
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
26.12.2014                                Ужгород                                  № 480 

 
Про видачу підтверджень  
торговельної діяльності, надання послуг  
з погодженням режиму роботи на  
стаціонарні об'єкти торгівлі та сфери послуг  
 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” та рішеннями виконкому 21.12.11р. № 
481 "Про встановлення режиму роботи та підтвердження торговельної 
діяльності, надання послуг", 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 Романовій Т.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 

- в кафе-їдальні по вул.Перемоги, 24/режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
 1.2. Підприємцю Паньків А.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання : м.Ужгород, вул. *** 
      - в магазині по вул.Грушевського, 35/режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
 1.3. Підприємцю Пачуті О.М., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: Ужгородський р-н, с. *** 
      - в магазині по пров.Навої, 3/режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
 1.4. Підприємцю Тігор І.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      - в магазині по вул.Грушевського, 35/режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
 1.5. Підприємцю Ковтан Д.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      - в кафе - барі по вул.Собранецька, 169а /режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 
 1.6. Підприємцю Товстому В.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
-  в кафе - барі по вул.Собранецька, 169а /режим роботи: з 08.00 до 22.00/. 



 1.7. Підприємцю Агаповій К.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      - в  магазині по вул.Підградська, 38 /режим роботи: з 09.00 до 19.00/. 
 1.8. Підприємцю Лаврюк М.А., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      - в кафе по вул.Новака, 16 /режим роботи: з 08.00 до 19.00/  
 1.9. Підприємцю Цьока І.І., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      - в магазині по пр.Свободи, 45/49 /режим роботи: з 10.00 до 19.00/  
  1.11. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фітнес Еліт Груп", 
ідентифікаційний код ***, місце знаходження : м.Ужгород, вул. Собранецька, 
158 б  
      - у фітнес-барі по вул.Капушанська, 175а /режим роботи: з 08.00 до 22.00/ 
 

2. Надати підтвердження діяльності надання послуг та погодити режим 
роботи на стаціонарні об'єкти сфери послуг на території м. Ужгорода:   
 2.1. Підприємцю Росоха І.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      -  в приймальному пункті хімчистки на пл.Корятовича, 33 /режим роботи: 
з 09.00 до 19.00/. 
 2.2. Підприємцю Росоха І.О., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.Ужгород, вул. *** 
      -  в приймальному пункті хімчистки по вул.Митрака, 6а /режим роботи: з 
09.00 до 19.00/ 
 
 3. Управлінню економіки та підприємництва підготувати 
підтвердження торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на 
стаціонарні об'єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 
 
          4. Центру надання адміністративних послуг видати підтвердження 
торговельної діяльності з погодженим режимом роботи на стаціонарні 
об'єкти торгівлі суб'єктам підприємницької діяльності. 
 

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Шафаря Я.В. 
 
 
Міський голова                В.Погорелов 


