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Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej

Zgodnie ze standardami ISO 9001
Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku

KARTA INFORMACYJNA
Uzgodnienie miejsc przeprowadzenia detalicznego handlu
Oryginał: upoważniony ds. ISO
kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania

Wykonano:
Naczelnik wydziału handlem
Komitetu wykonawczego Rady
Miejskiej
_______________ О.Ganczak
"___"_________ 2014 r.
1
Komórka organizacyjna
świadcząca usługę
2
Miejsce składania
dokumentów

3

Wymagane załączniki

Uzgodniono:
Upoważniony ds. ISO

Zatwierdzono:
Mer miasta

_______________А.B.Łys ______W.А.Аnuszkewyczus
"___"_________ 2014 r.
"___ "_________ 2014 r.
Wydział handlu Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej
Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych
ul.Niezależności, 9
telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41
e-mail: cnap@mvk.if.ua ,
strona internetowa: www.cnap.if.ua
Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00
wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00
Dla przeprowadzenia detalizowanego handlu
w miejscach niezabudowanych i świadczenia usug
w dziedzinie rozrywki
1.Wniosek odpowiedniego wzoru.
2.Rozszeżony wyciąg z Jedynego Państwowego Rejestru
osób prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców
(oryginał), do czasu udzielania dostępu państwowych
administratorów dо Jedynego Państwowego Rejestru osób
prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców.
3.Oryginał i kopia schematu lokalizacji/ ruchu miejsca
w wymiarach М 1:500, uzgodniona/ ponownie uzgodniona
przez Wydział Archtektury i Budownictwa Komitetu
wykonawczego Rady Miejskiej.
4.Zdjęcie
przyszłego
miejsca
przeprowadzenia
detalizowanego handlu/ udzielania usług w sferze rozrywki;
5.Kopia paszportu dla zwierząt wydanego przez lekarza
weterynaryjnego (w przypadku świadczenia usług
z wykorzystaniem zwierząt).
6.Kopia zezwolenia na wykonanie prac o zwiększonym
ryzyku Terytorialnego Departamentu Ochrony Pracy
Ukrainy (w przypadku, kiedy targi na innу urządzenia
odłowuję się do listy prac o zwiększonym ryzyku).
Dla przeprowadzenia detalizowanego handlu
wykorzystania zasadów sieci odjazdowej
1.Wniosek odpowiedniego wzoru.
2.Rozrzeżony wypis z Jedynego Państwowego Rejestru osób
prawnych i osób fizycznych przedsiębiorców (oryginał), do
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dnia zabezpieczenia dostępu państwowych administratorów
do Jedynego Państwowego Rejestru osób prawnych i osób
fizycznych przedsiębiorców.
3.Oryginał i kopia schematu lokalizacji/ruchu zasobów
odjazdowych, uzgodniono/ponownie uzgodniona
przez
Wydział
Architektury
i
Budownictwa
Komitetu
wykonawczego Rady Miejskiej.
4.Kopia książki sanitarnej ojazdu wydana przez regionowy
miejski urząd Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5.Kopia zezwolenia na wykonywania pracy o zwiększonym
ryzyku i eksploatacji (urzycia) maszyn, mechnizmów
o zwiększonym ryzyku wydany przez Państwową Służbę
Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego w
obwodzie Iwano-Frankowskim.

4

Kolejność i sposób
składania dokumentów

6.Obrazy fotograficzne przyszłego miejsca lokalizacji
zasobów objazdowej sieci handlowej.
Uwaga: kopii dokumentów składają się razem
z oryginałem (dla weryfikacji) lub poświadczone
notarialnie.
Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).

5
6

Wymagane opłaty
Termin załatwienia sprawy

Brak
30 dni kalendarzowe.

7

Wynik świadczenia usługi

8

Sposób odbioru
dokumentów

Wypis z Uchwały Komitetu wykonawczego
Frankowskiej Rady Miejskiej
Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).

9

Podstawa prawna

1.Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. (z póz. zm.)

Iwano-

(akapit 1 art. 143).
2.Ustawa Ukrainy nr 280/97 z dnia 21 maja 1997 r.
o samorządzie terytorialnym Ukrainy (z póz. zm.).
3.Rozporządzenie nr 833 GMU z dnia 15 czerwca 2006 r.
o zatwierdzeniu zasad prowadzenia działalności handlowej
i zasad handlowych obsługi ludności.
4. Nakaz nr 369 Ministerstwa Stosunków Gospodarczych
i Handlu Ukrainy z dnia 08 lipca 1996 r. o zatwierdzeniu
zasada roboty sieci detalizawanego handlu.
5.Uchwała Nr 189 Komitetu wykonawczego IwanoFrankowskiej Rady Miejskiej z dnia 09 kwietnia 2014 r.
o
zatwierdzeniu
nowej
redakcji
Postanowienia
o handlu detalizowanym i świadczeniu usług w dziedzinie
rozrywki na terenie Iwano-Frankowska.
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