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29.10.2014       Ужгород               № 432 
 
Про  анулювання  
підтверджень торговельної  
діяльності 

 
 

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,  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. Анулювати підтвердження торговельної діяльності на тимчасові 

об"єкти торгівлі на території м. Ужгорода:   
  
 1.1. На підставі поданої заяви підприємця Тріфонова П.В.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул.Загорській /біля будинку 26/5/ від 04.06.2014р. № 1278 та 
відмінити п.1.8 рішення виконкому від  04.06.2014 № 184. 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.   
 1.2. На підставі поданої заяви підприємця Феофанова Ю.І.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул.Корзо /біля будинку №23/ від 09.07.2014р. № 1329 та відмінити 
п. 1.1 рішення виконкому від  09.07.2014р. №242. 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.3. На підставі поданої заяви підприємця Пасторницької М.Ш. 
анулювати підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму 
роботи для торгівлі прохолоджуючими напоями із пересувної МАФ по 



вул.Бородіна-Джамбула /біля піцерії/ від 04.06.2014р. № 1275 та відмінити 
п.1.2 рішення виконкому від  04.06.2014р. №185. 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.4. На підставі поданої заяви підприємця Костика О.І.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул.Корзо, 20 від 02.04.2014р. № 1182 та відмінити п. 1.7 рішення 
виконкому від  02.04.2014р. №99. 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.5. На підставі поданої заяви підприємця Дьоміна Є.П.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
пересувну МАФ по вул.Грушевського /на автобусній зупинці/ від 
02.04.2014р. № 1167 та відмінити п. 1.2 рішення виконкому від  02.04.2014р. 
№100. 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
  
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Шафаря Я.В. 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому     О.Волосянський 
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