
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.03.2015       Ужгород               № 108 
 
 
Про об’єкти тимчасової торгівлі 

 
У зв’язку з набранням законної сили Постанови Закарпатського окружного 

адміністративного суду від 19.09.14 щодо скасування рішення ІІІ сесії 
Ужгородської міської ради VІ скликання від 21.12.10 № 52, враховуючи 
відсутність у землекористувачів державної реєстрації права оренди земельних 
ділянок комунальної власності міста на яких проводиться тимчасова торгівля, з 
метою ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста, недопущення втрат 
міського бюджету та приведення ситуації у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, керуючись статтею 19 Цивільного кодексу України, 
статтями 30,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 1. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконкому щодо 
погодження місця розташування пересувного обладнання та видачу підтверджень 
торговельної діяльності на тимчасові об’єкти торгівлі та сфери послуг з 
погодженням режиму роботи: №78 від 14.03.2014; №85 від 19.03.2014; №100 від 
02.04.2014; №116 від 16.04.2014; №141 від 07.05.2014; №185 від 04.06.2014; №202 
від 18.06.2014; №231 від 02.07.2014; №258 від 16.07.2014; №300 від 13.08.2014; 
№326 від 27.08.2014; №376 від 24.09.2014; №510 від 29.12.2014. 
 

2. Анулювати підтвердження торговельної діяльності на тимчасові об’єкти 
торгівлі та сфери послуг з погодженням режиму роботи, видані на підставі рішень 
виконкому зазначених в п.1 цього рішення, стосовно суб’єктів підприємницької 
діяльності зазначених у додатку 1.  
 
 3. Зобов’язати підприємців, зазначених у додатку 1, здійснити демонтаж 
об’єктів торгівлі за власний рахунок протягом 10-ти днів з дня прийняття 
рішення. 
  
 4. Зобов’язати підприємців, зазначених у додатку 2, до 01.06.15 
оформити/переоформити документи на право розміщення об’єктів тимчасової 
торгівлі (терас) відповідно до Порядку отримання паспортів відкритих літніх 
майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних 



закладів ресторанного господарства у м. Ужгороді, затвердженого рішенням 
Ужгородської міської ради ХХVI сесії VІ скликання від 07.11.14 № 1505. 

   
 5. У разі невиконання: 
 - пункту 3 цього рішення відділу муніципальної поліції та правопорядку 
(Горбань С.) спільно з департаментом міського господарства (Костенчук О.А.) 
провести демонтаж вищевказаних об’єктів торгівлі силами комунальних служб 
міста з відшкодуванням витрат за рахунок власників об’єктів торгівлі.  

- пункту 4 цього рішення відділу муніципальної поліції та правопорядку 
(Горбань С.) спільно з департаментом міського господарства (Костенчук О.А.) 
вжити заходів щодо анулювання підтверджень торговельної діяльності на 
тимчасові об’єкти торгівлі та сфери послуг з погодженням режиму роботи 
виданих суб’єктам підприємницької діяльності зазначених у додатку 2 та 
демонтажу вказаних об’єктів торгівлі силами комунальних служб міста з 
відшкодуванням витрат за рахунок власників об’єктів торгівлі. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Волошина І.І. 
 
 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
рішення виконкому  

25.03.15_№_108_ 
 

Список 
 підприємців, об’єкти торгівлі яких підлягають демонтажу  

 

1. Підприємцю Єрьоменко Л. В.,  ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: ****** 
- повітряними кульками, сувенірами, цукровою ватою та поп-корном із 
пересувної МАФ на пл. Театральній /біля лялькового театру, навпроти будинку 
№11/ /площа 5 кв. м., центральна зона/ /режим роботи з 08.00 год. до 22.00 год/. 
 
