
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2010 року № 412                                                                      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 та додержання суб’єктами
господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та
надання послуг законодавства про захист прав споживачів на І кв.
2011 року з гідно з додатком.

2. Відділу інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю
оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його в пресі та
мережі Інтернету у порядку, визначеному законодавством.

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

Міський голова                                                                                 В.В. Погорелов



Додаток
до рішення виконкому

від 22.12.2010 року № 412

ПЛАН
здійснення планових перевірок та додержання суб’єктами господарювання

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

1. Підприємцем Лазорик Х.С., магазин по вул. 8-Березня, 30\43;
2. Підприємцем Кошеля Л.П., магазин по Проспекту Свободи, 51;
3. Підприємцем Торохтіним Ю.О., магазин по вул. 8 Березня, 23\3;
4. Підприємцем Даніш Ю.В., ринок по вул. Белінського, 24;
5. Підприємцем Рошко Л.Л., ринок по вул. Бородіна, 4а;
6. ТОВ "Новий Ринок", ринок по вул. Бестужева, 5а;
7. Ужгородським міським споживчим товариством, ринок на пл.

Корятовича, 19;
8. ДП "Шанс" ЗАТ "Житлово-побутове підприємство", ринок по вул.

Загорській, 26;
9. ДП "Шанс" ЗАТ "Житлово-побутове підприємство", ринок по вул.

Тихого, 11;
10. СП ТОВ "Альбіон" , ринок по вул. Бородіна, 2а;
11.  Підприємцем Пономарьовою Н.М., ринок по вул. Гагаріна, б\н;
12. Підприємцем Бродві Л.М., ринок на пл. Ш.Петефі, б/н;
13. Підприємцем Грицик В.В., ринок по вул. Бородіна, 16;
14. ТОВ "Імік", ринок по вул. Дворжака, 46а;
15. Підприємцем Ігнатич С.С., ринок по вул. Минайській, 16в;
16. ТОВ "Нива" , ринок по вул. Тельмана, 2а;
17. Підприємцем Чурей В.В. ринок по вул. Краснодонців, 35;
18. ТОВ "Кадуцей-7", ринок по вул. Оноківській, б/н;
19. ТОВ "Вищня", магазин із кафетерієм на пл. Корятовича, 2;
20. ТОВ "Оріон-маркет", магазин із кафетерієм на пл. Корятовича,

17/1.

Керуючий справами виконкому                                                  Д.С. Геворкян


