
Начальнику Головного управління 

Держпродспоживслужби 

в Луганській області 

Ріті ХОЛОДЕНКО_______________ 
(найменування територіального органу центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів) 

 

Оператора ринку: 

_______________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи-підприємця) 
 

Код/номер___________________________________ 
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний 

номер облікової картки платників податків фізичної особи-

підприємця) 
 

Адреса:_________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 

фізичної особи-підприємця) 
 

тел.______________________ 
(номер телефону оператора ринку) 

 

Потужність: 

r-UA-______________________ 
(реєстраційний номер потужності) 

 

Адреса потужності: 

________________________________ 
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

оператора ринку про припинення використання ним потужності 
 

 Варіант № 1: 
 

Повідомляю(ємо) про припинення використання потужності:                             

r-UA-______________________, розташованої за адресою потужності:                   
(реєстраційний номер потужності) 

(індекс), Луганська область, Сєвєродонецький район, 

(м., смт., с.) ________________________________________________________, 

(вул., пров., пр-кт) ___________________________________________________, 

___________________________________________________________________,  
 

та прошу(симо) Вас внести до відомостей Державного реєстру потужностей 

операторів ринку запис про припинення використання цієї потужності (із 

зазначенням дати запису) - «Припинено». 
 

 

___________________________        __________        _______________________ 
             (посада оператора ринку                                                 (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

         або уповноваженої ним особи)                                                              

 

 

 

 



Варіант № 2: 
 

У зв’язку з припиненням діяльності юридичної особи - оператора 

ринку_____________________________________________________________,  
                                                              (найменування юридичної особи) 
 

повідомляємо про припинення використання потужності:                                               

r-UA-______________________, розташованої      за      адресою    потужності: 
(реєстраційний номер потужності) 

 

(індекс), Луганська область, Сєвєродонецький район, 

(м., смт., с.) ________________________________________________________, 

(вул., пров., пр-кт) ___________________________________________________, 

___________________________________________________________________,  
 

та просимо Вас внести до відомостей Державного реєстру потужностей 

операторів ринку запис про припинення використання цієї потужності             

(із зазначенням дати запису) - «Припинено». 
 

 

___________________________        __________        _______________________ 
             (посада оператора ринку                                                 (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

         або уповноваженої ним особи)                                                              

 

Варіант № 3: 
 

У зв’язку з припиненням мною підприємницької діяльності оператора 

ринку - фізичної особи – підприємця, повідомляю про припинення 

використання потужності: r-UA-_________________, розташованої за адресою 
                                                      (реєстраційний номер потужності) 

 

потужності: 
 

(індекс), Луганська область, Сєвєродонецький район, 

(м., смт., с.) ________________________________________________________, 

(вул., пров., пр-кт) ___________________________________________________, 

___________________________________________________________________,  
 

та прошу Вас внести до відомостей Державного реєстру потужностей 

операторів ринку запис про припинення використання цієї потужності             

(із зазначенням дати запису) - «Припинено». 
 

 

___________________________        __________        _______________________ 
             (посада оператора ринку                                                 (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

         або уповноваженої ним особи)                                                              