2. Підприємцю Поповій К. М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
***** 
- картинами на пл. Театральній із пересувної МАФ /біля лялькового театру, 
навпроти будинку №11 //площа 3,75 кв. м., центральна зона//режим роботи: з 
08.00 год. до 22.00 год./ 
 
3. Підприємцю Ньорбі Я. Ф., ідентифікаційний код ******, місце проживання: 
****** 
- картинами на пл. Театральній із пересувної МАФ /біля лялькового театру, 
навпроти будинку №11//площа 3,75 кв. м., центральна зона//режим роботи: з 08.00 
год. до 22.00 год./ 
 
4. Підприємцю Савицькій С. М., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: **** 
- морозивом та квасом із пересувної МАФ по вул. Корзо/ біля житлового 
будинку №6/ площа 6 кв. м., центральна зона//режим роботи з 08.00 год. до 22.00 
год./ 
- морозивом та квасом із пересувної МАФ на пл. Корятовича /біля входу в 
ринок/ площа 6 кв. м., центральна зона//режим роботи з 08.00 год. до 22.00 год./ 
 
5. Підприємцю Лях В. О., ідентифікаційний код *****, місце проживання: 
**** 
- друкованою продукцією з пересувної МАФ на пл. Ш. Петефі /у сквері// 
площа 6 кв. м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год до 17.00 год./ 
- друкованою продукцією з пересувної МАФ на пл Театральній /біля 
ресторану «Корона»// площа 6 кв. м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год 
до 17.00 год./ 
 
6. Підприємцю Никоряк М. М., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: **** 
- гарячими напоями із пересувного спецавтомобіля на пл. Корятовича-вул. 
Духновича/площа 8 кв. м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год. до 22.00 
год./ 
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7. Підприємцю Ігнат М. В., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- сонцезахисними окулярами з пересувної МАФ пл. Ш. Петефі, 13 /біля 
магазину «ТриОптіка»//площа 4 кв. м., центральна зона// режим роботи з 09.00 
год. до 18.00 год./ 
- сонцезахисними окулярами з пересувної МАФ по вул. Корзо, 17 /біля 
магазину «Оптіка»// площа 4 кв. м., центральна зона// режим роботи з 09.00 год. 
до 18.00 год./ 
 
8. Підприємцю Андрик О. С., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- морозивом із пересувної МАФ на наб. Незалежності /навпроти кафе «Над 
Ужем»//площа 6 кв.м., центральна зона// режим роботи з 09.00 год. до 22.00 год./ 
- морозивом із пересувної МАФ по вул. Корзо /біля кафе «Піт Стоп»// площа 
4 кв.м., центральна зона// режим роботи з 09.00 год. до 22.00 год./ 
 
9. Підприємцю Щобак І. М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- друкованою продукцією із пересувної МАФ по вул. Корзо/навпроти банку 
«Універсальний»// площа 6 кв. м., центральна зона// режим роботи з 09.00 год. до 
19.00 год./ За умови встановлення урни для сміття біля торгової точки. 
 
10. Підприємцю Воюцькій Є. В., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
***** 
- гарячими напоями із пересувного спецавтомобіля на пл. Ш. Петефі /біля 
будинку №15// площа 8 кв. м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год. до 
18.00 год./ 
 
11. Підприємцю Палійчуку І. К. ідентифікаційний код ****, місце проживання 
:***** 
- сувенірами /виробами з дерева, керамічними виробами, що відображають 
символіку м. Ужгорода, Закарпаття, України/ на пл. Ш. Петефі/біля пішохідного 
мосту/площа 3 кв. м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год. до 22.00 год./ 
 
12. Підприємцю Черняк С. М., ідентифікаційний код *****, місце проживання: 
**** 
- морозивом та прохолоджуючими напоями із пересувної МАФ, в 
Боздоському парку /біля каруселі «Качелі»/ площа 10 кв. м., периферійна зона// 
режим роботи з 10.00 год. до 20.00 год./ 
 
13. Підприємцю Матяшовському В. В., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання: **** 
- кавою із пересувного спец.обладнання /машина-кава/ по вул. Перемоги /біля 
супермаркету «Вопак»// площа 8 кв. м., серединна зона// режим роботи з 08.00 
год. до 17.00 год./ 
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14. Підприємцю Поповичу С. Ф., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання: ***** 
- кавою із пересувного спец обладнання /машина-кава/ на пл. Корятовича біля 
магазину «Плаза» та на пл. Ш. Петефі/біля будинку №13/площа 8 кв. м., 
центральна зона// режим роботи з 08.00 год. до 16.00 год./ 
 
