
           
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

  
  ________________                Мукачево                            №    
 
Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків (терас)  

 
Розглянувши заяви Онищенко В. Й., Немеш І.В., Басараб В.В.  від 09.11.2022 

№4783/0/109-22 , Гедьо Т. М. від 24.102022 №13268/0/99-22 та товариства з 
обмеженою відповідальністю «Натурпродукт» від 01.11.2022 №13764/0/99-22, 
щодо надання паспортів відкритих майданчиків на землях комунальної власності, 
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 16,00  кв.м на 
землях комунальної власності біля закладу ресторанного господарства по вул. 
Грушевського Михайла, 4 прим. 7 м. Мукачево – власники Онищенко В. Й., 
Немеш І. В., Басараб В. В. (орендар Фесенко Ю.М.). 

2. Погодити розміщення відкритого майданчика площею 3,52  кв.м на 
землях комунальної власності біля закладу ресторанного господарства «Кавіль» 
по вул. Мункачі Мігая,9 прим. 1 м. Мукачево – власник Гедьо Т.М. 

3. Погодити розміщення відкритого майданчика площею 102,00  кв.м на 
землях комунальної власності біля закладу ресторанного господарства «Бурек» 
по вул. Ужгородська, 167-У м. Мукачево – власник товариство з обмеженою 
відповідальністю «Натурпродукт». 

4. Скасувати паспорт встановлення відкритого майданчика на землях 
комунальної  власності від 06.07.2021 №7-21 по вул. Грушевського Михайла,4 
прим. 7 м. Мукачево площею 20,00 кв.м - власник Онищенко В.Й. (орендар 
Лакатош М.І.). 

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

6. Після отримання паспортів встановлення відкритих майданчиків 
заявникам у 5-ти денний термін звернутися до центру надання адміністративних 
послуг (пл. Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, відділ ЦНАП) для укладання 



договорів сервітутного землекористування. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія БЛІНОВА. 
 
 

Міський голова             Андрій БАЛОГА 


