
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 05.12.2018     Ужгород     № 569

    
 

Про організацію тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, підпункту 8 пункту "а" 

частини 1 статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рішення виконкому 08.11.2017 № 357 "Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків 

(фестивалів) на території м. Ужгород", п. 6.2.1. Положення, беручи до уваги 

рішення комісії з організації дрібнороздрібної торгівлі 04.12.2018, з метою 

організації тимчасової дрібнороздрібної торгівлі: 

 

1. Погодити Повідайчик-Бендзар Любові Іванівні розміщення об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі для продажу сувенірної продукції ручної 

роботи Закарпатських майстрів на 19 днів / з 7 по 9 грудня 2018 р., з 13 по 19 

грудня 2018 р., з 21 по 29 грудня 2018 р./ по вул. Капітульній після оплати, 

передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

2. Погодити Колеснику Вадиму Сергійовичу розміщення об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі для продажу кави та кавових напоїв на 13 

днів / 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30 грудня 2018 р./ по наб. Незалежності 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

3. Погодити Ньорбі Ярині Федорівні розміщення об’єкта тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі для продажу картин на 9 днів /з 13 по 15 грудня 2018 

р., з 20 по 22 грудня 2018 р., з 27 по 29 грудня 2018 р. / на пл.Театральній після 

оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення.  

4. Погодити Слишкіній Анастасії Владиславівні розміщення об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі для продажу кукурудзи на 23 дні /з 09 по 

31 грудня 2018 р./ на пл. Театральній після оплати, передбаченої п. 6.2.1 

Положення. 

5. Погодити Єрьоменко Людмилі Віктороівні розміщення об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі для продажу поп-корну, цукрової вати, 

повітряних кульок, сувенірів з Ужгородською символікою на 21 день /з 11 по 31 



грудня 2018 р./ на пл. Театральній після оплати, передбаченої п. 6.2.1 

Положення. 

6. Суб’єктам господарської діяльності забезпечити дотримання вимог 

вищезазначеного Положення. 

  7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В. о. міського голови,  

заступник міського голови            І. ФАРТУШОК 