15. Підприємцю Решетар Г. Д., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- продовольчими товарами із пересувної МАФ по вул. Гагаріна /біля 
автобусної зупинки та будинку №36/автобаза/площа 7 кв. м., периферійна зона// 
режим роботи з 08.00 год. до 17.00 год./ 
 
16. Підприємцю Новосад К. Я., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- питтєвою водою в посуд покупців із спец. автомобіля на перехресті вул. 
Заньковецької та вул. Легоцького /стоянка для автомобілів/навпроти ТК 
«Токіо»/площа 14 кв. м., периферійна зона// режим роботи з 08.00 год. до  
22.00 год./ 
 
17. Підприємцю Толкачову С. Г., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 
*** 
- картинами із пересувної МАФ на пл.Ш. Петефі/біля пішохідного 
мосту/площа 5,2 кв.м., центральна зона// режим роботи з 08.00 год. до 19.00 год./ 
 
18. Підприємцю Мясковській Н. К., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання: **** 
- друкованою продукцією із пересувної МАФ на пл. Корятовича /біля 
магазину «Оріон»/ площа 6 кв. м., центральна зона // режим роботи з 08.00 год. до 
18.00 год./ 
 
19. Підприємець Савицька С.М., ідентифікаційний код****, місце проживання: 
**** 
- морозивом та квасом із пересувної  МАФ по вул. Корзо /біля житлового будинку 
№6/ /площа 6 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 
- морозивом та квасом із пересувної  МАФ на пл.Корятовича /біля входу в ринок/ 
/площа 6 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00год./. 
 
20. Підприємець Козмович О.П., ідентифікаційний код****, місце проживання : 
*** 
- морозивом із пересувної МАФ   на пл. Театральній  /площа 5 кв.м., центральній 
зона//режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
21. Підприємець Шевчук Г.М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
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- морозивом із пересувної МАФ  по вул.Швабській-пр.Свободи  /біля Хресто-
Воздвиженського собору//площа 3,82 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 
10.00 год. до 19.00 год./ 
 
22. Підприємець Дьомін Є.П., ідентифікаційний код *****, місце проживання : 
****** 
- овочами та фруктами із пересувної МАФ по вул.Грушевського /на автобусній 
зупинці/ /площа 4  кв.м., серединна зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 
23. Підприємець Легеза М.М., ідентифікаційний код***, місце проживання: *** 

- прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ по вул. Фединця /біля магазину 
"Вопак"/ /площа 4 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 
год./;          
- прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ по вул. Фединця /зупинка 
маршрутного таксі/ /площа 4 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. 
до 22.00 год./; 
- прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ на пл.Ш.Петефі /у сквері/ 
/площа 4 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
24. Підприємець Лях В.О., ідентифікаційний код ***, місце проживання : ***  
-  друкованою продукцією з пересувної МАФ на пл. Ш.Петефі /у сквері//площа 6 
кв.м., центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 17.00 год./; 
- друкованою продукцією з пересувної МАФ на пл.Театральній /біля ресторану 
"Корона"//площа 6 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 17.00 
год./. 
 
25. Підприємець Харченко В.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
*** 
- квасом із пересувної МАФ по вул.Фединця /зупинка маршрутного таксі//площа 4 
кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 
- квасом із пересувної МАФ по вул.Бородіна /біля павільйону "Винороб"//площа 4 
кв.м., серединна  зона//режим роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 
 
26.  Підприємець Никоряк М.М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
**** 
- гарячими напоями  із пересувного спецавтомобіля на пл. Корятовича –вул. 
Духновича /площа 8 кв.м., центральна  зона /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 
27.  Підприємець Ігнат М.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : ***  
 

 
 



