
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2014       Ужгород               № 282 
 
Про відкладення на довивчення 
та відмову у погодженні місця розташування  
пересувного обладнання  
 
 

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,  “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. Відкласти на довивчення справи щодо видачі підтверджень 
торговельної діяльності та погодження режиму роботи на тимчасові 
об"єкти торгівлі на території м.Ужгорода: 
 1.1. Підприємцю Рустамову Т., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
 - кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Тімірязєва  /поблизу 
ресторану "Шахта"//площа 5 кв.м., периферійна  зона//режим роботи: з 08.00 
год. до 21.00 год./; 
 
 
 



 - кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Загорській  /біля 
ринку//площа 5 кв.м., серединна  зона//режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 
год./; 

- кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Другетів,132 /площа 5 
кв.м., серединна  зона //режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./; 
 - кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Феденця  /зупинка 
маршрутних автобусів//площа 5 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 
08.00 год. до 21.00 год./; 

- кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Собранецькій - 
Докучаєва /біля магазину «Тиса»//площа 5 кв.м., серединна  зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./; 

- кавунами та динями із пересувної МАФ по вул. Феденця,59  /поблизу 
бані//площа 6 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 

У зв"язку з необхідністю оформити найманих працівників 
1.2. Підприємцю Тоніцой П.І., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання : м.Ужгород, вул. *** 
- продовольчими товарами із пересувної МАФ   в Боздоському парку 

/площа 25 кв.м., периферійна зона//режим роботи: з 12.00 год. до 21.00 год./. 
У зв"язку з необхідністю дооформити документи. 
1.3. Підприємцю Яроцькій І.А., ідентифікаційний код ***, місце 

проживання : м.Ужгород, вул. *** 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ на пл. Театральній      

/біля «Укрсоцбанку» //площа 5 кв.м., центральна зона/; 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ по вул. Волошина       

/біля магазину «Лелека» //площа 1,5 кв.м., центральна зона/; 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ на пл. Ш.Петефі /біля 

магазину «Чарівний ліхтарик» //площа 5 кв.м., центральна зона/; 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ на пл. Кирила та 

Мефодія/ біля магазину «Україна» //площа 5 кв.м., центральна зона/; 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ по вул. Корзо/ біля 

магазину «Карпати» //площа 5 кв.м., центральна зона/; 
- сонцезахисними окулярами із пересувної МАФ на пл. Театральній/ 

біля пішоходного мосту //площа 5 кв.м., центральна зона/. 
 У зв"язку з необхідністю оформити найманих працівників. 
 
 

2. Відмовити у наданні підтверджень  торговельної діяльності та 
погодження режиму роботи на тимчасові об"єкти торгівлі на території м. 
Ужгорода:  

2.1. Підприємцю Матічину І.Ю., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 

- квасом та кавою із пересувної МАФ на розі пл.Кирила і Мефодія - 
вул.Минайській /автобусна зупинка//площа 3 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./;. 



У зв"язку, з тим, що розміщення даної пересувної МАФ призведе до 
загромадження автобусної зупинки. 

2.2. Підприємцю Вінцерській Ю.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 

- питною водою із пересувної МАФ по пр. Свободи,40 /біля магазину 
«Зіна»//площа 1 кв.м., серединна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 

У зв"язку з недоцільністю розміщення даного обладнаня ззовні, 
оскільки є можливість розмістити його всередині магазину. 

2.3. Підприємцю Пинзенику В.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 

- кавовими напоями із пересувної МАФ по вул. Корзо /біля будинку 
№9 та №11 //площа 2 кв.м., центральна зона/. 

У зв"язку з тим, що розміщення даної пересувної МАФ не передбачено 
комплексною схемою розміщення пересувного обладнання для здійснення 
підприємницької діяльності. 
 
 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Шафаря Я.В. 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради            В.Щадей 
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