
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 12.06.2019     Ужгород                    № 207 
 

 

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 Ткачову Миколі Юрійовичу – на 16 посадкових місць по вул. 

Небесної Сотні, 5 (кафе ) площею 23 м2 у центральній зоні. 

             1.2. ТОВ "Ресторан"Банош" – на 35 посадкових місць на пл. Шандора 

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

   1.3. ФОП Ліпецьки Ользі Василівні – на 10 посадкових місць на        пл. 

Корятовича, 11 (кафе "Veronesi") площею 14 м2 у центральній зоні. 

   1.4. ФОП Гошовському Пилипу Георгійовичу – на 12 посадкових місць 

по вул. Капушанській, 145"б" (кафе) площею 26 м2 у периферійній зоні на 

власній земельній ділянці. 

   1.5. ФОП Філіп Василині Василівні – на 16 посадкових місць по       вул. 

Університетській, 25, корп. 6, прим. 22 (кафе) площею 24 м2 у серединній зоні. 

   1.6. ФОП Кудашевій Катерині Іванівні – на 32 посадкових місця по   

вул. Василя Сурікова, 6 (кафе "Умка") площею 56 м2 у серединній зоні. 



 

 

   1.7. ФОП Мігалі Мар'яні Юріївні – на 33 посадкових місця по          вул. 

Бориса Тлехаса, 16 (кафе) площею 47 м2 у периферійній зоні на земельній 

ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні. 

  1.8. ФОП Туркевич Галині Іванівні – на 36 посадкових місць по      вул. 

Михайла Грушевського, 47 (кафе "Карамель") площею 53 м2 у серединній зоні. 

  1.9. ФОП Шелепець Олександрі Олександрівні – на 9 посадкових місць 

на пл. Шандора Петефі, 26 (кафе "ТвійBurger") площею 21 м2 у центральній 

зоні. 

            2. Припинити дію паспорта відкритого літнього майданчика для 

здійснення підприємницької діяльності ФОП Рошку Василю Степановичу – на 

12 посадкових місць на пр. Свободи, 52"а" (піцерія „Дон Густо”) площею 18 м2 

у центральній зоні. 

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І.  

 

  

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

    

  


