
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 05.10.11 № 353        м.Ужгород 
 
 
Про видачу дозволів  
на розміщення споруд торговельного, 
побутового та іншого призначення  
 

Керуючись Законами України від 06.09.2005р. №2806 ІУ “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності” із змінами та доповненнями, ч.10 п.1 
ст.10 "Про благоустрій населених пунктів", рішеннями виконкому від 
09.02.2006р. №31 “Про технічні регламенти видачі документів дозвільного 
характеру”, від 08.07.09 №184 "Про зміни до рішень виконкому" та на 
виконання рішень 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”,  рішень комісій по розгляду заяв і внесенню 
пропозицій щодо видачі суб'єктам підприємницької діяльності дозволів на 
розміщення споруд торговельного, побутового та іншого призначення, 
виконком міської ради вирішив: 
 

 
1. Надати дозволи на розміщення  споруд торговельного призначення 

для торгівлі на території м. Ужгорода терміном на один рік:   
1.1. Підприємцю Раш В.А., ідентифікаційний код ----------------------,, 

місце проживання: .------------------------------------------ 
      - на  терасі  на пл. Корятовича,1а /біля кафе “Антресоль”//площа 3,6 кв.м., 
центральна зона//режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год/. 
  1.2. Підприємцю Сідун Г.Ю., ідентифікаційний код -------------- місце 
проживання: ------------------------------------------------- 
      - із пересувної МАФ  по вул.Заньковецької-Легоцького /площа 8 кв.м.,  
периферійна зона//режим роботи з 08.00 год. до 22.00 год./. 
  1.3. Підприємцю Гаращенко Н.І., ідентифікаційний код ---------------, 
місце проживання: м---------------------------------------------- 
            2. 



 
      - із пересувної МАФ  на пл. Кирила і Мефодія /площа 4 кв.м., центральна 
зона/. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю  "Готель "Ужгород", 
ідентифікаційний код ---------------, місцезнаходження: ---------------------------------
-----------------  
       - на терасі на пл.Б.Хмельницького, 2. 

1.5. Підприємцю Борнемісо Н.Ю., ідентифікаційний код -----------------, 
місце проживання : ----------------------------------------- 

      - в павільйоні по вул.Минайській - 8Березня /автобусна зупинка//режим 
роботи з 08.00 год. до 22.00 год./. 

1.6. Підприємцю Митулі Т.П., ідентифікаційний код ---------------, місце 
проживання : --------------------------------------------- 
      - в павільйоні /магазині/ по вул. Грушевського /автобусна зупинка біля  
коледжу Ерделі//режим роботи з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.7. Підприємцю Підус В.С., ідентифікаційний код --------------, місце 
проживання: --------------------------------------------  

   - по вул.Ракоці /біля будинку № 22/. 
За умови перегляду розміру орендної плати та погодження договору 

суборенди орендодавцем в управлінні майном міста.   
 
 2. Відмовити у видачі дозволу на розміщення  споруд торговельного 
призначення для торгівлі на території м. Ужгорода: 

Підприємцю Буряковій Л.І., ідентифікаційний код ---------------, місце 
проживання: ------------------------------------------  

- на терасі по вул.Ракоці, 4 
 У зв"язку із необхідністю погодження розміщення тераси у службі 
охорони культурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації. 
             6. 

3. Відкласти на довивчення справу щодо надання дозволу на 
розміщення споруд торговельного призначення для торгівлі на території м. 
Ужгорода: 

Підприємця Байбакова М.Р., ідентифікаційний код ---------------, місце 
проживання:  -----------------------------------------                                                   

      - на терасі по вул.А.Волошина, 24 /площа 35 кв.м., центральна 
зона//режим роботи: з 08.00 год. до 18.00 год./. 
 У зв”язку з поступленням інформації щодо відсутності в кафе санвузлу,  
що є порушенням санітарних норм. 
  
 
 
            3. 



 
4.Про анулювання дозволів: 

 4.1.На підставі поданих заяв підприємця Жолтані М.І., анулювати дозволи 
на розміщення споруд торговельного призначення (пересувної МАФ) для 
торгівлі морозивом та квасом на пл.Жупанатській, 1/4, вул.Л.Толстого,3,  вул. 
Швабській,51а,  пр. Свободи,40,  пр. Свободи,3 та  по вул.Сріблястій,1 від  
04.05.11р. №№ 5734-5739 та відмінити п.1.3  рішення виконкому від 04.05.11р. 
№ 156. 
 Управлінню майном міста укласти угоду про розірвання договору оренди 
земельної ділянки з даним підприємцем, в порядку встановленому 
законодавством. 
 4.2. Анулювати  дію дозволу на розміщення споруд торговельного 
призначення для торгівлі на терасі по пр. Свободи, 32/33 № 5664 від 20.04.11  
підприємця Сокаль І.В. та відмінити абз.1 п.12 рішення виконкому від 20.04.11 
№129 у зв"язку з постійними скаргами мешканців прилеглих будинків. 
 Управлінню майном міста укласти угоду про розірвання договору оренди 
земельної ділянки з даним підприємцем, в порядку встановленому 
законодавством. 
 
 5. Управлінню майном міста /Касперову О.П./ протягом трьох днів з дня 
отримання рішення укласти договори оренди землі загального користування із 
суб”єктами підприємницької діяльності  
(п. п. 1.1-1.3). 
 

6. Управлінню економіки та підприємництва підготувати дозволи на 
розміщення споруд торговельного призначення суб”єктам підприємницької 
діяльності. 
 

7. Відділу (Офісу) з видачі документів дозвільного характеру видати 
дозволи на розміщення споруд торговельного призначення суб”єктам 
підприємницької діяльності після укладення договорів оренди землі загального 
користування з управлінням майном міста. 

 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. 
 
 
 
Міський голова                                                 В. Погорелов 
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