
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 11.06.12  № 172                  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  Закону 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 Сілаєвій Л.С., ідентифікаційний код *****, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Оноківці, вул.Головна***  
      - в магазині із кафетерієм по вул.Осипенка, 22 /режим роботи: з 08.00 год. 
до 22.00 год./. 
 1.2. Філії "Юніпродукт Закарпаття" товариства з обмеженою 
відповідальністю Юніпродукт", ідентифікаційний код*****, 
місцезнаходження : м.Ужгород, вул. Приладобудівників***  
      - зі складу, магазину по вул.Приладобудівників, 3 /режим роботи: з 08.00 
год. до 18.00 год./. 
 1.3. Підприємцю Сливному С.М., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : м.Дніпропетровськ, вул. Маяковського***  
      - в секції торгово-офісного комплексу по вул.Фединця,12 /режим роботи: 
з 09.00 год. до 19.00 год./. 
 1.4. Підприємцю Качалабі О.В., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : смт.В.Березний, вул. Шевченка***  
      - в магазині по вул.Доманинській, 308а /режим роботи: з 09.00 год. до 
20.00 год./. 



            2. 
 1.5. Підприємцю Лукач Н.Ф., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Перемоги ***  
      - в магазині по вул.Швабській, 66 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.6. Підприємцю Січкар Р.В., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Лисенка***  
      - в секції торгово-офісного комплексу по вул.Фединця, 12 /режим роботи: 
з 09.00 год. до 20.00 год./. 
 1.7. Підприємцю Дзямка Д.Й., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Легоцького***  
      - в секції магазину по вул.Заньковецької, 77б /режим роботи: пн.-сб. з 
08.30 год. до 19.00 год., нед. з 10.00 год. до 16.00 год/. 

 
2. Надати підтвердження діяльності надання послуг та погодити 

режим роботи на стаціонарні об"єкти сфери послуг на території м. 
Ужгорода:   
 Підприємцю Сітнікову А.С., ідентифікаційний код*****, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. Заньковецької*** 
      -  в автомийці по вул.Грушевського, 2г /режим роботи: з 08.00 год. до 
22.00 год./. 
 
 3.Про переоформлення: 
 На підставі поданої заяви щодо зміни назви юридичної особи 
переоформити дозвіл на розміщення будівель торговельного призначення від 
04.06.2010р. №4983 та читати його в наступній редакції:  
 Філії "Термінал" публічного акціонерного товариства "Івано-
Франківськцемент", ідентифікаційний код 36542112, місцезнаходження : 
м.Ужгород, вул. Гранітна, 14  

- зі складу по вул.Гранітній, 14 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
          4. Управлінню економіки та підприємництва підготувати 
підтвердження торговельної діяльності, надання послуг з погодженим 
режимом роботи на стаціонарні об"єкти торгівлі та сфери послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності. 
         5. Відділу (Офісу) з видачі документів дозвільного характеру видати 
підтвердження торговельної діяльності, надання послуг з погодженим 
режимом роботи на стаціонарні об"єкти торгівлі та сфери послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності. 

 6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
В.о.міського голови, 
перший заступник міського голови                В.Трикур 
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