
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.09.2014       Ужгород               № 377 
 
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 поданих заяв підприємця Легези М.М. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі прохолоджуючими напоями із пересувних МАФ по вул.. Фединця / 
біля магазину "Вопак"/, стаціонарного МАФ по вул. Волошина, 4 від 
16.04.2014р. № 1187 та від 18.06.2014 №1295,  та відмінити абз.1, п.1.1 рішення 
виконкому від  16.04.2014 № 116, п.1.9 рішення виконкому від  18.06.2014 № 
201 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
   
 1.2. На підставі поданої заяви підприємця Матяшовського В.В. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі гарячими напоями із пересувного спецавтомобіля по вул.. Белінського 
/напроти будинку №13/ від 18.06.2014 №1241,  та відмінити абз. 2, п.1.1 
рішення виконкому від  18.06.2014р. №202 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
   
  



 1.3. На підставі поданої заяви підприємця Сабодош М.І. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі квасом із пересувних МАФ по вул.. Фединця / на автобусній зупинці 
"Корятовича"/ від 07.05.2014р. № 1216 та відмінити п.1.2 рішення виконкому 
від  07.05.2014р. № 141 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
   
 1.4. На підставі поданих заяв підприємця Бутакової О.Г. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі сонцезахисними окулярами із пересувних МАФ по пр. Свободи, 58 
/біля "Автовокзалу №1"/ та по пр. Свободи-вул. Перемоги /поблизу магазину 
"Природа"/ від 07.05.2014р. №№ 1233, 1234 та відмінити п.1.5 рішення 
виконкому від  07.05.2014 №141 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
    
 1.5. На підставі поданої заяви підприємця Феофанова Ю.І. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул. Грушевського /біля будинку №65/ від 09.07.2014 № 1328 та 
відмінити п. рішення виконкому від 09.07.2014р. №242 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
  
 1.6. На підставі поданої заяви підприємця Коваленко В.І. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул. Грушевського, 74а від 02.04.2014 № 1178 та відмінити п. 
1.6.рішення виконкому від 02.04.2014р. №99 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому законодавством.
  
 1.7. На підставі поданої заяви підприємця Курах І. А. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по вул. Богомольця /біля будинку №18-22/ від 04.06.2014 № 1268 та 
відмінити п. 1.6.рішення виконкому від 04.06.2014р. №184 
 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. 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради            В.Щадей 
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