
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.10.13       Ужгород               № 360 
 
 
Про господарську діяльність у сфері торгівлі,  
ресторанного господарства та послуг 
на території міста. 
 
 Керуючись нормами Законів України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, рішенням виконавчого комітету "Про порядок 
перевірок суб"єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг", виконком 
міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити план здійснення перевірок за додержанням суб"єктами 
господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання 
послуг законодавства про захист прав споживачів на ІV квартал 2013 року 
згідно з додатком. 
 2. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв”язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) оприлюднити дане рішення шляхом 
розміщення його в пресі та  мережі Інтернет у порядку, визначеному 
законодавством.  

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



 
                             Додаток  

                                       до рішення виконкому  
                                         від_16.10.13_ №__360 

 
 
 
 

ПЛАН  
здійснення планових перевірок за додержанням суб"єктами 

господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання 
послуг чинного законодавства про захист прав споживачів  

на ІV квартал 2013 року. 
 

1. П/п Плюскова Г.І., буфет по вул.Польовій,22 
2. П/п Денько О.Д., магазин з кафетерієм по вул.Залізничній,1а 
3. П/п Рижак Н.І., кафе по вул.8-Березня,30/98 
4. П/п Сабов А.М., кафе по вул.Гагаріна,108 
5. П/п Лаврюк М.А., магазин з кафетерієм по вул.Радіщева,1а 
6. П/п Кокуца Н.М., аптека по вул.Заньковецької,77а 
7. П/п Фокіна К.І., магазин з кафетерієм по вул.І.Ваша,2а 
8. П/п Слободянюк О.М., кафе по вул.Легоцького,66а 
9. П/п Рогулич В.С., секція магазину на пл.Корятовича,21 
10. ТОВ "Хустфарм", аптека на пл.Ш.Петефі,14/1 
11. П/п Стецяк М.П., секція магазину по вул.Корзо,4 
12. П/п Романко В.І., СТО по вул.Перемоги,141 
13. ТОВ "Брокард-Україна", магазин по вул.Фединця,18а 
14. П/п Манцулич Л.М., автомийка по вул.Перемоги,141 
15. П/п Деметер М.І., кафе по пр.Свободи,49 
16. П/п Субота М.І., магазин по вул.Швабській,61 
17. П/п Агапов І.О., магазин по вул.Підградській,38. 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                   Д.Геворкян 
 
 
 
 


	                            Додаток 

