
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.13       Ужгород               № 147 
 
 
Про  погодження місця розташування  
пересувного обладнання та 
видачу підтверджень  
торговельної діяльності на  
тимчасові об"єкти  
торгівлі  та сфери послуг 
з погодженням режиму роботи 

 
Керуючись ст. 26, 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,  “Про положення порядку встановлення режиму роботи та видачі 
підтверджень торговельної діяльності, надання послуг з погодженням 
режиму роботи"  від 29.12.11р. №502, " Про затвердження схеми пересувного 
обладнання для здійснення підприємницької діяльності" від 04.04.12 №104 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” та комісії  з розгляду заяв про 
погодження місця розташування пересувного обладнання для здійснення 
підприємницької діяльності затвердженої розпорядженням міського голови 
від 23.04.12 №119, 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 Легезі М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: Ужгородський р-н, с.***, вул.*** 

 - 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./; 



  
                2. 
  
 - 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./; 
 - прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ по вул. Волошина,16 
/площа 4 кв.м.,  центральна зона/ /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./; 
 - прохолоджуючими напоями  із пересувної  МАФ на пл. Театральна 
/біля лялькового театру/ /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./. 

1.2. Підприємцю Щобак І.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  

 - 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./. 

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

 - гарячими напоями  із пересувного спецавтомобіля на пл. Корятовича 
/поблизу ТЦ "Луксор плаза"/, пл. Корятовича / біля ТЦ "Уж"/, на перехресті 
вул. Бородіна та вул. Декабристів, пл. Ш.Петефі /біля пішохідного мосту/, 
пл.. Кирила і Мефодія /поблизу автобусної зупинки/, вул.. Заньковецької 
/біля автобусної зупинки/, вул. Возз"єднання /біля входу у парк 
"Боздоський"/, по вул. Станційній /навпроти будинку №36/ та перехресті вул. 
Краснодонців-Ринкової   /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

У зв"язку з тим, що торгівля буде здійснюватись з одного пересувного 
спецавтомобіля, договір оренди землі укласти на площу 8 кв.м., центральна 
зона. 
 2. Департаменту міського господарства /Касперов О.П./ протягом трьох 
днів з дня отримання рішення укласти договори оренди землі загального 
користування із суб”єктами підприємницької діяльності.  

3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати та видати 
підтвердження торговельної діяльності та надання послуг з погодженим 
режимом роботи суб”єктам підприємницької діяльності після укладення 
договорів оренди землі загального користування з департаментом міського 
господарства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Ковача О.М. 
 

Міський голова                                          В. Погорелов 
 


	Про  погодження місця розташування 
	пересувного обладнання та
	видачу підтверджень 
	торговельної діяльності на 
	тимчасові об"єкти 
	торгівлі  та сфери послуг
	з погодженням режиму роботи
	Керуючись ст. 26, 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,  “Про положення порядку встановлення режиму роботи та видачі підтверджень торговельної діяльності, надання послуг з погодженням режиму роботи"  від 29.12.11р. №502, " Про затвердження схеми пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності" від 04.04.12 №104 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” та комісії  з розгляду заяв про погодження місця розташування пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності затвердженої розпорядженням міського голови від 23.04.12 №119, виконком     міської ради  в и р і ш и в:
	Міський голова                                          В. Погорелов

