
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.04.2016    Ужгород     №  130 
 
Про надання паспортів 
відкритих літніх майданчиків 
 
        Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, відповідно до 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів» та рішення XXVI сесії міської ради VI скликання 07 
листопада 2014р. № 1505 «Про Порядок отримання паспортів відкритих 
літніх майданчиків у м. Ужгороді», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

  
       1. Управлінню містобудування та архітектури надати паспорти відкритих 
літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на базі 
стаціонарних закладів ресторанного господарства: 
 
       1.1. ФОП Юрику Олегу Івановичу – на 8 посадкових місць на пл. Ш. 
Петефі, 12 (кафе «Веронезі») площею 12 м2 у центральній зоні.  

 
       1.2. ФОП Тоніцой Павлу Івановичу  – на 12 посадкових місць по вул. 
Волошина, 20 (піцерія «Тагліо») площею 17 м2 у центральній зоні. 
 
       1.3. ФОП Планкі Яні Іванівні – на 16 посадкових місць по вул. Корзо, 17 
(кафе «La Bouchee») площею 23 м2 у центральній зоні. 
        
       1.4. ФОП Дан Адіні Юріївні – на 28 посадкових місць на пл. Театральній, 
3/2 (кафе «Кавовий двір») площею 40 м2 у центральній зоні. 
  
       1.5. ФОП Ванькову Валерію Валерійовичу – на 24 посадкових місця по 
вул. Л. Толстого, 31 (кафе «V.I.P. ROOM») площею 34 м2 у центральній зоні. 
 
       1.6. ФОП Сокаль Любові Миколаївні – на 12 посадкових місць по вул. 
Сечені, 35/2 (магазин-кафетерій) площею 20 м2 у серединній зоні. 
 
       1.7. ФОП Фурлетовій Наталії Володимирівні – на 8 посадкових місць по 
вул. Корзо, 7/4 (кафе «Урбан Фуд») площею 12 м2 у центральній зоні. 



 
       1.8. ФОП Колб Чіллі Адальбертівні – на 16 посадкових місць по вул. 
Грушевського, 74 «а» (кафе «Домініка») площею 23 м2 у серединній зоні. 
      
        2. Припинити дію паспортів відкритих літніх майданчиків для 
здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів 
ресторанного господарства:  
       
        2.1. ФОП Медведєву Миколі Миколайовичу – на 16 посадкових місць по 
вул. Корзо, 17 (кафе «La Bouchee») площею 23 м2 у центральній зоні. 
  
        2.2. ФОП Коваленко Валентині Іванівні – на 16 посадкових місць по вул. 
Грушевського, 74 «а» (кафе «Домініка») площею 23 м2 у серединній зоні. 
 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Цапа І.Ю.  
 
 
Міський голова                                                                                      Б. Андріїв   
 
 
 


