
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.07.2015       Ужгород               № 240 
 
Про встановлення  
нічного режиму роботи  
 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту "б" статті 30  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконкому “Про Порядок 
встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування на території 
міста" 20.05.2015р. № 163, виконком міської  ради  ВИРІШИВ: 
  
 1. Встановити нічний режим роботи  з 22.00 до 8.00  на території м. 
Ужгород терміном на 1 рік, за умови реалізації алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) до 23.00 та 
встановлення протягом місяця зовнішньої мережевої відеокамери 
підключеної до міської мережі відеоспостереження:   
 1.1. В магазині із кафетерієм по вул. Собранецькій, 146 підприємця 
Попович Р. М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ***. 
 1.2. В магазині із кафетерієм по пр. Свободи, 40 підприємця Попович Р. 
М., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ***. 
 1.3. В магазині із кафетерієм по вул. Собранецькій,146 підприємця 
Кирик В. А., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ***. 
 1.4. В магазині із кафетерієм по пр. Свободи,40 підприємця Попович Т. 
В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: ***. 
                    
 2. Встановити нічний режим роботи  з 22.00 до 24.00 на території м.  
Ужгород терміном на 1 рік: 
 2.1. У вагоні-буфеті №17679 потягу №99/100 ВП "Ужгородська 
пасажирська вагонна дільниця" Державного територально-галузевого 
об'єднання "Львівська залізниця", ідентифікаційний код ***, місце 
знаходження: ***. 
 2.2. У вагоні-буфеті №17653 потягу №99/100 ВП "Ужгородська 
пасажирська вагонна дільниця" Державного територально-галузевого 
об'єднання "Львівська залізниця", ідентифікаційний код ***, місце 
знаходження: ***. 



 
3. 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. 

       
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Шафаря Я.В. 
 
 
Міський голова                  В.Погорелов 
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