
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

01.10.2013                       Ужгород                                  № 369 
 
 
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 Зданович М.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в магазині по вул.Перемоги, 5 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.2. Підприємцю Бучель О.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Київ, вул. ***  
      - в  магазині по вул.Собранецькій, 89 /режим роботи: з 10.00 год. до 21.00 
год./. 
 1.3. Підприємцю Дорчинцю М.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в магазині по вул.Заньковецької, 21 /режим роботи: пн.-сб. з 08.00 год. 
до 20.00 год., нд. з 09.00 год. до 15.00 год./. 
 1.4. Підприємцю Товстий В.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      -  в кафе-магазині, клубі по вул.Швабській, 51а /режим роботи: з 08.00 
год. до 22.00 год./. 
      -  в кафе по вул.Фединця, 12 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 



 1.5. Підприємцю Візавер Д.А., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 
      - в магазині по вул.Заньковецької, 48а прим. 2 /режим роботи: з 09.00 год. 
до 19.00 год./. 
 1.6. Підприємцю Батин Т.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : Мукачівський р-н, с.Павшино, *** 
      - в магазині по вул.Собранецькій, 146 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 1.7. Підприємцю Мітіну О.П., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в магазині, кафе по вул.Фединця, 32/4 /режим роботи: з 08.00 год. до 
20.00 год./. 
 1.8. Підприємцю Коротя Є.К., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул.***  
      - в магазині по вул.Заньковецької, 48а прим.3 /режим роботи: з 08.00 год. 
до 22.00 год./. 
 1.9. Підприємцю Марфідіну Р.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в магазині по вул.Заньковецької, 48а прим.3 /режим роботи: з 08.00 год. 
до 22.00 год./. 
 1.10. Підприємцю Блага І.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в магазині на пл.Ш.Петефі, 31 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 
 1.11. Підприємцю Бровді К.І., ідентифікаційний код ***, місце 
зпроживання : м.Мукачево, пр.***  
      -  в кафе по вул.Перемоги, 25/26а /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 
год./. 
 

2. Надати підтвердження діяльності надання послуг та погодити 
режим роботи на стаціонарні об"єкти сфери послуг на території м. 
Ужгорода:   

 
 Підприємцю Зданович М.І., ідентифікаційний код ***, місце 
знаходження : м.Ужгород, вул. ***  
      -  в магазині по вул.Перемоги, 5 /режим роботи: з 08.00 год. до 22.00 год./. 

 
          3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати та видати 
підтвердження торговельної діяльності, надання послуг з погодженим 
режимом роботи на стаціонарні об"єкти торгівлі та сфери послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Ковача О.М. 
 
Міський голова                         В.Погорелов 