Продовження додатку 1 
 

- сонцезахисними окулярами з пересувної МАФ на пл. Ш.Петефі, 13 /біля 
магазину "ТриОптіка"//площа 4 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 09.00 год. 
до 18.00 год./; 
- сонцезахисними окулярами з пересувної МАФ по вул.. Корзо, 17 /біля магазину 
"Оптіка"//площа 4 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 09.00 год. до 18.00 
год./. 
28. Підприємець Андрик О.С., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 
****     
- морозивом із пересувної МАФ  на наб. Незалежності /навпроти кафе "Над 
Ужем" // площа 6 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 
год./; 
- морозивом із пересувної МАФ  по вул.. Корзо /біля кафе "Піт Стоп" // площа 4  
кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
29.  Підприємець Щобак І.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
**** 
- друкованою продукцією із пересувної МАФ по вул.Корзо /напроти банку  
“Універсальний”/  /площа  6  кв.м., центральна  зона/   режим   роботи:  з 09.00 
год. до 19.00 год./. За умови встановлення урни для сміття біля торгової точки. 
 
30.  Підприємець Сабодош М.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
**** 
- квасом із пересувної МАФ по вул. Фединця /на автобусній зупинці 
"Корятовича"/ /площа 4 кв.м., центральна зона/ режим роботи: з 10.00 год. до 
17.00 год./. 
- квасом із пересувної МАФ на пл. Ш.Петефі /у сквері/ /площа 4 кв.м., центральна 
зона/ режим роботи: з 10.00 год. до 17.00 год./. 
 
31.  Підприємець Чічеро Д., ідентифікаційний код ***, місце проживання : *** 
- морозивом із пересувної  МАФ на пл.. Ш.Петефі,2а /режим роботи: з 08.00 год. 
до 22.00 год./. 
 
32.  Підприємець Фазекош В.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
**** 
- морозивом із пересувної  МАФ по вул. Корзо,20 /біля кафе "Астіка"/ /режим 
роботи: з 10.00 год. до 19.00 год./. 
 
33.  Підприємець Бабинцю І.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 
**** 
- квасом із пересувної МАФ по вул. Бородіна /біля гуртожитку/ /площа 2  кв.м., 
серединна   зона//режим роботи: з 09.00 год. до 18.00 год./; 
- квасом із пересувної МАФ по вул.Минайській /біля магазину “Осетія”/ /площа 2  
кв.м., серединна   зона//режим роботи: з 09.00 год. до 18.00 год./. 
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- квасом із пересувної МАФ на пл.Кирила і Мефодія /біля універмагу “Україна”/ 
/площа 2  кв.м., центральна   зона//режим роботи: з 09.00 год. до 18.00 год./ 
 
34. Підприємець Пасторницькій М.Ш., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання : *** 
- прохолоджуючими напоями із пересувної МАФ по вул. Бородіна-Джамбула 
/біля піцерії/ /площа 4 кв.м., серединна  зона//режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 
год./. 
 
35. Підприємець Рослік В.В., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 
*** 
- морозивом із пересувної МАФ по вул. Волошина,22 /площа 4 кв.м., центральна  
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
36. Підприємець Садоха В.В., ідентифікаційний код *****, місце проживання 
***  
- морозивом із пересувної МАФ по пр. Свободи,3 /площа 4 кв.м., центральна  
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
37. Підприємець Недзельський М.М., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання: *** 
- морозивом із пересувної МАФ на наб. Незалежності, 4 /біля лінгвістичної 
гімназії//площа 4 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 10.00 год. до 18.00 
год./. 
 
38.  Підприємець Матяшовський В.В., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання : *** 
- гарячими напоями  із пересувного спецавтомобіля на пл. Ш.Петефі /біля 
будинку побуту/ /площа 8 кв.м., центральна  зона /режим роботи: з 08.00 год. до 
17.00 год./; 
 
39.  Підприємець Воюцька Є.В., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 
*** 
- гарячими напоями  із пересувного спецавтомобіля на пл. Ш.Петефі /біля 
будинку №15/ /площа 8 кв.м., центральна  зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 
18.00 год./. 
 

