
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
24.10.2019 Ужгород                                       № 451

    

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 24.10.2019, з метою організації тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі: 

1. Погодити розміщення об’єктів тимчасової дрібнороздрібної 

торгівлі: 

1.1. Підприємцю Антонійчук Анастасії Григорівні для продажу 

сувенірної продукції ручної роботи Закарпатських майстрів на 17 днів (25-27, 

31 жовтня та 1-3, 7-10, 12-17 листопада 2019 р.) біля Закарпатського музею 

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

п. 6.2.1 Положення; 

1.2. Підприємцю Крецулу Сергію Андрійовичу для продажу кави, 

кавових напоїв та чаю на 11 днів (з 25 жовтня по 8 листопада 2019 р., крім 

суботи та неділі) біля магазину «Взуття» по вул. Капушанській, 27 після 

оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.3. Підприємцю Дуб Марті Робертівні для продажу кави та кавових 

напоїв на 48 днів (з 25 жовтня по 31 грудня 2019 року, крім суботи та неділі) 

біля магазину «Жива вода» по вул. Олександра Фединця – Яроцькій після 

оплати, передбаченої п. 6.2.1 Положення; 

1.4. Підприємцю Півуш Оксані Миколаївні для продажу сувенірів, 

виробів ручної роботи, біжутерії та іграшок на 10 днів (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 

29, 30 листопада 2019 р.) біля Закарпатського музею народної архітектури та 

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

1.5. Підприємцю Нагорняку Тарасу Вікторовичу для продажу 

сувенірної продукції, в тому числі і власного виробництва на 10 днів (2, 3, 8, 9, 

15-17, 23, 24, 30 листопада 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 підприємцю Рогальовій Анні Василівні для продажу 

кави та кавових напоїв: 

- поблизу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 3 по вул. Юлія 

Ставровського - Попрадова; 

- біля пішохідного моста 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 І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова              Богдан АНДРІЇВ 


