
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.08.2014       Ужгород               № 311 
 
Про  погодження місця розташування  
пересувного обладнання та 
видачу підтверджень  
торговельної діяльності на  
тимчасові об"єкти  
торгівлі  та сфери послуг 
з погодженням режиму роботи 

 
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. Надати підтвердження торговельної діяльності та погодити 

режим роботи на тимчасовий об"єкт торгівлі на території м. Ужгорода 
терміном на один рік:  

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./. 

 



2. Відмовити у наданні підтверджень  торговельної діяльності та 
погодження режиму роботи на тимчасові об"єкти торгівлі на території м. 
Ужгорода:  
  
 2.1. Підприємцю Гембіку А.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, пр. *** 
 - овочі та фрукти із пересувного спец.обладнання по вул. Белінського/ 
біля будівлі, б\н, «Світ м’яса»/площа 8 кв.м., середня зона//режим роботи: з 
08.00 год. до 20.00 год./; 

- овочі та фрукти із пересувного спец.обладнання по вул. Белінського/ 
біля будинку №13/площа 10 кв.м., середня зона//режим роботи: з 08.00 год. 
до 20.00 год./ 
 У зв’язку із можливістю розмістити дане пересувне 
спецобладнання на ринку по вул. Белінського,24. 
 2.2. Підприємцю Гембіку А.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, пр. *** 

- овочі та фрукти із пересувного спец.обладнання на пл. Кирила і 
Мефодія /біля магазину «Україна»/площа 14 кв.м., центральна зона//режим 
роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./; 

- овочі та фрукти із пересувного спец.обладнання на пл. Кирила і 
Мефодія /між магазином «Україна» та ПП «Смерічка»/площа 14 кв.м., 
центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 20.00 год./ 
 У зв’язку з тим, що розміщення даного пересувного 
спецобладнання призведе до загромадження пл.Кирила і Мефодія. 

 
3. Про внесення змін: 
У зв"язку із поданою заявою п/п Недзельського М.М. про зміну місця 

розташування пересувної МАФ, пункт 1.5. рішення виконкому від 04.06.2014 
№185, а саме: 
 Підприємцю Недзельському М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м. Ужгород, вул. *** 
 - морозивом із пересувної МАФ на наб. Незалежності, 4 /біля 
лінгвістичної гімназії//площа 4 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 10.00 
год. до 18.00 год./. 
 За умови розміщення пересувного обладнання ближче до фасаду 
гімназії та встановлення урни для сміття біля торгової точки. 

викласти в такій редакції:   
 Підприємцю Недзельському М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м. Ужгород, вул. *** 
 - морозивом із пересувної МАФ по вул.Фединця,53 /біля хімічного 
факультету//площа 4 кв.м., центральна  зона//режим роботи: з 10.00 год. до 
20.00 год./. 
 



 Департаменту міського господарства внести зміни у діючий договір 
оренди земельної ділянки від 08.07.2014р. №1335 шляхом укладання 
додаткової угоди, в порядку встановленому законодавством. 
 

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

 
 5. Департаменту міського господарства протягом трьох днів з дня 
отримання рішення укласти договори оренди землі загального користування 
із суб”єктом підприємницької діяльності (п.1). 
 

6. Центру надання адміністративних послуг видати підтвердження 
торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на тимчасові об"єкти 
торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності після укладення договорів 
оренди землі загального користування з департаментом міського 
господарства. 

 
7. У разі надходження інформації від контролюючих та 

правоохоронних органів про порушення чинного законодавства та  
обґрунтованих скарг від мешканців міста підтвердження торговельної  
діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі  та сфери послуг з погодженням 
режиму роботи буде переглянуто. 
 
 8.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Шафаря Я.В. 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради            В.Щадей 
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