
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від    30.05.2012 р. №  157                                                                           м. Ужгород 
 
 
Про  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 та 
“Про положення порядку встановлення режиму роботи та видачі підтверджень 
торговельної діяльності, надання послуг з погодженням режиму роботи"  від 
29.12.11р. №502, 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. Надати підтвердження торговельної діяльності та погодити режим 
роботи на тимчасові об"єкти торгівлі на території м. Ужгорода терміном на 
один рік:   

 
1.1. Підприємцю Буряковій Л.І., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: м.Ужгород, вул. Серебриста *** 
 - на терасі по вул.Ракоці, 4 /площа 126 кв.м., центральна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 



 
 
 
            2. 
 
 
1.2. Підприємцю Конар А.І., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: м.Ужгород, вул. Благоєва *** 
 - на терасі по вул. Л.Толстого,3 /площа 3,4 кв.м., центральна зона/ /режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
1.3. Підприємцю Дан А.Ю., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: м.Ужгород, вул. Міцкевича *** 
- на терасі на пл. Театральній, 3  /біля кафе “Кавовий двір”//площа 9 кв.м., 

центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
1.4. Підприємцю Булеці М.О., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання : м.Ужгород, вул. Українська *** 
- на терасі по вул.Українській, 54 /площа 17,3 кв.м., серединна зона//режим 

роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю “Фора-2008”, 

ідентифікаційний код 35771722, місцезнаходження : м.Ужгород, вул. Тлехаса,89 
- на  терасі по вул. Тлехаса,89 /площа 44 кв.м.,периферійна  зона//режим 

роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 
 1.6. Підприємцю Письменній О.І., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. Заньковецької *** 

- на терасі по пр. Свободи,39  /площа 9,6 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.7. Підприємець Гарбадин Т.Е., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. Бородіна *** 

- на терасі на пл.. Корятовича, 1а  /площа 6 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 

1.8. Підприємцю Капальчик Л.Ю., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород,  пр. Свободи *** 

- на терасі по пр.Свободи /біля будинку №49/ /площа 24 кв.м., центральна 
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

 1.9. Підприємцю Шелест А.О. ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Мукачеве,  вул. Пушкіна *** 

- на терасі по Возз"єднання /парк Боздоський/ /площа 60 кв. м., 
периферійна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

1.10. Підприємцю Адам Л.Є., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. Другетів *** 

 - на терасі по вул.. Тельмана /біля будинку №1/48 "а"//режим роботи: з 
08.00 год. до 22.00 год./. 



 
 
 
            

            3. 
 
1.11. Підприємцю Успенському О.І., ідентифікаційний код *****, місце 

проживання: м.Ужгород, вул. Лобачевського *** 
- на терасі по вул. Бестужева,9 /режим роботи: з 09.00 год. до 22.00 год./. 

 1.12. Підприємцю Еврій В.Ю., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. О.Кошового***  

- в павільйоні по вул.О.Кошового, 9 /режим роботи: з 09.00 год. до 18.00 
год./. 
 
 2. Про внесення змін: 
 2.1.На підставі поданої заяви Зацаринної Н.І., пункт 1.14. рішення 
виконкому від 04.04.12р. №90, а саме: 

Підприємцю Зацаринній Н.І., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. Грушевського***  
 - на терасі на наб. Незалежності, 4а /площа 28,6 кв.м., центральна зона/ 
/режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./.        
 Викласти в такій редакції:  

Підприємцю Зацаринній Н.І., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. Грушевського***  
 - на терасі на наб. Незалежності, 4а /площа 50 кв.м., центральна зона/ 
/режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 2.2. На підставі поданої заяви Бірмана В.І., пункт 1.4. рішення виконкому 
від 01.02.12р. №27, а саме: 

 Підприємцю Бірману В.І., ідентифікаційний код *****, місце проживання : 
м.Ужгород, пров.Собранецький***  

- на терасі на пл.Корятовича, 5 /площа 21,15 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 07.00 год. до 22.00 год./. 
 Викласти в такій редакції:  

Підприємцю Бірману В.І., ідентифікаційний код *****, місце проживання : 
м.Ужгород, пров.Собранецький***  

- на терасі на пл.Корятовича, 5 /площа 13,2 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 07.00 год. до 22.00 год./. 
 
 3. Департаменту міського господарства /Касперову О.П./ протягом трьох 
днів з дня отримання рішення укласти договори оренди землі загального 
користування із суб”єктами підприємницької діяльності (п.п. 1.1-1.9). 
 



 
 
 
             4. 
 

4. Управлінню економіки та підприємництва підготувати підтвердження 
торговельної діяльності та сфери послуг з погодженим режимом роботи 
суб”єктам підприємницької діяльності. 
 

5. Відділу (Офісу) з видачі документів дозвільного характеру видати 
підтвердження торговельної діяльності та сфери послуг з погодженим режимом 
роботи суб”єктам підприємницької діяльності після укладення договорів оренди 
землі загального користування з департаментом міського господарства. 

 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В. 

 
 

Міський голова                                          В. Погорелов 
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