
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.07.2014       Ужгород               № 232 
 
Про  видачу підтверджень  
торговельної діяльності на  
тимчасові об"єкти  
торгівлі  та сфери послуг 
з погодженням режиму роботи 

 
Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, рішеннями виконкому “Про встановлення режиму роботи та 
підтвердження торговельної діяльності, надання послуг ” від 21.12.11р. №481 
та “Про положення порядку встановлення режиму роботи та видачі 
підтверджень торговельної діяльності, надання послуг з погодженням 
режиму роботи"  від 29.12.11р. №502, та на виконання рішення ІІІ сесії 
міської ради УІ скликання від 21.12.2010р. №52 “Про порядок надання в 
оренду земельних ділянок для тимчасового розміщення малих архітектурних 
форм для здійснення підприємницької діяльності на землях загального 
користування”,  виконком міської  ради    в и р і ш и в: 
 
 1. Надати підтвердження торговельної діяльності та погодити 
режим роботи на тимчасові об"єкти торгівлі на території м. Ужгорода 
терміном на один рік:   

1.1. Підприємцю Романову С.С., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
       - на терасі по вул. Грушевського,31а /площа 24 кв.м., серединна 
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

1.2. Підприємцю Булеці Н.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: Ужгородський р-н, с.Минай, вул.*** 
       - на терасі по вул. Собранецька, 146 /площа 14 кв.м., серединна 
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 

1.3. Підприємцю Сокаль Л.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м. Ужгород,  вул. ***  

- на терасі по вул. Сечені, 35/2 /площа 10  кв.м., серединна зона/ /режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 



1.4. Підприємцю Башмарін Я.С., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м. Ужгород,  пр. ***  

- на терасі по вул. Швабській, 25 /площа 10  кв.м., серединна зона/ 
/режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

1.5. Підприємцю Гомонай Н.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м. Ужгород,  вул. ***  

- на терасі по вул. 8 Березня,25 /площа 64  кв.м., серединна зона/ 
/режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 1.6. Підприємцю Рошко В.С., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 

 -  на терасі по пр. Свободи, 52а /площа 12 кв.м., центральна 
зона//режим роботи: з 10.00 год. до 20.00 год./. 

1.7. Підприємцю Юзвенко Г.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, пров.***  

- в кіоску на пл.Ш.Петефі /ринок п/п Бровді Л.М.//режим роботи: з 08.00 
год. до 20.00 год./. 

1.8. Відокремленому підрозділу "Ужгородська пасажирська вагонна 
дільниця" державного територіально-галузевого об”єднання “Львівська 
залізниця”, ідентифікаційний код 20430139, місцезнаходження : м.Ужгород, 
вул. Болгарська, 22  

- в вагоні-кафе № 17679 потягу № 100/99 Ужгород-Київ /режим роботи: 
з 06.00 год. до 22.00 год./; 

- в вагоні-кафе № 17653 потягу №100/99 Ужгород-Київ /режим роботи: 
з 06.00 год. до 22.00 год./. 
 1.9.  Підприємцю Легезі М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: Ужгородський р-н, с.Минай, вул.*** 
 - на терасі по вул. Волошина,16/1а /режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 
год./. 

1.10. Підприємцю Рущак В.Ф., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м. Ужгород,  вул. ***  

- на терасі по вул. Українська,4 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 

2. Відмовити у наданні підтвердження торговельної діяльності та 
погодженні режиму роботи на тимчасовий об"єкт торгівлі на території 
м.Ужгорода: 

Підприємцю Медведєву М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
       - на терасі по вул. Корзо,17 /площа 52 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 У зв"язку з неможливістю розміщення тераси, частина якої 
встановлена посередині вулиці, в центральній історичній частині міста.  



3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи 
суб”єктам підприємницької діяльності. 

 
 4. Департаменту міського господарства протягом трьох днів з дня 
отримання рішення укласти договори оренди землі загального користування 
із суб”єктами підприємницької діяльності (п.п. 1.1-1.6) 
 

5. Центру надання адміністративних послуг видати підтвердження 
торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на тимчасові об"єкти 
торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності після укладення договорів 
оренди землі загального користування з департаментом міського 
господарства. 

 
 6. У разі надходження інформації від контролюючих та 
правоохоронних органів про порушення чинного законодавства та  
обґрунтованих скарг від мешканців міста підтвердження торговельної 
діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі  та сфери послуг з погодженням 
режиму роботи буде переглянуто. 
 
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Шафаря Я.В. 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради            В.Щадей 
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