
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
03.03.2021 Ужгород                                       № 104

   

   

Про організацію святкової 

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», 

постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

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 з організації дрібнороздрібної торгівлі 01.03.2021, з 

метою організації святкової дрібнороздрібної торгівлі  до  Міжнародного 

жіночого дня: 

1. Визначити місця для здійснення святкової дрібнороздрібної торгівлі  

до  Міжнародного жіночого дня у період з 5 по 8 березня 2021 року: 

- біля пішохідного моста на пл. Шандора Петефі; 

- на пл. Театральній; 

- поблизу ТЦ «Плаза» на пл. Корятовича; 

- по вул. Олександра Фединця; 

- на перехресті вул. Корзо – Августина Волошина. 

2. Управлінню економічного розвитку міста видавати накази про 

погодження розміщення об’єктів святкової дрібнороздрібної торгівлі 

приватним підприємцям після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарків (фестивалів) на території м. Ужгород,  та оплати послуг із прибирання 

та вивезення сміття підприємствам, відповідальним за утримання відповідних 

територій.  

3. Управлінню муніципальної варти забезпечити контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання правил благоустрою, наявністю наказів про 

погодження розміщення об’єктів святкової дрібнороздрібної торгівлі, 

недопущенням стихійної торгівлі. 



4. Підприємствам, відповідальним за утримання зазначених територій, 

забезпечити своєчасне прибирання  та вивезення сміття із місць торгівлі. 

5. Суб’єктам господарської діяльності забезпечити дотримання вимог  

постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

вищезазначеного Положення та оплату за прибирання території. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови В. Пинзеника. 

 

 

 

Міський голова                          Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