40. Підприємець Легеза М.М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
*** 

- прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ по вул. Перемоги /біля 
магазину "Білочка"/ /площа 4 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. 
до 22.00 год./. 
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41. Підприємець Палійчук І.К., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
*** 
- сувенірами /виробами з дерева, керамічними виробами, що відображають 
символіку м.Ужгорода, Закарпаття, України/ на пл.Ш.Петефі /біля пішохідного 
мосту/ / площа 3 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
42. Підприємець Черняк С.М., ідентифікаційний код **, місце проживання : ***  
- морозивом та прохолоджуючими напоями із пересувної МАФ   в Боздоському 
парку /біля каруселі “Качелі”/ /площа 10 кв.м., периферійна зона//режим роботи: з 
10.00 год. до 20.00 год./. 
 
43. Підприємець Попович С.Ф., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
*** 
- кавою із пересувного спец.обладнання /машина-кава/ на пл.. Корятовича /біля 
магазину "Плаза"/ та  на пл. Ш.Петефі /біля будинку №13/ /площа 8 кв.м., 
центральна  зона /режим роботи: з 08.00 год. до 16.00 год./; 
 
44. Підприємець Решетар Г.Д., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 
****  
-  продовольчими товарами із пересувної МАФ   по вул.. Гагаріна /біля автобусної 
зупинки та будинку №36/ /площа 7 кв.м., периферійна зона /режим роботи: з 08.00 
год. до 17.00 год./; 
 
45. Підприємець Новосад К.Я., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
*** 
- питтєвою водою в посуд покупців із спецавтомобіля на перехресті 
вул.Заньковецької та вул.Легоцького /стоянка для автомобілів/напроти ТК 
«Токіо»//площа 14 кв.м., периферійна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 
46. Підприємець Матяшовський В.В.., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання: *** 
- кавою із пересувного спец.обладнання /машина-кава/ по вул. Перемоги /біля 
супермаркету "Вопак"//площа 8 кв.м., серединна  зона//режим роботи: з 08.00 год. 
до 17.00 год./. 
 
47. Підприємець Мясковський Ю.К., ідентифікаційний код***, місце 
проживання: **** 
- друкованою продукцією із пересувної МАФ на пл.Ш.Петефі,12 /площа 6 кв.м., 
центральна зона//режим роботи: з 07.00 год. до 19.00 год./. 
 
48. Підприємець Гулянич К.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ** 
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- кукурудзою  із пересувної МАФ на пл. Фенцика /біля лялькового театру/ /площа 
5 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 10.00 до 20.00/.  
 
49. Підприємець Пилип О.О., ідентифікаційний код ***, місце проживання: *** 
- в громадській вбиральні  із пересувної МАФ на пл. Фенцика /позаду лялькового 
театру/ /площа 15 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 07.00 до 20.00/; 
- в громадській вбиральні  із пересувної МАФ на пл. Ш.Петефі /у сквері/ /площа 
15 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 07.00 до 20.00/; 
- в громадській вбиральні  із пересувної МАФ на наб.Незалежності /біля 
"Укртелекому"/ /площа 15 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 07.00 до 20.00/;  
- в громадській вбиральні  із пересувної МАФ на пл. Корятовича /автобусна 
зупинка/ /площа 15 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 07.00 до 20.00/.  
 
50. Підприємець Мясковська Н.К., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: *** 
- друкованою продукцією із пересувної МАФ на пл. Корятовича /біля магазину 
"Оріон"//площа 6 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 08.00 год. до 18.00 
год./. 
 
   
 
 
 
Керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2  
рішення виконкому 

25.03.15_№_108_ 
 

 

Список  
підприємців, яким необхідно переоформити документи на право  розміщення 

об’єктів тимчасової торгівлі (терас) 
 

1. Підприємець Горкій І.В., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
*** 

- на терасі на пл. Дружби Народів,2 /площа 7  кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 07.00 год. до 20.00 год./. 

 
2. Підприємець Галишич Н.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул.Залізничній, 1а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
3. Підприємець Грамотник Т.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: ***  
- на терасі по вул.Собранецькій, 122 /площа 15 кв.м., серединна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
 
4. Підприємець Зацаринна Н.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

****  
- на терасі на наб. Незалежності, 4а /площа 60 кв.м., центральна зона/ /режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
5. Підприємець Ковач Ю.В., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Корятовича, 11 /площа 29,7  кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
6. Підприємець Мушак Н.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ** 
- на терасі по вул. Перемоги, 6 /площа 10 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
7. Підприємець Осташ М.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

***  
- на терасі по пр. Свободи /біля будинку №22/ /площа 82  кв.м., центральна 

зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./.  
 
