
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 16.05.12 № 142                  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 Мандулі З.Ш., ідентифікаційний код ***** місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Легоцького***  
      - зі складу по вул.Електрозаводській, 35 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.2. Підприємцю Мандулі М.М., ідентифікаційний код ***** місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Легоцького***  
      - зі складу по вул.Електрозаводській, 35 /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 1.3. Підприємцю Соломонюк В.Є., ідентифікаційний код ***** місце 
проживання : м.Ужгород, вул. М.Вовчка***  
      - в магазині по вул.Заньковецької, 73 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.4. Підприємцю Легезі М.М., ідентифікаційний код ***** місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Минай, вул.Сонячна***  
      - в магазині по вул.Минайській, 16г /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 



 1.5. Підприємцю Ліповському О.В., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Легоцького***. 
      - в магазині по вул.8 Березня, 23/27 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 
 2. Про внесення змін: 
 
 2.1. На підставі поданої заяви внести зміни в дозвіл на торгівлю від 
18.09.2007р. № 1216 та читати його в наступній редакції: 
 Підприємцю Кузьмі І.І., ідентифікаційний код *****, місце проживання 
: м.Ужгород, вул. Д.Галицького***  
      - в секції магазину по вул.Шишкіна, 23а  /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 2.2. На підставі поданої заяви внести зміни в дозвіл на торгівлю від 
24.01.2007р. № 1709 та читати його в наступній редакції: 
 Підприємцю Кузьмі С.М., ідентифікаційний код ***** місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Орджонікідзе***  
 - в магазині по вул.Шишкіна, 23а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 
          3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об"єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 
 
         4. Відділу (Офісу) з видачі документів дозвільного характеру видати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об"єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 

  
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Трикура В.Ф. 
 
 
Міський голова           В.Погорелов 
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