
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13.11.13       Ужгород               № 398 
 
 
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. Товариству з обмеженою відповідальністю "ВОГ РІТЕЙЛ", 
ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: м. Луцьк, вул.Кременецька,38 
 - на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. Перемоги, 152/2 /режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 

- на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. 8 Березня, 46/ режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 
 - на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. Тімірязєва, 15 б/ режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 
 - на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. Собранецькій, 162/161         
/режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 
 - на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. Заньковецької,48 /режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./; 
 - на АЗС з комплексом супутніх споруд  по вул. Минайській, 16 б /режим 
роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 



1.2. Підприємцю Рахмановій О.П., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. ***  
      -  в павільйоні /магазині/ по вул.Собранецькій /автобусна зупинка біля 
ДТСОУ/ /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Оріон-Маркет", 
ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: м.Ужгород, пл. Корятовича, 17/1  
 -  в павільйоні /магазині/ по вул.Собранецькій /автобусна зупинка біля 
ДТСОУ//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

 
2. Надати підтвердження  діяльності на тимчасовий об"єкт сфери 

послуг та погодити режим роботи  на території м. Ужгорода терміном на 
один рік:   

 Товариству з обмеженою відповідальністю "ВОГ РІТЕЙЛ", 
ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: м. Луцьк, вул.Кременецька,38 
 - на автомийці  по вул. Перемоги, 152/2 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 

 
3. Про анулювання: 

 3.1. На підставі поданої заяви приватного підприємства "Мілада" 
анулювати підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму 
роботи для торгівлі на терасі  по вул. Цвітній, 1 від  17.07.2013р. № 852 та 
відмінити  п.1.2. рішення виконкому від 17.07.2013р. №234 . 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки з даним підприємцем після демонтажу 
тераси, в порядку встановленому законодавством. 
 3.2. На підставі поданої заяви підприємця Третякової О.В. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі на терасі  по вул. Корзо,2 від  29.05.2013р. № 798 та відмінити  п. 1.15 
рішення виконкому від 29.05.2013р. № 175  
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки з даним підприємцем після демонтажу 
тераси, в порядку встановленому законодавством. 
 3.3. На підставі поданих заяв підприємця Руденко С.А. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі цукровою ватою  із пересувних МАФ  вул. Волошина /біля аптеки/ та  
на пл. Театральній /біля лялькового театру/ від  15.05.2013р. №№ 783, 785 та 
відмінити  п.1.3 рішення виконкому від 15.05.2013р. № 157. 
  
 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки з даним підприємцем після демонтажу 
тераси, в порядку встановленому законодавством. 

 
4. Управлінню економіки та підприємництва підготувати та видати 

підтвердження торговельної діяльності та послуг з погодженим режимом 
роботи суб”єктам підприємницької діяльності.  
 



 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Ковача О.М. 
 
 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
заступник міського голови, керуючий 
справами виконкому                Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


