
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.11.2013                           Ужгород                                  № 429 

 
 
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  Сойко О.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : Ужгородський р-н, с.***  
      - в секції магазину по вул.Бородіна, 2а /режим роботи: з 10.00 год. до 
18.00 год./. 
 1.2. Підприємцю  Штаєр Г.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      - в секції магазину по вул.Бородіна, 2а /режим роботи: з 10.00 год. до 
18.00 год./. 
 1.3. Підприємцю  Палько Р.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, ***  
      - в магазині по пр.Свободи, 55/2 /режим роботи: з 08.00 год. до 19.00 год./. 
 1.4. Підприємцю  Спірідоновій Н.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. ***  
      -  в кафе по вул.Ф.Ракоці, 22 /режим роботи: з 07.30 год. до 18.00 год./. 
 

 



2. Про внесення змін: 
Пункт 1.10 розпорядження міського голови від 14.12.2006 № 302 

читати в наступній редакції: 
 Товариству з обмеженою відповідальністю "МТІ", ідентифікаційний 
код ***, місцезнаходження : м.Київ, вул.Л.Українки,4  
      - в магазині "Інтертоп" в супермаркеті "Дастор" по вул.Собранецькій,89 
/режим роботи: з 10.00 год. до 21.00 год./. 
          
          3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати та видати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об"єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 
 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Ковача О.М. 
 
 
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови                 В.Семаль 