8. Підприємець Костик О.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул. Корзо,20 /площа  16 кв.м., центральна зона//режим роботи: 

з 08.00 год. до 22.00 год./. 
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9. Підприємець Голубка В.Ю. ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул. Богомольця,9  /режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
 
10. Підприємець Арендаш Є.В., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: ****  
- на терасі  по вул.. Корзо,7 /площа 8 кв.м., центральна зона//режим роботи: з 

10.00 год. до 22.00 год./. 
- на терасі  на наб. Незалежності,2 /площа 52 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 
11. Підприємець Джурджа А.Ю., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання:**** 
- на терасі по вул.Грушевського /біля будинку № 67/ /площа 23,5 кв.м., 

серединна зона//режим роботи з 07.30 год. до 20.00 год./. 
 
12. Підприємець Целенко Х.І. , ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: ****  
- тераса  по вул.. Корзо,3 /площа 15,75 кв.м., центральна зона//режим роботи: 

з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 
13. Підприємець Павловська Г.Е., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: **** 
- на терасі  по вул. Заньковецької, 93 /площа 18,5 кв.м., периферійна 

зона//режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
14. Підприємець Стойка Ю.Й., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- тераса  по вул.. Волошина, 24 /площа 24 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 7.30 год. до 22.00 год./. 
 
15. Підприємець Зоріна О.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- тераса  по пр. Свободи, 35/51 /площа 13 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 7.30 год. до 21.00 год./. 
 
16. Підприємець Висоцькій Н.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання:***  
- на терасі по вул.Верещагіна, 4а  /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
17. Підприємець Булеца М.О., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

****  
- на терасі по вул.Українській, 54 /за умови встановлення на власній 

земельній ділянці//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
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18. Підприємець Дан А.Ю., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ** 
- на терасі на пл. Театральній, 3  /біля кафе “Кавовий двір”//площа 35  кв.м., 

центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
19. Підприємець Машкаринець Г.І., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: *** 
- на терасі по вул. 8 Березня, 38 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
20. Підприємець Римарук В.Д., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Чорновола,1 /площа  9 кв.м., периферійна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
21. Підприємець Гудак Ю.Ю., місце проживання: *** 
- на терасі на пл. Корятовича,11 /площа 8 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
22. Підприємець Драгун О.Д., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул. Володимирській, 78а /площа 33 кв.м., периферійна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
23. Підприємець Гарбадин Т.Є., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: **** 
- на терасі на пл.. Корятовича, 1а  /площа 12 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
24. Підприємець Мойса І.С., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Грушевського /біля будинку №45 /площа 37,3 кв.м., 

серединна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
25. Підприємець Монич Т.О., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Волошина,14 /площа 24  кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
26. Підприємець Прокопюку М.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання : ****  
- на терасі по вул. Корзо,5 /площа 6 кв.м., центральна зона/ /режим роботи: з 

08.00 год. до 22.00 год./. 
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27. Підприємець Чічеро Д., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 

*** 
- на терасі по вул.А.Волошина /біля будинку 21/ /площа 51,6 кв.м., 

центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
28. Підприємець Ціцак Л.М. ідентифікаційний код **** місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Л.Толстого,5а /площа 25 кв.м., центральна зона/ /режим 

роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
29. Підприємець Мушак Н.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Перемоги, 6 /площа 14 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
30. Підприємець Третяковій О.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: *** 
- на терасі на наб. Незалежності, 2 /площа 48 кв.м., центральна зона/ /режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
31. Підприємець Чічеро Д., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

*** 
- на терасі по вул.А.Волошина /біля будинку 17/ /площа 22 кв.м., центральна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
30. Підприємець Тріфонову П.В. , ідентифікаційний код ***, місце 

