
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

  10.08.2021                                            Мукачево       № 282 
 

 

Про демонтаж тимчасових споруд на території 
Мукачівської міської територіальної громади 

 
Відповідно до ст. 28 Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, вимог 
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 
року №244, враховуючи наказ Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради №37 від 20.04.2021 року «Про затвердження проектно-кошторисної 
документації», рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №331 
від 29.04.2021 року «Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік», лист управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради №425/01-0/ від 09.08.2021 року, 
керуючись ст. 40, ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 

1. Зупинити дію дозволів на встановлення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності, розташованих по вул. Ярослава Мудрого 
– Вокзальна згідно додатку, що додається, у зв’язку із зміною містобудівної 
ситуації та проведення робіт з реконструкції привокзальної площі по  вул. 
Ярослава Мудрого – Вокзальна – Лучкая Михайла в м. Мукачево. 

2. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради видати 
приписи щодо зобов’язання осіб, згідно з п.1 цього рішення, власними силами 
провести роботи з демонтажу  тимчасових споруд у п’ятнадцятиденний термін з 
моменту прийняття цього рішення. 

3. У разі невиконання вимог пункту 2 даного рішення  ММКП «Ремонтно-
будівельне управління» демонтувати тимчасові споруди згідно додатку, що 
додається,  у примусовому порядку.   

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

 

В.о.Міського голови Р.ФЕДІВ 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради 
10.08.2021 № 282 

 
 
 

№ п/п Адреса 
місцерозташування 

тимчасової споруди, що 
підлягає демонтажу 

Власник, або 
особа, що 

встановила 
тимчасову 

споруду 

примітка 

1 2 3 4 
1. м. Мукачево 

вул. Ярослава Мудрого - 
Вокзальна 

Джалагонія Р.Ш. павільойн-
зупинка 

2. м. Мукачево 
вул. Ярослава Мудрого - 
Вокзальна 

Канчій С.Ю. павільойн-
зупинка 

3.  м.Мукачево  
вул. Ярослава Мудрого - 
Вокзальна 

Дідик О.Я. павільойн-
зупинка 

 
 
 

В.о.Міського голови Р.ФЕДІВ 
 


