
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

__01.08.2012________      Ужгород                  №__240________ 
 
 
Про погодження  
цілодобового режиму роботи  
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
населення від впливу шуму”, рішеннями виконкому “Про встановлення режиму 
роботи та підтвердження торговельної діяльності, надання послуг” від 21.12.11р. 
№481 та “Про положення порядку встановлення режиму роботи та видачі 
підтверджень торговельної діяльності, надання послуг з погодженням режиму 
роботи"  від 29.12.11р. №502, виконком міської  ради  
в и р і ш и в: 

 
 1. Погодити цілодобовий  режим роботи  на території м.Ужгорода 
терміном на 1 рік: 
 1.1. В   магазині із кафетерієм по пр.Свободи,40 приватного підприємця 
Поповича Р.М., ідентифікаційний код *****, місце проживання: м.Ужгород, 
вул.Кавказька*** 
 1.2. В   магазині із кафетерієм по пр.Свободи,40 приватного підприємця 
Кирика В.А., ідентифікаційний код *****, місце проживання: м.Ужгород, 
вул.Собранецька*** 
 1.3. В   магазині із кафетерієм по вул. Собранецькій, 146 приватного 
підприємця Поповича Р.М., ідентифікаційний код *****, місце проживання: 
м.Ужгород, вул.Кавказька*** 
 1.4. В   магазині із кафетерієм по вул. Собранецькій, 146 приватного 
підприємця Кирика В.А., ідентифікаційний код *****, місце проживання: 
м.Ужгород, вул.Собранецька*** 

1.5. В  секції  магазину по вул. Бородіна, 69 приватного підприємця 
Кобзисти С.С., ідентифікаційний код *****, місце проживання: м.Ужгород, 
вул.Декабристів*** 

 



 
            2. 
 

 1.6. В  секції  магазину по вул. Бородіна, 69 приватного підприємця Павлик 
Е.Л., ідентифікаційний код *****, місце проживання: м.Ужгород, 
вул.Собранецька*** 

 
2. У разі надходжень обґрунтованих скарг від мешканців міста, погодження 

цілодобового режиму роботи буде переглянуто. 
 
3. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Трикура В.Ф. 
 
 
Міський голова                                         В.Погорелов 
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