
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10.04.2019     Ужгород                   № 122 

 
 

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. ТОВ "Вест-Чікен" – на 20 посадкових місць по вул. Тиводара 

Легоцького, 19 а (заклад швидкого обслуговування "Chicken HUT") площею 56 

м2 у периферійній зоні. 

   1.2. ФОП Крічфалушію Дмитру Васильовичу – на 24 посадкових місця 

по вул. Загорській, 23 (кафе) площею 38 м2 у серединній зоні. 

   1.3. ФОП Крічфалушію Дмитру Васильовичу – на 16 посадкових місць 

по вул. Вілмоша Ковача, 15/51 (кафе) площею 23 м2 у серединній зоні.      

   1.4. ФОП Товтину Івану Сергійовичу – на 12 посадкових місць на   наб. 

Слов'янській, 1/1 (кафе) площею 18 м2 у серединній зоні. 

   1.5. ФОП Гомонаю Василю Васильовичу – на 40 посадкових місць по 

вул. 8-го Березня, 25 (кафе "Cento Percento") площею 64 м2 у серединній зоні.      

   1.6. ФОП Булеці Наталії Михайлівні – на 10 посадкових місць по    вул. 

Собранецькій, 146 (кафе) площею 14 м2 у периферійній зоні.      

   1.7. ФОП Мовчан Сабіні Яношівні – на 26 посадкових місць по        вул. 

Петра Лінтура, 15/14 (кафе "Beton") площею 38 м2 у периферійній зоні. 

             2. Припинити дію паспортів відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності: 



             2.1. ТОВ "Екст.Та.Ві" ЛТД – на 58 посадкових місць на пр. Свободи, 45 

(кафе "Деліція") площею 81 м2 у центральній зоні. 

            2.2. ФОП Гомонай Наталії Вікторівні – на 40 посадкових місць по          

вул. 8-го Березня, 25 (кафе) площею 63,2 м2 у серединній зоні. 

            2.3. ФОП Булеці Наталії Михайлівні –  на  6 посадкових місць   по  вул. 

Собранецькій, 146 (кафе "Milk&Honey") площею 14 м2 у серединній зоні. 

            2.4. ФОП Риженковій Наталії Іванівні –  на  27 посадкових місць   по 

вул. Марії Заньковецької, 10 (кафе ) площею 38 м2 у серединній зоні. 

            2.5. ФОП Шкрібляку Андрію Миколайовичу –  на  42 посадкових місця 

на пл. Шандора Петефі, 10 (кафе ) площею 60 м2 у центральній зоні. 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І.  

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

    