проживання :**** 
- на терасі по вул.Загорській,  /біля будинку 26/5/ /площа 15 кв.м., серединна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
31. Дочірньому підприємству "Тиса-Прім" товариства з обмеженою 

відповідальністю "Плодоовоч-Уж", ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: 
*** 

на терасі по вул. Благоєва,1а /площа  18 кв.м., периферійна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

 
32. Підприємець Роля М.А., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

*** 
- на терасі на пл.. Ш.Петефі /біля будинку 27/ /площа 6 кв.м., центральна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
33. Підприємець Скоблей А.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

*** 



- на терасі по вул.Л.Толстого /біля будинку 3/ /площа 9 кв.м., центральна 
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./.  
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34. Підприємець Головацька Д.Ю., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: ***  

- на терасі  по вул.Грибоєдова /біля автобусної зупинки/ /площа 25 кв.м., 
серединна зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./. 

 
35. Підприємець Рошко Т.В., ідентифікаційний код***, місце проживання : 

**** 
- на терасі по вул.Фединця /біля будинку 14/ /режим роботи: з 08.00 год. до 

22.00 год./. 
 
36. Підприємець Шитьман Ю.М., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: ** 
- на терасі по пл. Корятовича /біля будинку 17/ /площа 18 кв.м., центральна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
37. Підприємець Оруджов Д.Х. Огли, ідентифікаційний код ***, місце 

проживання :*** 
- на терасі на пл. Театральній,8 /площа 12 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 09.00 год. до 20.00 год./. 
 
38. Підприємець Немеш В.Ф., ідентифікаційний код **, місце проживання : 

***  
- на терасі по пр.Свободи /біля кафе "Диво" будинок №29//площа 20 кв.м., 

центральна зона/ /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
39. Підприємець Кобі Н.Ю., ідентифікаційний код *****, місце проживання : 

*** 
- на терасі по вул.Собранецькій, 145 /площа 14 кв.м., периферійна зона/  

/режим роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./.  
 
40. Підприємець Романов С.С., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: *** 
- на терасі по вул. Грушевського,31а /площа 24 кв.м., серединна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
41. Підприємець Булеца Н.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Собранецька, 146 /площа 14 кв.м., серединна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 
 
42. Підприємець Сокаль Л.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

***      



- на терасі по вул. Сечені, 35/2 /площа 10  кв.м., серединна зона/ /режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
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43. Підприємець Башмарін Я.С., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання : **** 
- на терасі по вул. Швабській, 25 /площа 10  кв.м., серединна зона/ /режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
44. Підприємець Легеза М.М., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: **** 
- на терасі по вул. Волошина,16/1а /режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 
45. Підприємець Рущак В.Ф., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 

***  
- на терасі по вул. Українська,4 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
46. Підприємець Феофанову Ю.І., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: *** 
- на терасі по вул.Корзо /біля будинку №23/ /площа 22 кв.м., центральна 

зона//режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 
47. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фора-2008”, 

ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
- на терасі по вул. Тлехаса,89 /площа 44 кв.м.,периферійна  зона/. 
 
48. Підприємець Новак Т.М., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул.Можайського /біля будинку №16а/ /площа 16,5 кв.м., 

периферійна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
49. Підприємець Пехньо М.С., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: *** 
- на терасі  на пл. Театральній, 15/2 /площа 28 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 07.00 год. до 21.00 год./. 
 
50. Підприємець Гаупт Н.А., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання:м*** 
- на терасі  на Слов"янській наб., 15 /площа 23 кв.м., серединна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./. 
 
51. Підприємець Хрипак А.І., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

*** 
- на терасі  по вул. Дайбозькій, 14 /режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
 



52. Підприємець Сидор О.І., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 
*** 

- на терасі  по вул. Швабській,75 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
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53. Товариству з обмеженою відповідальністю “Катюша”, ідентифікаційний 
код ***, місцезнаходження: *** 

- на терасі  по вул. Гагаріна,28 /площа 40 кв.м., серединна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./. 

