
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 05.03.2019 Ужгород   № 107

    

Про організацію тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі 

 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, підпункту 8 пункту "а" 

частини 1 статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рішення виконкому 08.11.2017 № 357 "Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарків (фестивалів) на території м. Ужгород", п. 6.2.1. Положення, беручи до 

уваги рішення комісії 27.02.2019 та 05.03.2019, з метою організації тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі: 

1. Погодити розміщення об’єкта тимчасової дрібнороздрібної торгівлі: 

1.1. Маняку Віталію Васильовичу для продажу квітів на 2 дні /07, 08 

березня 2019 р./ біля пішохідного мосту на пл. Шандора Петефі після оплати, 

передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

1.2. Архиповій Анастасії Олександрівні  для продажу квітів на 2 дні /07, 

08 березня 2019 р./: 

- біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича; 

- біля пішохідного мосту на пл. Шандора Петефі 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

1.3. Куклішин Вікторії Петрівні для продажу квітів на 3 дні /06-08 

березня 2019 р./ біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича після оплати, передбаченої 

п. 6.2.1 Положення. 

1.4. Галинській Марії Федорівні для продажу квітів на 2 дні /07, 08 

березня 2019 р./ біля будинку 77 по вул. Марії Заньковецької після оплати, 

передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

1.5. Марко Любов Савелівні для продажу квітів на 2 дні /07 та 08 

березня 2019 р./: 

- біля ТЦ «Білочка» на пр. Свободи; 

- біля пішохідного мосту на пл. Шандора Петефі; 

- біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 



1.6. Егер Оксані Василівні для продажу квітів на 3 дні /06-08 березня 

2019 р./: 

- біля пішохідного мосту пл. Шандора Петефі; 

- біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

1.7. Димчинку Тимофію Івановичу для продажу квітів на 3 дні /06-08 

березня 2019 р./: 

- біля пішохідного мосту пл. Шандора Петефі (2 об’єкта); 

- біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича (2 об’єкта) 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

1.8. Єрьоменко Людмилі Вікторівні для продажу повітряних кульок та 

сувенірів з символікою міста на 10 днів / 07, 08-10, 13, 15-17, 20, 23, 24 березня 

2019 р. / на пл. Театральній після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення. 

2. Відмовити Шкурі Діані Федорівні в погодженні розміщення об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі для продажу квітів: 

- біля ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича; 

- біля пішохідного мосту на пл. Шандора Петефі. 

3. Суб’єктам господарської діяльності забезпечити дотримання вимог 

вищезазначеного Положення та прибирання території. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                   Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


