
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

16.12.2015                             Ужгород                               № 506 
 
Про організацію торгівлі ялинками  
 
 
 З метою впорядкування передноворічної роздрібної торгівлі ялинками, 
враховуючи звернення суб'єктів підприємницької діяльності: 
 1. Затвердити перелік місць для здійснення передноворічної роздрібної 
торгівлі ялинками у період з 16 грудня 2015 року по 06 січня 2016 року 
згідно  з додатком. 
 2. Управлінню містобудування та архітектури (Івегеш М.М.) 
підготувати  схему розміщення  торгових точок відповідно до визначених 
місць. 
 3. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
залучити до організації торговельного обслуговування суб'єктів 
господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю даною продукцією, та 
підготувати їм відповідні накази. 
 4. Відділу муніципальної поліції та правопорядку (Просяник С.Б.)  
здійснювати контроль за недопущенням стихійної торгівлі ялинками у не 
встановленних для цього місцях, дотриманням суб'єктами господарювання 
правил благоустрою та наявності наказів для здійснення торгівлі ялинками. 
 5. Ужгородському відділу поліції ГУНП в Закарпатській області 
(Стефанишин Р.І.) на час торгівлі ялинками вжити необхідних заходів з 
дотримання громадського порядку. 
 6. Суб'єктам господарювання під час здійснення торгівлі забезпечити 
прибирання прилеглої території. 
 7. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи  та зв'язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) оприлюднити розпорядження у засобах 
масової інформації.   
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Цапа І.Ю. 
 
 
Міський голова                   Б.Андріїв  
  



Додаток  
       до розпорядження міського голови  

       ___16.12.15____ № _506__ 
  
 
 
 

Перелік  
місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі ялинками  

у період з 16 грудня 2015 року по 06 січня 2016 року 
 
 

1.  Вул. І.Ваша - вул. Белінського (біля ринку п/п Даніш Ю.В.) 
2.  Вул. Бородіна (біля ринку "Альбіон") 
3.  Вул. Бородіна, 21г 
4.  Вул. Заньковецької (навпроти та біля ринку ТОВ "Новий ринок") 
5.  Вул. Легоцького (біля ТЦ "Токіо") 
6.  Вул. Підградська (біля  автовокзалу "Ужгород АС - 2") 
7.  Пл. Кирила та Мефодія (біля ТЦ "Україна") 
8.  Вул. Загорська (біля  ринку ДП "Шанс") 
9.  Вул. Тельмана (ринок ТОВ "Нива") 

10.  Вул. Оноківська (біля будинку № 22) 
11.  Вул. Закарпатська, 28 (біля магазину ПП "Борислав 2001") 
12.  Вул. Фединця (тротуар за критим ринком) 
13.  Вул. Фединця (біля будинку № 17) 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