 
54. Підприємець Чічеро Дж., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

*** 
- на терасі  по вул. Волошина, 21 / площа 6 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
55. Підприємець Бакош М.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі  по вул. І.Франка /біля буд. №56/ площа 16 кв.м., серединна 

зона//режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
 
56. Підприємець Пинзеник В.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання : *** 
- на терасі  по вул. Корзо, 10 / площа 22 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./.  
 
57. Підприємець Коломієць Т.П., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: ****  
- на терасі по вул.Легоцького /біля будинку №8//площа 16 кв.м., периферійна 

зона// режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
58. Підприємець Чижмар Ю.С., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання: ***** 
- на терасі по вул.Минайській, 34д /площа 23 кв.м., серединна зона/ режим 

роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 
 
59. Підприємець Гладжикурка  Р.В., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: ***** 
- на терасі по вул.Корзо, 11/8 /площа 15 кв.м., центральна зона/ режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
60. Підприємець Оленич Н.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул.Собранецькій, 47 /площа 9 кв.м., центральна зона/ режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 



61. Підприємець Сливканич О.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: **** 

- на терасі по вул.А.Волошина, 22 /площа 10 кв.м., центральна зона/ режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
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62. Підприємець Ленська І.О., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

м**** 
- на терасі по вул.Легоцького, 66 /площа 45 кв.м., периферійна зона/ режим 

роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
63. Підприємець Борнемісо Н.Ю., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання : *** 
- на терасі по вул.Перемоги,20 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
64. Підприємець Успенський О.І., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: *** 
- на терасі по вул.Бестужева, 9 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
65. Підприємець Руснак М.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул.Ольбрахта,3/площа 18 кв.м., центральна зона// режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
66. Підприємець Фулайтар М.О., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання: ***** 
- на терасі по вул.Щедріна,36а /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 
67. Підприємець Лейко Н.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

*** 
- на терасі на пр.Свободи,40/прим. №98,99 /площа 21 кв.м., серединна зона// 

режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
 
68. Підприємець Коптель М.В., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання : *** 
- на терасі по вул.Заньковецькій, 93 /площа 39 кв.м., периферійна зона// 

режим роботи: з 09.00 год. до 21.00 год./. 
 
69. Підприємець Кеда С.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 

**** 
- на терасі по вул.Заньковецької, 77в /площа 24 кв.м., периферійна зона// 

режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
70. Підприємець Шкриба О.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі по вул. Радіщева,1/режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 



 
71. Підприємець Токарь О.Б., ідентифікаційний код ****, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул.Легоцького,3 /режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 год./. 
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72. Підприємець Ілько М.І., ідентифікаційний код ***, місце проживання : 
*** 

- на терасі по вул.Кошицькій, 28 / режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
73. Підприємець Цімбота Р.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

**** 
- на терасі по вул.Мальовничій,9 /площа 100 кв.м., периферійна зона/ режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 
74. Підприємець Бірман В.І., ідентифікаційний код 1***, місце проживання : 

**** 
- на терасі на пл.Корятовича, 5 /площа 13,2 кв.м., центральна зона// режим 

роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
75. Підприємець Гаврилець А.В., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання : *** 
- на терасі по вул.Бродлаковича, б/н /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 

год./. 
76. Підприємець Богуславському Д.Я., ідентифікаційний код ****, місце 

проживання:**** 
- на терасі по вул.Можайського,22а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
77. Підприємець Склярову І.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: 

*** 
- на терасі на пл.Петефі,11/1 /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
78. Товариству з обмеженою відповідальністю «Готель «Ужгород», 

ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: **** 
на терасі на пл. Б.Хмельницького,2/режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
79. Підприємець Ігнат О.А., ідентифікаційний код ****, місце проживання : 

***  
- на терасі по вул.Новака, 18 /режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
80. Приватному підприємству "Далан", ідентифікаційний код ***, 

місцезнаходження: ****  
- на терасі по пр.Свободи, 3 /біля магазину “Арагві”//площа 19,1 кв.м., 

центральна зона//режим роботи з 08.00 год. 20.00 год./. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому      Д. Геворкян 
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