
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 25.04.2018     Ужгород                    № 116 
 

 

Про надання та припинення  

дії паспортів відкритих  

літніх майданчиків 

 

             Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

„Про благоустрій населених пунктів”, ,,Про адміністративні послуги”, рішення 

XXVI сесії міської ради VI скликання 07 листопада 2014 року № 1505 „Про 

Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. Ужгороді”, 

розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

             1. Надати паспорти відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного 

господарства: 

   1.1. ФОП Кущану Владиславу Миколайовичу – на 14 посадкових місць 

по вул. Корзо, 4 (кафе "Jolly") площею 30 м2 у центральній зоні.  

             1.2. ФОП Богоцькій Наталії Юріївні – на 27 посадкових місць по   вул. 

Августина Волошина, 24 (кафе "Celentano") площею 39 м2 у центральній зоні.  

             1.3. ТОВ "Екст.Та.Ві" ЛТД – на 58 посадкових місць по пр. Свободи, 45 

(кафе "Деліція") площею 81 м2 у центральній зоні. 

             1.4. ФОП Браверу Максиму Демновичу – на 23 посадкових місця по вул. 

Івана Франка, 56 (кафе "Дім млинців") площею 34 м2 у серединній зоні. 

             1.5. ФОП Гаврильцю Василю Івановичу – на 22 посадкових місця по 

вул. Льва Толстого, 44 (кафе) площею 32 м2 у центральній зоні. 

                2. Припинити дію паспортів відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності: 

             2.1. ФОП Гуляничу Івану Михайловичу – на 36 посадкових місць        по 

вул. Михайла Грушевського, 47 (кафе "Карамель") площею 53 м2 у серединній 

зоні. 

             2.2. ФОП Бокшану Василю Іллічу – на 7 посадкових місць по         вул. 

Небесної Сотні, 5 (кафе "Купідон") площею 11 м2 у центральній зоні. 



             2.3. ТОВ "Екст.Та.Ві" ЛТД –  на 72 посадкових місця по пр. Свободи, 45 

(кафе) площею 102 м2 у центральній зоні. 

             2.4. ФОП Хомі Ігорю Несторовичу – на 14 посадкових місць по       пр. 

Свободи, 52 (кафе "Кофеманія") площею 20 м2 у центральній зоні. 

             2.5. ФОП Спірідоновій Тетяні Володимирівні – на 22 посадкових місця 

по вул. Льва Толстого, 44 (кафе) площею 32 м2 у центральній зоні. 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І.  

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 


