
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 07.05.12 № 134                 м.Ужгород 

 
Про видачу підтверджень  
торговельної діяльності, надання послуг  
з погодженням режиму роботи на  
стаціонарні об"єкти торгівлі та сфери послуг  
 

Керуючись ст. 26, ст. 30  Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та рішеннями виконкому від 21.12.11р. № 481 
"Про встановлення режиму роботи та підтвердження торговельної діяльності, 
надання послуг", від 29.12.11р. № 502 "Про положення порядку встановлення 
режиму роботи та видачі підтверджень торговельної діяльності, надання 
послуг з погодженням режиму роботи": 

 
 1. Надати підтвердження торговельної діяльності та погодити 
режим роботи на стаціонарні об"єкти торгівлі на території м. Ужгорода:   
 
 1.1. Підприємцю Прокопюку М.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Мукачівська ***  
      -  в кафе по вул.Корзо, 5 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.2. Підприємцю Липкань В.О., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. П.Комуни ***  
      -  в кафе "Палачінта" по вул.Фединця, 12 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.3. Підприємцю Блох С.М., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Легоцького ***  
      - в барі "Граніт" по вул.Гранітній, 1а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.4. Підприємцю Копчі В.М., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Грушевського ***  

- в магазині по пр.Свободи, 22/18 /режим роботи: з 09.00 год. до 20.00 
год./. 



- 1.5. Підприємцю Товт В.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул.С.Разіна ***      
         

      - в магазині по пр.Свободи, 55/63 /режим роботи: з 10.00 год. до 18.00 
год./ . 
 1.6. Підприємцю Олійнику А.А., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Добрянського ***  
      -  в кафе "Форум" по вул.Крилова, 12/1а /режим роботи: з 08.00 год. до 
20.00 год./. 
 1.7. Підприємцю Юрочко А.П., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Барвінок, вул.Лісна ***  
      -  в кафе по вул.Л.Толстого, 8а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.8. Підприємцю Лейбі В.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Оноківці, вул.Долгоша ***  
      - в зоокрамниці по вул.Фединця, 21/1 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.9. Підприємцю Тарці В.Ж., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Говорова ***  
      - в магазині по пр.Свободи, 61/3 /режим роботи: з 08.00 год. до 21.00 год./. 
 1.10. Підприємцю Богоцькій Н.Ю., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Минай, вул.Українська ***  
      - в магазині "Парфум Студіо" на наб.Незалежності, 1 /режим роботи: з 
10.00 год. до 20.00 год./. 
 1.11. Підприємцю Богоцькому Є.В., ідентифікаційний код ****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Минай, вул.Українська ***  
      - в магазині “Парфум Студіо" на наб.Незалежності, 1 /режим роботи: з 
10.00 год. до 20.00 год./. 
 1.12. Підприємцю Павлик Е.Е., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Берчені ***  
      - в магазині по вул.Верховинській, 2б /режим роботи: з 07.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.13. Підприємцю Візічканич І.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Чорновола ***  
      - в магазині по вул.Собранецькій, 2 /режим роботи: з 10.00 год. до 18.00 
год./. 
 1.14. Підприємцю Бегун М.Й., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Тичини *** 
      - в барі "Дельфін" на Київській наб., 3 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.15. Підприємцю Федорішко Д.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Доманинська ***  
      - в магазині по вул.Доманинській, 308а /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.16. Підприємцю Кучінко М.Д., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Минайська ***  



      -  в кафе по вул.Легоцького, 66а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./ 
            
 1.17. Підприємцю Цимбух Е.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Минайська ***  
      - в магазині на пл.Ш.Петефі, 11 /режим роботи: з 10.00 год. до 19.00 год./. 
 1.18. Підприємцю Тарчанин В.С., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, пров.Собранецький ***  
      -  в магазині із кафетерієм по вул.Легоцького, 8/2 /режим роботи: з 08.00 
год. до 22.00 год./. 
 1.19. Підприємцю Аверочкіній В.М., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Дубова *** 
      - в магазині по вул.Ів.Франка, 42 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.20. Підприємцю Воробець Я.А., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, пл. Ш.Петефі *** 
      - в барі по вул.Минайській, 16а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./.  
 1.21. Підприємцю Дадус С.О., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Р.Комарівці,, Гагаріна ***  
      - в магазині по вул.Гагаріна, 108 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./; 
      - в магазині по вул.Гагаріна, 194 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.22. Підприємцю Ейдельману А.О., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Минайська *** 
      - в магазині по вул.Можайського, 16а/4 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.23. Підприємцю Ейдельман Т.С., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Минайська ***  

- в магазині по вул.Можайського, 16а/4 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.24. Підприємцю Чурей Г.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Концово, вул.І.Туряниці ***  
      - в кафе на пл.Б.Хмельницького, 2 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./.           
 1.25. Підприємцю Токар Т.А., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Минайська ***  
      - в магазині на пл.Б.Хмельницького, 3 /режим роботи: з 10.00 год. до 
18.00 год./. 
 1.26. Підприємцю Ващенко І.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, пров.Гусакський ***  
      -  в кафе-піцерії по пр.Свободи, 45 /режим роботи: з 10.00 год. до 22.00 
год./. 
 2. Управлінню економіки та підприємництва підготувати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об"єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 



           
 
         3. Відділу (Офісу) з видачі документів дозвільного характеру видати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об"єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 
 
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
В.о.міського голови, 
перший заступник міського голови        В.Трикур 
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