
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
27.06.2019 Ужгород                                       №  283

    

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 26.06.2019, з метою організації тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі: 

1. Погодити розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної 

торгівлі: 

1.1. Підприємцю Сірку Віталію Івановичу для продажу овочів і фруктів 

на  81 день /з 27 червня по 15 вересня 2019 р./ по вул. Марії Заньковецької, 77 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.2. Підприємцю Бабинцю Івану Івановичу для продажу 

прохолоджуючих напоїв на 18 днів /з 27 червня по 14 липня 2019 р./: 

- на пл. Кирила і Мефодія (біля магазину «Україна»); 

- по вул. Олександра Бородіна (біля гуртожитку) 

після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.3. Підприємцю Стеблак Надії Іванівні для продажу морозива на  93 

дні /з 30 червня по 30 вересня 2019 р./ по пр. Свободи, 20 після оплати, 

передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.4. Підприємцю Повідайчик-Бендзар Любові Іванівні для продажу 

сувенірної продукції ручної роботи Закарпатських майстрів на 31 день /з 01 по 

31 липня 2019 р./ біля Закарпатського музею народної архітектури та побуту по 

вул. Капітульній після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.5. Підприємцю Півуш Оксані Миколаївні для продажу сувенірів, 

виробів ручної роботи, біжутерії та іграшок на 21 день /03-07, 10-14, 17-21, 24-

28, 31 липня 2019 р./ біля Закарпатського музею народної архітектури та побуту 

по вул. Капітульній після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.6. Підприємцю Мицо Едіті Юріївні для продажу сонцезахисних 

окулярів на 25 днів /з 01 по 25 липня 2019 р./ біля будинку № 77 по вул. Марії 

Заньковецької після оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 



1.7. Підприємцю Нагорняку Тарасу Вікторовичу для продажу 

сувенірної продукції, виробів власного виробництва та художніх робіт на 12 

днів / 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 липня 2019 р./ біля Закарпатського музею 

народної архітектури та побуту по вул. Капітульній після оплати, передбаченої 

п. 6.2.1 Положення. 

2. Відмовити в погодженні розміщення об’єктів тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі: 

2.1. Підприємцю Яроцькій Інні Анатоліївні для продажу окулярів по 

вул. Корзо, 21; 

2.2. Підприємцю Оруджову Джейхуну Худу Огли для продажу 

морозива та квасу на пл. Театральній, 8. 

3. Суб’єктам господарської діяльності забезпечити дотримання вимог 

вищезазначеного Положення та прибирання території. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. міського голови,  

заступник  міського голови                       І. ФАРТУШОК 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


