
           
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

  
23.08.2022                        Мукачево                            №    
 
Про погодження паспортів відкритих майданчиків (терас)  
 

Розглянувши заяви Володимира Січко від 22.07.2022 №8852/0/99-22 щодо 
надання паспорту відкритого майданчику на землях комунальної власності, 
Ганни Міндо від 15.07.2022 №8535/0/99-22 щодо надання паспорту відкритого 
майданчику на землях комунальної власності, та товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ронад» від 01.08.2022 №9176/0/99-22 щодо надання паспорту 
відкритого майданчику на власній земельній ділянці, відповідно до Порядку 
отримання паспортів відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів 
ресторанного господарства, затвердженого  рішенням 75-ої сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання №1409 від 30.04.2015 року, Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», керуючись  пп.1 п. «б» ч. 1 ст. 31, ч.1 ст. 
52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Погодити розміщення відкритого майданчика площею 5,41 кв.м на 
землях комунальної власності, біля закладу ресторанного господарства 
«Цейлон» по вул. Духновича Олександра, 18 м. Мукачево – власник Січко 
Володимир Володимирович. 

1) Після отримання паспорту встановлення відкритого майданчику 
заявнику Січко В.В. у 5-ти денний термін звернутися до центру надання 
адміністративних послуг (пл. Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, відділ 
ЦНАП) для укладання договору сервітутного землекористування на земельну 
ділянку площею 5,41 кв.м. 

2. Погодити розміщення відкритого майданчика площею 72,79 кв.м на 
землях комунальної власності, біля закладу ресторанного господарства 
«Парадізо» по пров.Пасаж, 15 м. Мукачево – власник Міндо Ганна Павлівна. 

2) Після отримання паспорту встановлення відкритого майданчику 
заявнику Міндо Г.П. у 5-ти денний термін звернутися до центру надання 
адміністративних послуг (пл. Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, відділ 
ЦНАП) для укладання договору сервітутного землекористування на земельну 
ділянку площею 72,79 кв.м. 

 



3. Погодити розміщення відкритого майданчика площею 95,00 кв.м на 
власній земельній ділянці, біля закладу ресторанного господарства «Imperia 
Family Park» по вул. Ринкова, 7 м. Мукачево – власник товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ронад». 

4. Відділу архітектури та містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради виготовити та видати паспорти 
встановлення відкритих майданчиків. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія БЛІНОВА. 
 
 
Міський голова             Андрій БАЛОГА 


