
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
27.05.2020     Ужгород                    № 212 

 
 

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 Опаранюку Олегу Івановичу – на 8 посадкових місць по  вул. 

Собранецькій, 5 (кафе) площею 11 м2 у центральній зоні. 

             1.2. ФОП Мойсі Магдалині Степанівні – на 48 посадкових місць по вул. 

Михайла Грушевського, 45 (кафе-піцерія) площею 68 м2 у серединній зоні. 

             1.3. ФОП Раш Любові Тимофіївні – на 10 посадкових місць на           пл. 

Корятовича, 1"а" (кафе) площею 14 м2 у центральній зоні. 

             1.4. ФОП Калинич Марії Іванівні – на 21 посадкове місце на             пр. 

Свободи, 49 (кафе «Тавагамі») площею 30 м2 у центральній зоні. 

             1.5. ФОП Стукаліній Наталії Олегівні – на 7 посадкових місць по     вул. 

Корзо, 19 (кафе "Botanifique") площею 10 м2 у центральній зоні. 

             1.6. ФОП Башмаріну Ярославу Сергійовичу – на 7 посадкових місць по 

вул. Швабській, 25 (кафе-піцерія) площею 10 м2 у центральній зоні. 

             1.7. ФОП Дуркоті Діані Іванівні – на 11 посадкових місць по             вул. 

Станційній, 16/1 (кафе) площею 16 м2 у центральній зоні. 



 

 

             1.8. ФОП Браверу Максиму Демновичу – на 22 посадкових місця на             

пр. Свободи, 36/3 (кафе) площею 34 м2 у центральній зоні. 

             1.9. ФОП Бабидоричу Василю Васильовичу – на 10 посадкових місць на 

Православній набережній, 2 (кафе "Львівські круасани") площею 15 м2 у 

центральній зоні. 

             1.10. ТОВ "Міністеріум" – на 46 посадкових місць по вул. Льва 

Толстого, 12 (кафе) площею 75 м2 у центральній зоні. 

             2. Припинити дію паспорта відкритого літнього майданчика для 

здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів 

ресторанного господарства ФОП Чижмар Вікторії Олегівні – на 7 посадкових 

місць по вул. Корзо, 19 (кафе "Botanifique") площею 10 м2 у центральній зоні. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка.  

 

  

Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 

     

  


