
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 
 

Про надання та припинення  

дії паспортів відкритих  

літніх майданчиків  

 

             Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

„Про благоустрій населених пунктів”, ,,Про адміністративні послуги”, рішення 

XXVI сесії міської ради VI скликання 07 листопада 2014 року № 1505 „Про 

Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді”, 

розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

             1. Надати паспорти відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного 

господарства: 

              

             1.1. ФОП Сливканичу Олександру Володимировичу – на 12 посадкових 

місць по вул. Августина Волошина, 22 (кафе) площею 19 м2 у центральній зоні. 

             1.2. ФОП Пинзенику Василю Васильовичу – на 19 посадкових місць по 

вул. Корзо, 10 (кафе) площею 27 м2 у центральній зоні. 

             1.3. ФОП Бенедику Богдану Васильовичу – на 12 посадкових місць на 

наб. Незалежності, 2 (кафе "Годинка") площею 19 м2 у центральній зоні. 

             1.4. ФОП Бенедику Богдану Васильовичу – на 20 посадкових місць на 

наб. Незалежності, 2 (кафе "Годинка") площею 30 м2 у центральній зоні. 

             1.5. ФОП Зінич Юлії Станіславівні – на 12 посадкових місць по     вул. 

Жупанатській, 1 (кафе "Кондитерський дім Bondarenko") площею 16 м2 у 

центральній зоні. 

             1.6. ФОП Нагорній Ганні Миколаївні – на 22 посадкових місця на   пр. 

Свободи, 55 (кафе "Boutique Le Chocolat") площею 94 м2 у центральній зоні. 

             1.7. ФОП Мателешко Габріеллі Олександрівні – на 24 посадкових місця 

на пл. Шандора Петефі, 10 (ресторан-паб "Ужгородська пивниця") площею 42 

м2 у центральній зоні. 



             1.8. ФОП Ковач Христині Василівні – на 22 посадкових місця на     пл. 

Шандора Петефі, 8 "а" (кафе) площею 30 м2 у центральній зоні. 

             1.9. ФОП Крічфалушію Дмитру Васильовичу – на 9 посадкових місць 

по вул. Олександра Грибоєдова, 3 приміщення 1 (кафе) площею 13 м2 у 

серединній зоні. 

             1.10. ФОП Крічфалушію Дмитру Васильовичу – на 3 посадкових місця 

по вул. Олександра Фединця, 23 "а" (кафе "Височина") площею 5 м2 у 

центральній зоні. 

             2. Припинити дію паспорта відкритого літнього майданчика для 

здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів 

ресторанного господарства ТОВ "Ресторан "Банош" – на 35 посадкових місць 

на пл. Шандора Петефі, 10 (кафе) площею 64 м2 у центральній зоні. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка.  

 

  

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

      


