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Протокол громадського слухання щодо регулювання сфери літніх майданчиків
закладів громадського харчування у м. Львові
Громадське слухання відбулося 29 березня 2018 року у приміщенні конференц-залу
Українського Католицького університету (м. Львів, вул. І. Свєнціцького, 17). Для участі
у громадському слуханні зареєструвалося 23 особи.
Громадське слухання відбувалося за ініціативи мешканців м. Львова (ініціатор п.
Тарас Хавунка, Львівський регуляторний хаб).
Дзвеніслава Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу громадського
партнерства управління «Секретаріат ради», повідомила, що громадське слухання
регламентується Статутом територіальної громади м. Львова. Поінформував про
порядок денний та доповідачів. Запропонував обрати лічильну комісію, секретаря та
головуючого громадського слухання.
На головуючого громадських слухань було запропоновано Тараса Хавунку, на
секретаря – Ростислава Васюту. В лічильну комісію – Ірину Павленко та Романа
Рожка.
Голосування за кандидатуру головуючого громадських слухань
Результати: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2
Голосування за кандидатуру секретаря громадських слухань
Результати: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2
Голосування за кандидатури лічильної комісії
Результати: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2
За результатами голосування
Головуючий громадських слухань: Тарас Хавунка
Секретар громадських слухань: Ростислав Васюта
Лічильна комісія: Ірина Павленко та Роман Рожок
На заході виступили:
1) Дзвеніслава Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу
громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Проведення
громадського слухання.
2) Роман Лозинський, аналітик, Львівський регуляторний хаб. Оголошення
проблематики в сфері літніх майданчиків закладів громадського харчування у
м. Львові, базуючись на дослідженнях Львівського регуляторного хабу та
альтернативних пропозицій з вирішення проблем щодо затягування терміну
видачі дозволів, конкурсів на літні майданчики без прив’язки та сезонності
(матеріали - додаток 1).

3) Ірина Паславська, підприємець. Оголошення проблематики з якою стикається
бізнес при подачі документів через ЦНАП через те, що адміністратори не
орієнтуються що вважається повним та неповним переліком документів,
пропозиції зі створення більшої кількості майданчиків «без прив’язки», видача
дозволів на більше ніж 1-2 сезони, оскільки обладнання літніх майданчиків є
дуже затратним для бізнесу та впровадження більш жорстких мір контролю за
діяльністю з залученням муніципальної комісії.
4) Марічка Ігнатова, юрист, компанія «Advice Group». Оголошення проблематики
процедури подання документів, а саме щодо реальних термінів виготовлення
дозволу та неоднозначністі трактування окремих пунктів ухвали, недоліків
законодавства в даній сфері (застарілі норми) та пропозиції з провадження
декларативного способу погодження розміщення літніх майданчиків, який
зможе реалізувати себе якнайкраще.
5) Ростислав Васюта, громадський діяч, адміністратор групи «Літні майданчики
Львова». Оголошення принципів хорошого регуляторного акту у сфері
регулювання літніх майданчиків, зауваження до проекту нового положення
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6) Андрій Поліщук, мешканець Львова. Оголошення проблематики щодо
співпраці з міською радою в контексті сфери літніх майданчиків, наголошення
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підприємницької діяльності.
7) Зиновія Шумик, підприємець, колишня власниця майданчику на вул.
Словацького-Січових Стрільців. Наголосила на порушеннях по відношенню до
підприємців, оскільки, коли в неї закінчилась угода - вона віддала на
погодження документи та їй сповістили, що питання буде розглядатись в
лютому. Втім, 26 грудня відбулось засідання комісії, на якому було прийнято
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господарювання. Члени комісії пояснили це тим, що другий майданчик має
кращий візуальний стан. Але пані Зиновія пояснює, що дотримувалась всіх
необхідних вимог. В положенні є пункт згідно якого особа має право
перереєструвати літній майданчик, до чого вона і посилалась в документах. Їй
апелювали тим, що це не її власність, а громади, і таке рішення комісії. В
результаті, було вирішено скасувати дане рішення комісії, а майданчик п.
Зиновії виставити на аукціон. На даний момент невідомо коли відбудуться
торги, а цьогорічний сезон вже розпочався.

