 

ярмаркової діяльності  залишаться на рівні 

минулих років. Значна частина виїзної 

торгівельної діяльності на території міста 

залишатиметься у тіні та здійснюватиметься 

хаотично. 

    

Споживачі 

  

Доступність сезонних товарів за помірними 

цінами по мікрорайонах міста.   

Отримання більш повної інформації про 

асортимент споживчих товарів.   

Можливість вибору якісних товарів від різних 

товаровиробників.   

         В результаті досягнення визначених цілей буде отримано загальний позитивний ефект 

від запровадження даного регуляторного акта. 

          Вигод від впровадження регуляторного акта очікується  більше, ніж витрат.  

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

       до Порядку організації виїзної торгівлі   

       та виставкової діяльності  у м. Олевську  

       і оплати за її провадження 

  

Дозвіл на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі та виставкової 

діяльності  

№_____    від      «____»___________20____ 

  

Управління економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності міської ради згідно рішення сесії Олевської міської ради №__ від _______ дозволяє 

________________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

(юридична адреса, дані виписки з державного реєстру, паспортні дані) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Розміщення об’єкту виїзної торгівлі/виставкової діяльності (потрібне підкреслити) 

Місце розміщення об’єкту _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тип і спеціалізації об’єкту_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Режим роботи об’єкту____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Термін роботи об’єкту ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

  

  

Міський голова                                                           О.В. Омельчук 

 

 

 



 

 

Додаток 5 

         до Порядку організації виїзної   

         торгівлі  та виставкової діяльності   

         м. Олевську і оплати за її провадження  

 

           Міському голові 

           Омельчуку О.В. 

  

__________________________________________ 

(ПІБ підприємця, найменування юридичної особи) 

  

Заява 

Заявник_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) 

Адреса, номер телефону 

________________________________________________________________________________ 

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса) 

ПІБ керівника 

підприємства___________________________________________________________ 

Паспорт______№_______виданий 

«____»________________________________________________ 

(для фізичної особи) 

________________________________________________________________________________ 

(ким виданий) 

Виписка з Єдиного державного реєстру №_________________від «___» ________20____р. 

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 

__________________________________________________ 

Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виносної дрібнороздрібної 

торгівлі/виставкової діяльності (потрібне підкреслити) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(тип і спеціалізація об’єкту) 

За 

адресою:________________________________________________________________________ 

Режим 

роботи__________________________________________________________________________ 

(вказати місце розташування) 



Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка 

тощо)_________________________________________________ 

Загальна площа _____ м кв. 

Продукція, що реалізується/послуги, що надаються 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

  

Термін розміщення 

__________________________________________________________________ 

  

При організації роботи, зобов’язуюсь дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та 

правил, норм пожежної безпеки, правил благоустрою, інших нормативно-правових актів 

України, що регламентують даний вид діяльності. З Порядком організації виїзної торгівлі  та 

виставкової діяльності  у м. Олевську ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати. До заяви 

додаю такі документи на ______ аркушах. 

Додатки:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

(список документів, що додаються). 

  

_____________                         ____________                   ____________________________ 

Дата                                                  Підпис                                                 ПІБ 
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