
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.12.2020     Ужгород                    № 405 

 

 

Про режим роботи у нічний час          

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30 та частини 6 статті 59  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 22.07.2020    

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

рішення виконкому 20.05.2015 № 163 «Про Порядок встановлення режиму 

роботи закладів сфери обслуговування на території міста», беручи до уваги 

протокол 13.11.2020 № 30 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Ужгородської міської ради та рішення комісії із 

розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування 

усіх форм власності на території міста Ужгород 19.11.2020, виконком міської  

ради  ВИРІШИВ: 

1. Погодити режим роботи у нічний час з 22.00 до 08.00 на території  

м. Ужгород терміном на один рік: 

- підприємцю Цупик Вірі Олександрівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: *** у магазині з кафетерієм по 

вул. Федора Потушняка, 10в; 

- підприємцю Попович Тетяні Василівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: *** у міні-маркеті «GREEN 

LAND» по вул. Станційній, 2; 

- підприємцю Поповичу Руслану Михайловичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***, місце реєстрації: *** у міні-маркеті 

«GREEN LAND» по вул. Станційній, 2; 



 

 

- товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ – маркет» 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ***, місцезнаходження: *** у  магазині 

самообслуговування «АТБ» по вул. Собранецькій, 160А. 

2. Відмовити у погодженні режиму роботи у нічний час на території  

м. Ужгород: 

- підприємцю Сірій Евеліні Олександрівні, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: *** у ресторані «Грант» по вул. 

Собранецькій, 44; 

 - підприємцю Гісем Марії Іванівні, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце реєстрації: *** у ресторані «Грант» по вул. 

Собранецькій, 44; 

 - підприємцю Мовчану Дмитру Григоровичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків код ***, місце реєстрації: *** у кафе «THE 

BAR» по вул. Петра Лінтура, 15/14; 

 - підприємцю Огурчак Федору Федоровичу, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***, місце реєстрації: *** у барі «ONE» по 

вул. Капушанській, 2/4; 

 3. У разі надходження інформації контролюючих та правоохоронних 

органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг  

мешканців міста встановлення нічного режиму роботи буде переглянуто. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський голова                       Богдан АНДРІЇВ 

 


