
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 
 

від                2016. №       м. Ужгород 
 
Про першочергові заходи щодо 
ліквідації та запобігання виникненню 
несанкціонованої (стихійної) торгівлі в місті 
 
 З метою ліквідації осередків несанкціонованої (стихійної) торгівлі на 
території міста у невстановлених для цього місцях, якісного покращення 
благоустрою, недопущення інфекційних захворювань і продовольчої 
небезпеки споживчого ринку, враховуючи численні нарікання мешканців 
міста та суб’єктів господарювання на незручності, які створює 
несанкціонована торгівля, керуючись ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про молоко і 
молочну продукцію», «Про м'ясо та м’ясні продукти», «Про безпечність та 
якість харчових продуктів», Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, Правилами благоустрою міста Ужгород, виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 
 
 1. Утворити робочу групу з моніторингу, профілактики та ліквідації 
несанкціонованої (стихійної) торгівлі в місті у складі згідно з додатком. 
 2. Ужгородському відділу поліції ГУНП України в Закарпатській 
області, Управлінню ветеринарної медицини у місті Ужгород, 
Ужгородському міськрайонному управлінню ГУ Держсанепідемслужби у 
Закарпатській області, відділу муніципальної поліції вживати заходів щодо 
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з 
вимогами чинного законодавства та проводити вилучення харчової та 
рослинної продукції, промислових товарів, які реалізуються без відповідних 
дозвільних та погоджувальних документів у невстановлених для цього 
місцях на території міста. 
 3. Управлінню ветеринарної медицини у місті Ужгород, 
Ужгородському міськрайонному управлінню ГУ Держсанепідемслужби у 
Закарпатській області забезпечити проведення лабораторних досліджень 
вилученої харчової продукції, що швидко псується та реалізується без 
відповідних дозвільних та погоджувальних документів на території міста, з 
подальшим інформуванням населення. 
 4. Управлінню патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 
Департаменту патрульної поліції постійно вживати заходів 



адміністративного впливу на водіїв, які розміщують транспортні засоби на 
проїжджих частинах вулиць для здійснення несанкціонованої торгівлі, чим 
створюють перешкоду руху. 
 5. Комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи 
автотранспорту провести обстеження і надати пропозиції щодо встановлення 
знаків дорожнього руху, що регулюють стоянку та зупинку транспортних 
засобів, крім таксі, біля території ринків: 
 п/п Даніш Ю. В. по вул. Белінського, 24; 
 п/п Рошко Л. Л. по вул. Бородіна, 4а; 
 ТОВ «Новий ринок» по вул. Бестужева, 5а; 
 ТОВ «КООП Ужгородський ринок» на пл. Корятовича, 19; 
 ПрАТ «Житлово-побутове підприємство» по вул. Загорській, 26; 
 ПрАТ «Житлово-побутове підприємство» по вул. Тіхого, 11; 
 СП ТОВ «Альбіон» по вул. Бородіна, 2а; 
 п/п Пономарьова Н. М. по вул. Гагаріна, б/н; 
 п/п Бровді Л. М. «Квітковий ряд» на пл. Ш. Петефі, б/н; 
 ТОВ «Нива» по вул. Тельмана, 2а; 
 п/п Грицик В. В. по вул. Бородіна, 16; 
 ТОВ «Імік» ринок «Радванка» по вул. Дворжака, 46а; 
 п/п Ігнатич С. С. ринок «М-16» по вул. Минайській, 16в; 
 п/п Підмосковна Я. Л. «Мрія» по вул. Краснодонців, 35. 
 6. Відділу муніципальної поліції міської ради забезпечити координацію 
дій, спрямованих на ліквідацію несанкціонованої (стихійної) вуличної 
торгівлі, за участю правоохоронних органів, виконавчих органів міської ради 
та відповідних контролюючих органів (щомісячно). 
 7. Суб’єктам господарювання, які забезпечують функціонування 
міських ринків, постійно вживати дієвих заходів щодо протидії та ліквідації 
несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих до ринків та об’єктів 
торгівлі територіях, а також інформувати робочу групу про випадки 
несанкціонованої торгівлі. 
 8. Відділу торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки та 
підприємництва проводити роз’яснювально–профілактичну роботу з 
власниками стаціонарних об’єктів торговельної мережі міста та іншими 
суб’єктами господарювання щодо недопущення несанкціонованої (стихійної) 
торгівлі на їх прилеглих територіях. 
 9. Прес-службі міської ради: 
 9.1. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та на 
офіційному сайті міста Ужгород та Ужгородської міської ради. 
 9.2. Інформувати громадян через ЗМІ щодо недопущення порушень 
чинного законодавства у сфері торгівлі та міру відповідальності за 
правопорушення. 
 9.3. Оприлюднювати в ЗМІ інформацію про заходи, вжиті до 
порушників у сфері торгівлі. 
 10. Заступнику керівника робочої групи здійснювати щоденний 
моніторинг стану несанкціонованої торгівлі на території міста, про 



результати роботи із протидії та ліквідації локальних осередків стихійної 
несанкціонованої торгівлі інформувати щомісячно на апаратних нарадах. 
 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови О. М. Габора. 
 
 
 
 
Міський голова          Б. Андріїв  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому  
 __________ р. № _____ 

 
СКЛАД 

робочої групи з моніторингу, профілактики та ліквідації стихійної 
торгівлі на території м. Ужгород 

 
Габор 
Олександр Михайлович 

заступник міського голови, голова робочої групи 

Шушка 
Олександр Іванович 

заступник начальника відділу муніципальної поліції, 
заступник голови робочої групи 

Члени робочої групи: 

Богуславський 
Роман Ярославович 
 

депутат міської ради (за згодою) 

Кохан 
Алла Іванівна 
 

консультант міського голови 

Орбан 
Наталія Леонідівна 
 

заступник начальника юридичного відділу 

Пайда 
Оксана Володимирівна 
 

в. о. директора департаменту міського господарства  

Просяник 
Сергій Борисович 
 

начальник відділу муніципальної поліції 

Станко 
Юрій Юрійович 

депутат міської ради (за згодою) 

 делегований представник Управління ветеринарної 
медицини у місті Ужгород 

 делегований представник Ужгородського 
міськрайонного управління Головного Управління 
Держсанепідемслужби у Закарпатській області 
 

 делегований представник Ужгородського відділу поліції 
ГУНП України у Закарпатській області 

 
Керуючий справами виконкому       О. Макара 
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