
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.2019     Ужгород                   № 178 

 

 

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 Городнію Дмитру Івановичу, ФОП Свириді Михайлу 

Васильовичу – на 28 посадкових місць по вул. Мальовничій, 9 (кафе "Dudak") 

площею 72 м2 у периферійній зоні. 

             1.2. ФОП Гуляничу Олександру Іллічу – на 36 посадкових місць по вул. 

Олександра Грибоєдова, 27 (кафе) площею 51 м2 у серединній зоні на власній 

земельній ділянці. 

   1.3. ФОП Молнару Мирославу Федоровичу – на 58 посадкових місць на 

пр. Свободи, 45 (кафе "Prima Pizza") площею 82 м2 у центральній зоні. 

   1.4. ФОП Фейеру Юрію Михайловичу – на 6 посадкових місць по   вул. 

Марії Заньковецької, 19 (кафе) площею 9 м2 у серединній зоні. 

   1.5. ФОП Боднар Наталії Йосипівні – на 16 посадкових місць по    вул. 

Михайла Грушевського, 51/12а (кафе "Beavers") площею 23 м2 у серединній 

зоні. 



 

 

   1.6. ФОП Єфремовій Галині Миколаївні – на 26 посадкових місць на   

пл. Театральній, 13 (кафе "Riverside") площею 37 м2 у центральній зоні. 

   1.7. ФОП Болехан Анелії Владиславівні – на 11 посадкових місць на   

пл. Театральній, 8 (кафе) площею 20 м2 у центральній зоні. 

            1.8. ФОП Недзельській Діані Владиславівні – на 71 посадкове місце по   

вул. Дмитра Климпуша, 14 (кафе) площею 100 м2 у периферійній зоні на 

орендованій земельній ділянці. 

            1.9. ФОП Штимаку Ігорю Володимировичу – на 10 посадкових місць по 

вул. Тиводара Легоцького, 3а (кафе) площею 15 м2 у периферійній зоні. 

  2. Припинити дію паспортів відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності: 

            2.1. ФОП Швенді Наталії Володимирівні – на 32 посадкових місця по 

вул. Залізничній, 3"а" (магазин-кафетерій) площею 54 м2 у серединній зоні. 

            2.2. ФОП Гладжикурка Роману Васильовичу – на 4 посадкових місця по 

вул. Корзо, 11/8 (кафе "Світ кави і чаю") площею 6 м2 у центральній зоні. 

            2.3. ФОП Гладжикурка Роману Васильовичу – на 4 посадкових місця по 

вул. Корзо, 11/8 (кафе "Світ кави і чаю") площею 6 м2 у центральній зоні. 

            2.4. ФОП Пугач Наталії Володимирівні –  на  12 посадкових місць   по 

вул. Марії Заньковецької, 19 (кафе ) площею 16 м2 у серединній зоні. 

            2.5. ФОП Целенко Христині Ігорівні –  на  6 посадкових місць по   вул. 

Корзо, 3 (кафе ) площею 9 м2 у центральній зоні. 

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І.  

 

  

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

    

  

  

 


