
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 05.10.11 № 354          м.Ужгород 
 
 
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 ІУ кв. 2011 року згідно з 
додатком. 
 2. Відділу інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю 
(Хаятова А.В.) оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його в пресі 
та  мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.  

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

 
    



Додаток  
                                       до рішення виконкому  

                                                  від 05.10.11 2011 року № 354 
 

 
 
 
 

ПЛАН  
здійснення планових перевірок за додержанням суб’єктами господарювання 

сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг чинного 
законодавства про захист прав споживачів на ІУ кв.2011 року. 

 
 
 

1. ТОВ "База", магазин по вул.Л.Толстого,3; 
2. п/п Садоха В.В., магазин по вул.Сріблястій,1; 
3. п/п Корінець І.Ю., магазин на пл.Театральній,3/вул.Корзо,6; 
4. п/п Наконечний Т.Ю., кафе-бар по вул.Собранецькій,72; 
5. п/п Сливканич М.С., секція магазину по вул.Легоцького,54; 
6. п/п Тереля В.Ф., кафе-піцерія по вул.Заньковецької,89; 
7. п/п Шоляк Н.М., кафе по вул.Гагаріна,176а; 
8. п/п Ковтун Н.Й., кафе по вул.Кошового,14; 
9. Філія ПП "Антошка" у м.Ужгороді, крамниця по вул.Л.Толстого,5; 
10. п/п Пайда В.В., кафе по вул.Л.Толстого,5; 
11. п/п Гуляк М.Й., кафе по вул.Л.Толстого,31; 
12. п/п Ценклер І.І., магазин по вул.Перемоги,6; 
13. п/п Газа О.М., магазин по вул.Корзо,23; 
14. ТОВ "МКР", магазин по вул.Грушевського,72а; 
15. п/п Коцур Н.В., магазин на пл.Жупанатській,11; 
16. п/п Кесарчук Г.С., магазин із кафетерієм по вул.Грушевського,51/1; 
17. п/п Савляк В.М., перукарня по вул.Минайській,9/1; 
18.п/п Росоха І.О., автомийка по вул.Підградській,27а; 
19.п/п Грицак Н.О., салон краси по вул.Корзо,13; 

     20.п/п Броді В.І., перукарня по вул.Корзо,7/4 
  
 
Керуючий справами виконкому                              Д.Геворкян 
 
 
 


	Додаток 

