
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.09.2017       Ужгород     № 309 

 

Про розміщення пересувного  

обладнання для здійснення  

підприємницької діяльності  

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", рішення виконкому 27.04.2016 № 133 "Про Порядок розміщення 

пересувного обладнання для здійснення підприємницької діяльності", рішення 

XXVI сесії міської ради VI скликання 07.11.2014 № 1505 "Про Порядок 

отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді", беручи до 

уваги рішення комісії із розгляду заяв на розміщення пересувного обладнання 

для здійснення підприємницької діяльності 19.09.2017, виконком міської  ради  

ВИРІШИВ: 

 1. Погодити розміщення та режим роботи пересувного обладнання для 

здійснення підприємницької діяльності на території м. Ужгород до кінця 2017 

року: 

1.1. Підприємцю Гусейнову З.М.О., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: ***, для торгівлі кавунами зі 

спеціального обладнання: 

- біля будівлі № 2 по вул. Андрія Палая (Тельмана) (площа 7 кв.м, середня 

зона) з режимом роботи з 08.00 до 22.00; 

- біля ВАТ «Ужгородхліб» по вул. Миколи Бобяка (Баб’яка) (площа 6 кв.м, 

периферійна зона) з режимом роботи з 08.00 до 22.00. 

1.2. Підприємцю Чирському С.М., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: ***, для торгівлі сувенірами зі 

спеціального обладнання поблизу замку по вул. Капітульній (площа 13 кв.м, 

центральна зона) з режимом роботи з 09.00 до 20.00 

1.3. Підприємцю Ямпільцю Р.Г., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце реєстрації: ***, для торгівлі кавою зі спеціального 

обладнання (кавомашина) поблизу пам’ятника Воїну-Визволителю по вул. 

Собранецькій, (площа 8,75 кв.м, периферійна зона) з режимом роботи з 08.00 

до 22.00. 

1.4. Підприємцю Крецул С.А., реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце реєстрації: ***, для торгівлі кавою зі спеціального  

             2. 



обладнання (кавомашина) поблизу магазину «Плаза»  на пл. Корятовича 

(площа 8 кв.м, центральна зона) з режимом роботи з 07.00 до 16.00. 

1.5. Підприємцю Сапожнікову А.Х., реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: ***, для торгівлі їжею 

швидкого приготування  зі спеціального обладнання МАФ  біля Укртелекому 

по наб. Незалежності  (площа 14 кв. м, центральна зона) з режимом роботи з 

10.00 до 22.00. 

2. Суб’єктам господарювання забезпечити дотримання вимог санітарного 

законодавства. 

 3. Департаменту міського господарства протягом п’яти робочих днів із 

дня отримання рішення укласти  договір на право тимчасового користування  

конструктивними елементами благоустрою із суб’єктами господарювання 

зазначеними у пункті 1. 

 4. У разі надходження інформації контролюючих та правоохоронних 

органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг  

мешканців міста, розміщення пересувного обладнання для здійснення 

підприємницької діяльності буде переглянуто.  

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 


