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Про погодження розміщення  

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту "б" статті 30 та частини 6 статті 59  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 

року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», рішень виконкому 08.11.2017 № 357 «Про затвердження 

Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарків (фестивалів) на території м. Ужгород», 11.06.2020 №225 

«Про погодження тимчасової схеми розміщення об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі в центральній частині міста Ужгород», беручи до уваги рішення комісії 

з організації дрібнороздрібної торгівлі 18.05.2021, виконком міської  ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Погодити розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі: 

 1.1. Підприємцю Стеблак Надії Іванівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, для продажу морозива на пр. Свободи, 20 (площа 

9 кв. м) терміном на 5 місяців. 

 1.2. Підприємцю Бабинцю Івану Івановичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***, прохолоджуючих напоїв по вул. 

Вілмоша Ковача (площа 3 кв. м) терміном на 4 місяці. 

 2. Відмовити у погодженні розміщення об’єкта дрібнороздрібної торгівлі 

для продажу морозива на пл. Шандора Петефі підприємцю Стеблак Надії 

Іванівні, у зв’язку із невідповідністю Тимчасовій схемі розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі в центральній частині міста, затвердженій рішенням 

виконкому 11.06.2020 року №225. 

3. Суб’єктам господарювання забезпечити дотримання вимог санітарного 

законодавства. 



 4. Департаменту міського господарства протягом п’яти робочих днів із 

дня отримання рішення укласти  договір на право тимчасового користування  

конструктивними елементами благоустрою із суб’єктами господарювання 

зазначеними у пункті 1. 

 5. У разі надходження інформації контролюючих та правоохоронних 

органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг  

мешканців міста, погодження розміщення об’єкта дрібнороздрібної торгівлі 

буде переглянуто.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

 

 

Міський голова                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 


