
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 
від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про розміщення  пересувного  

обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності  

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, рішення виконкому 27.04.2016 №133 "Про Порядок розміщення 

пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності", рішення 

XXVI сесії міської ради VI скликання 07.11.2014 № 1505 "Порядок отримання 

паспортів відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства у 

м.Ужгороді", враховуючи рішення комісії із розгляду заяв на розміщення 

пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності 

07.06.2016, виконком міської  ради  ВИРІШИВ: 

 

 1. Погодити розміщення та режим роботи пересувного обладнання для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста терміном на на один 

рік: 

1.1. Підприємцю Колеснику В.С., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце проживання: *** для торгівлі кавою із 

пересувного спеціального обладнання (вело-кава) навпроти стоматологічної 

лікарні на наб. Незалежності  (площа 5,5 кв.м, центральна зона) з режимом 

роботи з 10.00 до 17.00. 

1.2. Підприємцю Савицькій С.М., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце проживання: *** для: 

- торгівлі морозивом із спеціального обладнання по вул. Корзо, 6 (площа 

6  кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 09.00 до 20.00; 

- торгівлі морозивом та квасом  із спеціального обладнання біля входу на 

ринок на пл. Корятовича (площа 6  кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 

09.00 до 20.00. 

 

 

 

            2. 



1.3. Підприємцю Мясковській Н.К., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце проживання: ***для: 

- торгівлі друкованою продукцією із спеціального обладнання навпроти 

будівлі №13 на пл. Корятовича (площа 6 кв.м, центральна зона) з режимом 

роботи з 09.00 до 17.00; 

- торгівлі друкованою продукцією із спеціального обладнання у сквері на 

пл. Ш.Петефі (площа 6 кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 09.00 до 

17.00. 

1.4.  Підприємцю Надь Ю.Й., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце проживання: *** для торгівлі сувенірами ручної 

роботи  із спеціального обладнання перед пішохідним мостом на пл. Ш. Петефі 

(площа 4 кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 09.00 до 19.00. 

1.5. Підприємцю Толкачову С.Г., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце проживання: *** для торгівлі картинами  із 

спеціального обладнання поблизу пішохідного моста на пл. Ш. Петефі (площа 

5,2 кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 09.00 до 20.00. 

1.6. Підприємцю Палійчуку І.К., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце проживання: *** для торгівлі керамічними 

виробами, виробами з дерева, що відображають символіку м. Ужгорода, 

Закарпаття, України із спеціального обладнання біля пішохідного моста на пл. 

Ш. Петефі (площа 7 кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 08.00 до 20.00. 

2. Суб'єктам господарювання забезпечити дотримання вимог санітарного 

законодавства. 

 3. Департаменту міського господарства протягом 5-ти робочих днів з дня 

отримання рішення укласти  договір на право тимчасового користування 

конструктивними елементами благоустрою із зазначеними суб’єктами 

господарювання. 

 4. У разі надходження інформації контролюючих та правоохоронних 

органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг  

мешканців міста, розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності буде переглянуто.  

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

 

Міський голова                           Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 


