
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.10.2014       Ужгород               № 407 
 
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 поданої заяви підприємця Тоніцой П.І.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі продовольчими товарами із пересувної МАФ в Боздоському парку 
від 20.08.2014р. № 1372 та відмінити п. 1 рішення виконкому від  20.08.2014 
№ 311 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.   
 1.2. На підставі поданої заяви підприємця Шевчук Г.М. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи для 
торгівлі морозивом із пересувної МАФ по вул.. Швабській-пр.Свободи /біля 
Хресто-Воздвиженського собору/ від 02.04.2014 №1173,  та відмінити п. 1.1 
рішення виконкому від  02.04.2014р. №100 
  Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.   
 
   



 1.3. На підставі поданої заяви підприємця Курбатової Н.Й.  анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по пр.Свободи /біля будинку №63/ від 04.06.2014 № 1279 та відмінити 
п. 1.7 рішення виконкому від 04.06.2014р. №184 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.4. На підставі поданої заяви підприємця Рошко В.С. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по пр.Свободи,52а від 02.07.2014 № 1322 та відмінити п.1.6 рішення 
виконкому від 02.07.2014р. № 232 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.5. На підставі поданої заяви підприємця Капальчик Л.Ю. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по пр.Свободи /біля будинку № 49/ від 07.05.2014 № 1229 та 
відмінити п.1.1 рішення виконкому від 07.05.2014р. №140 
 Департаменту міського господарства укласти угоду про розірвання 
договору оренди земельної ділянки в порядку встановленому 
законодавством.  
 1.6. На підставі поданої заяви підприємця Андрик О.С. анулювати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженням режиму роботи на 
терасу по наб. Незалежності /навпроти кафе "Над Ужем"/ від 13.08.2014 № 
1386 та відмінити п. 1.7 рішення виконкому від 13.08.2014р. № 301 
 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. 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому     О. Волосянський 
 
 
 
 
 
 
 
 


