
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 25.09.2019                          Ужгород                  № 343 

 

 

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", рішення виконкому 20.05.2015 № 163 "Про Порядок 

встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування на території 

міста", беручи до уваги рішення комісії із розгляду заяв на встановлення 

режиму роботи закладів сфери обслуговування усіх форм власності на території 

міста Ужгород 10.09.2019, 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 у міні-маркеті «Арена» по вул. Тиводара 

Легоцького, 66А: 

- підприємцю Гал Роберту Бертолоновичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: ***; 

- підприємцю Світлику Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***, місце реєстрації: ***. 

2. У зв’язку з відсутністю можливості підключення зовнішньої камери 

відеоспостереження до системи відеоспостереження м. Ужгород відмовити у 

погодженні режиму роботи у нічний час:  

- у магазині з кафетерієм «Зодіак» на просп. Свободи, 40  підприємцю 

Шевченку Богдану Валентиновичу, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***, місце реєстрації: ***; 

- у магазині з кафетерієм «Зодіак» на просп. Свободи, 40  підприємцю 

Попович Тетяні Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***, місце реєстрації: ***; 

- у магазині з кафетерієм по вул. Собранецькій, 146  підприємцю Кирику 

Василю Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***, місце реєстрації: ***; 



 

 

- у магазині з кафетерієм по вул. Собранецькій, 146  підприємцю Шахайді 

Ярославі Олексіївні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***, місце реєстрації: ***; 

- у магазині з кафетерієм по вул. Минайській, 5а  підприємцю Кирику 

Василю Андрійовичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***, місце реєстрації: ***; 

- у магазині з кафетерієм по вул. Минайській, 5а  підприємцю Джузі 

Світлані Петрівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***, місце реєстрації: ***. 

3. Беручи до уваги лист Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській 

області 22.08.2019 № 9825/106/25/1-2019 скасувати погоджений режим роботи у 

нічний час у кафе-барі «Три горби» по вул. Залізничній,1а підприємцю 

Галишич Ніні Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***, місце реєстрації: ***. 

4. У разі надходження інформації контролюючих та правоохоронних 

органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг  

мешканців міста встановлення нічного режиму роботи буде переглянуто. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                       Богдан АНДРІЇВ 


