
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.04.2015       Ужгород               № 146 
 
Про встановлення  
цілодобового режиму роботи  
 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту "б" статті 30  Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу 

шуму” від 29.12.11р. №502, виконком міської  ради  ВИРІШИВ: 

  
 1. Продовжити  режим роботи з 22.00 до 24.00  на території м. Ужгород 
терміном на 1 рік в кафе “Корзо 10” по вул. Корзо, 10 підприємця Пинзеник 
В.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : *** 
  
 2. Продовжити  режим роботи з 22.00 до 24.00  на території м. Ужгород 
терміном на 1 рік: 

2.1.  В кафе “ПАБ Белфаст” по вул.8 Березня, 33 підприємця Диковець 
Л.М., ідентифікаційний код ***, місце проживання : *** 

2.2. В кафе “ПАБ Белфаст” по вул.8 Березня, 33 підприємця Диковець 
Л.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання : *** 
 
 3.Встановити цілодобовий  режим роботи  на території м. Ужгород 
терміном на 1 рік:   
 3.1. В магазині по вул. Перемоги,64 підприємця Жолтані 
М.І., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
 3.2. В магазині по вул. Л.Толстого,3 підприємця Скоблей 
А.І., ідентифікаційний код *** , місце проживання: ***   
 3.3. В магазині на пл. Жупанатській, 1/4 підприємця Ходоровська 
Т.Б., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
 3.4. В магазині на пл. Корятовича, 31 підприємця Ходоровська 
Т.Б., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
             



 3.5. В магазині із кафетерієм по вул. Другетів,111 підприємця Жмуркін 
О.О., ідентифікаційний код *** , місце проживання:  *** 
 3.6. В магазині по вул. Волошина, 22 підприємця Рослік 
В.В., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
 3.7. В магазині із кафетерієм по вул. Гагаріна, 2б підприємця Рослік 
В.В., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
 3.8. В магазині із кафетерієм по вул. Гагаріна, 63 підприємця 
Вінцерська Ю.В., ідентифікаційний код *** , місце проживання: *** 
  
 4. Встановити цілодобовий  режим роботи  на території м. Ужгород за 
умови реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім 
безалкогольного) до 23.00 терміном на 1 рік:   
 4.1. В магазині по вул. Перемоги, 64 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.2. В магазині на пл. Корятовича, 31 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.3. В магазині із кафетерієм по вул. Собранецька,2а товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 
 4.4. В магазині по вул. Л. Толстого,3 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.5. В магазині по пр. Свободи,40 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.6. В магазині із кафетерієм по вул. Гагаріна, 63 товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 
 4.7. В магазині із кафетерієм по вул. Другетів, 111 товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 

4.8. В магазині по вул. Швабська, 51а товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.9. В магазині на пл. Жупанатській, 1/4 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.10. В магазині із кафетерієм по вул. Гагаріна, 2б товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 
 4.11. В магазині по вул. А.Волошина,22 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 4.12. В магазині із кафетерієм по вул. Грушевського, 25 товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 
 4.13. В магазині із кафетерієм по вул. Перемоги, 168б товариства з 
обмеженою відповідальністю “База”, ідентифікаційний код ***, 
місцезнаходження: *** 
             



 5. Відмовити у встановленні цілодобового режиму роботи на території 
м.Ужгорода:  
 

5.1. На АЗС з комплексом придорожнього сервісу по вул. Об’їзна 
дорога 5км+400м підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл 
Україна», ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: *** 
 5.2. На АЗС з комплексом придорожнього сервісу по вул. Перемоги, 
143б підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл Україна», 
ідентифікаційний код ***, місцезнаходження: ***. 
 У зв’язку із відмовою привести у відповідність сплати (перерахування) 
ПДФО підприємствами, які розміщені на території м. Ужгород, згідно з 
нормами діючого законодавства. 
 

6. У разі надходження інформації від контролюючих та 
правоохоронних органів про порушення чинного законодавства та  
обґрунтованих скарг від мешканців міста погодження цілодобового режиму 
роботи буде переглянуто. 
  
 7. Розглянувши клопотання командира військової частини пп В4742 
рекомендувати суб"єктам господарювання, що здійснюють торгівлю 
алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) 
на території міста обмежити їх продаж особам, які проходять військову 
службу і одягнені у характерну військову форму. 

    
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Шафаря Я.В. 
 
 
Міський голова                  В.Погорелов 
 
 


	Відповідно до підпункту 4 пункту "б" статті 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму” від 29.12.11р. №502, виконком міської  ради  ВИРІШИВ:

