
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.05.2015       Ужгород               № 171 
 
Про надання паспортів 
відкритих літніх майданчиків 
 
 

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, керуючись 
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій 
населених пунктів" та рішенням міської ради 07.11.2014р. №1505 "Про 
порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків", виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Управлінню містобудування та архітектури надати паспорти 

відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 
базі стаціонарних закладів ресторанного господарства: 
 

1.1. ФОП Бенедик Богдану Васильович – на 24 посадкових місць по 
наб. Незалежності, 2 (кафе "Над Ужем") площею 34 м2 у центральній зоні.  
 

1.2. ФОП Монич Тетяні Олексіївні - на 16 посадкових місць по вул. 
Волошина, 14  (кафе "Old Кафе") площею 23 м2 у центральній зоні. 

 
1.3. ФОП Калинич Марії Іванівні  - на 21 посадкових місць по пр. 

Свободи, 49 (кафе "Тавагамі") площею 30 м2 у центральній зоні. 
 
1.4. ФОП Копальчик Лукачу Юрійовичу - на 12 посадкових місць по 

пр. Свободи, 49 (кафе "Медок") площею 17 м2 у центральній зоні. 
 
1.5. ФОП Стойка Юліанні Йосифівні -  на 24 посадкових місць по вул. 

Волошина, 24 (кафе "ВОТО") площею 34 м2 у центральній зоні. 
 
1.6. ФОП Сливканичу Олександру Володимировичу - на 7 посадкових 

місць по вул. Волошина, 22  (кафе "Eat me") площею 11 м2 у центральній 
зоні. 



1.7. ФОП Целенко Христині Ігорівні – на  6 посадкових місць по вул. 
Корзо, 3 (кафе "Пластилін") площею 9 м2 у центральній зоні. 

   
1.8. ФОП Павловській Галині Едуардівні - на  8 посадкових місць по 

вул. Заньковецькій, 93 площею 20 м2 у периферійній  зоні. 
 
1.9. ФОП Ковач Юрію Васильовичу - на 17 посадкових місць на пл. 

Корятовича, 11 (кафе "Саламандра") площею 30 м2 у центральній зоні. 
 
1.10. ФОП Токар Марині Сергіївні - на 20 посадкових місць на пл. 

Театральній, 15 (торговий дім "Бондаренко") площею 28 м2 у центральній 
зоні. 

1.11. ФОП Серга Галині Дмитрівні – на 8 посадкових місць на пл. 
Ш.Петефі (кафе "Максим") площею 12 м2 у центральній зоні. 

 
1.12. ФОП Готрі Тетяні Федорівні - 59 посадкових місць по наб. 

Незалежності, 1 (бар-паб "APRIORI") площею 86 м2 у центральній зоні. 
 
1.13. ФОП Рошку Василю Степановичу – на 12 посадкових місць по пр. 

Свободи, 52а (піцерія  "Дон Густо") площею 18 м2 у центральній зоні.  
 

1.14. ФОП Легезі Миколі Михайловичу – на 65 посадкових місць у 
дворі будинку  по вул. Волошина, 16/1а  (кафе "Веселий Монах") на власній 
земельній ділянці площею 270м2 у центральній зоні.  

 
 1.15. ФОП Ціцак Лілії Михайлівні – на 10 посадкових місць по вул. 

Л.Толстого, 5а (паб "Churchill") площею 15 м2 у центральній зоні.  
 
1.16. ФОП  Оруджов Джейхун Худу Огли - на 8 посадкових місць по 

пл. Театральній, 8 (кафе "Руда Донер-Кебаб") площею 12 м2 у центральній 
зоні. 

1.17. ФОП Чумаку Віктору Миколайовичу – на 24 посадкових місць по 
вул. Корзо, 2 (бар "Лабда") площею 34 м2 у центральній зоні.  
 

1.18. ФОП Хомі Ігору Несторовичу – на 14 посадкових місць по пр. 
Свободи, 52 (кафе  "Кофеманія") площею 20 м2 у центральній зоні.  
 

1.19. ФОП Башмаріну Ярославу Сергійовичу – на 9 посадкових місць 
по вул. Швабській, 25 (кафе-піцерія  "Крейзі Рокі") площею 13 м2 у 
центральній зоні.  

 
1.20. ФОП Гладжикурка  Роману Васильовичу – на 4 посадкових місць  

по вул. Корзо, 11/8 (кафе "Світ кави і чаю") площею 6 м2 у центральній зоні. 
 



1.21. ФОП Мойса Івану Сергійовичу - на 26 посадкових місць по вул. 
Грушевського, 45 (кафе-піцерія "ШКАТУЛКА") площею 37 м2 у  серединній 
зоні. 

 
1.22. ФОП Гарбадин Тетяні Євгенівні - на 9 посадкових місць по пл. 

Корятовича, 1а, (кафе "Антресоль") площею 13 м2 у центральній зоні. 
 
1.23. ФОП Семаку Андрію Дмитровичу - на 19 посадкових місць по 

вул. Корзо, 20 (кафе "Астіка") площею 27 м2 у центральній зоні. 
 
1.24. ФОП Монашенко Кларі Миколаївні - на 32 посадкових місць по 

вул. 8 Березня, 25, (кафе "Твінс") площею 46 м2 у серединній зоні. 
 
1.25. ТОВ "Прімаделіція" - на 82 посадкових місць по пл. Ш.Петефі, 

2"б" на власній земельній ділянці  (кафе-піцерія "Прімаделіція") площею 46 
м2 у центральній зоні. 

 
1.26. ФОП Бонк Лесі Михайлівні - 42 посадкових місць по вул. Корзо, 2 

(кафе "Львівська майстерня шоколаду") площею 60 м2 у центральній зоні. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
 
 

Міський голова                                                                        В. Погорелов 
 