8) Ігор Телішевський, голова комісії архітектури, містобудування та охорони
історичного середовища Львівської міської ради. Проінформував, що комісія
невдовзі буде скликана і майданчик п. Зиновії буде виставлений на аукціон.
9) Віктор Пецух, начальник відділу архітектурно-художнього оформлення міста.
Декларативний спосіб – це змішування понять, невідомо що буде вказуватись
в деклараціях, підприємець повинен проходити експертизу. Пояснив чому таке
рішення неможливо приймати в такі короткі строки, як 3 дні, послався на
земельний сервітут.
10) Тарас Хавунка, керівник Львівського регуляторного хабу. Пояснив, що дана
пропозиція не стосується земельного сервітуту, тому механізм повинен бути
інакшим.
11) Віктор Пецух, Начальник відділу архітектурно-художнього оформлення міста.
Пояснив, що зараз пілотний проект щодо аукціону знаходиться на опрацюванні
і невдовзі буде рішення. Щодо нового тексту ухвали

наголосив, що згідно

процедури пропонується всього 2 етапи, які повинен виконати підприємець.
Підтримав створення єдиної бази даних з літніми майданчиками. Вважає, що
озвучені пропозиції зосереджені тільки на економічній вигоді, не враховуючи
інтересів мешканців та специфіки Львова, як туристичного міста. Щодо
запровадження пілотного проекту всесезонності – вважає це недоцільним,
оскільки вже був такий досвід у 2010их роках і ті майданчики перетворились в
павільйони.
12) Сергій Івах, депутат Львівської міської ради, член комісії архітектури,
містобудування та охорони історичного середовища ЛМР. Підтримав розпуск
комісії, впровадження декларативного способу та чітке прописування жорстких
умов ведення господарської діяльності в сфері літніх майданчиків. За
дозвільною схемою сьогодні визначено 9 кроків, але насправді підприємець
повинен робити лише 2 кроки – подати документи і отримати погодження.
13) п.Богдан, юрист. Відмовили у наданні дозволу через облаштування скверу
ім.Скрябіна, але ремонтні роботи досі не розпочались. Запропонував
проведення аукціонів лише для новостворених літніх майданчиків без
прив’язки.
14) Віталій Троць, головний юрист у «Holding of Emotions !Fest». Запропонував
видавати дозвіл на оренду конструктивних елементів благоустрою під літній
майданчик на 5 років, впровадити онлайн-подачу документів, відповідальність
Львівської міської ради при перевищенні терміну обробки документів.

15) Ігор Шульгат, мешканець міста, працює в сфері ресторанного господарства.
Погодився з пропозиціями Львівського регуляторного хабу. Вважає, що це
реально вплине на плату податків, а також зменшить завантаженість на центр
зайнятості, перекваліфікацію людей, субсидії по безробітті. Важливий чинник
всесезонності - величезний обсяг додаткових коштів. Поскаржився на
заборону обладнання літніх майданчиків з прив’язкою та вважає, що потрібно
застосовувати однаковий підхід для літніх майданчиків з прив’язкою та без.
16) Орест Олеськів, містянин. Наголосив на важливості забезпечення зручності
пересування громадян та гостей міста, зовнішньому вигляді літніх майданчиків
у зв’язці з навколишньою архітектурою. Запропонував юридично оформити на
пішохідних доріжках та в пішохідних зонах транзитні зони для пішоходів та
зони для іншої діяльності, в тому числі підприємницької.
Голосування за пропозиції:
1) Організація робочої групи щодо напрацювання проекту ухвали Львівської
міської ради з альтернативними підходами в термін до 15 липня 2018 року.
Результати: за – 19, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 4
Рішення прийнято
2) Запровадження декларативного способу погодження літніх майданчиків
Результати: за – 17, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 5
Рішення прийнято
3) Забезпечення принципу мовчазної згоди у разі виконання вимог підприємцем
та відсутності відповіді протягом визначеного періоду
Результати: за – 16, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 6
Рішення прийнято
4) Скасування принципу колегіальності у прийнятті рішень (скасування комісії)
Результати: за – 18, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 4
Рішення прийнято
5) Жорстка санкція за недотримання підприємцями правил встановлення літніх
майданчиків
Результати: за – 17, проти – 1, утрималися – 0, не голосували – 5
Рішення прийнято
6) Запровадження аукціонів для оренди літніх майданчиків без прив’язки та
визначення відповідних термінів
Результати: за – 11, проти – 3, утрималися – 6, не голосували – 3
Рішення не прийнято
7) Визначення перспективної мапи літніх майданчиків без прив’язки
Результати: за – 18, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 4
Рішення прийнято

8) Пілотне запровадження режиму всесезонності майданчиків на окремих
вулицях
Результати: за – 15, проти – 2, утрималися – 1, не голосували – 5
Рішення прийнято
9) Розробка реєстру літніх майданчиків
Результати: за – 19, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 4
Рішення прийнято
10) Забезпечення зручності для мешканців та маломобільних груп населення при
встановленні літніх майданчиків
Результати: за – 16, проти – 0, утрималися – 2, не голосували – 5
Рішення прийнято
11) Урівноваження в правах майданчиків з прив’язкою і без прив’язки в плані
обладнання
Результати: за – 10, проти – 4, утрималися – 3, не голосували – 6
Рішення не прийнято

Головуючий громадських слухань,
керівник аналітично-адвокаційного центру
«Львівський регуляторний хаб»
Тарас Хавунка

____________________

Секретар громадського слухання,
адміністратор групи «Літні майданчики Львова»
Ростислав Васюта

____________________

