
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.07.2014       Ужгород               № 233 
 
 
Про погодження  
цілодобового режиму роботи  
 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 30  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” та “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  ВИРІШИВ: 
 
 1. Погодити цілодобовий  режим роботи  на території м.Ужгорода 
терміном на 1 рік:    

1.1. В кафе по вул. Можайського, 22а підприємця Богуславського Д.Я.,  
ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.Ужгород, вул. ***. 

1.2. В клуб-барі  по вул. Гленца,1а приватного підприємця Григоренко 
В.Р., ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.Ужгород, вул. ***. 
 1.3. В кафетерію по вул.А.Волошина,16/1а підприємця Легези М.М., 
ідентифікаційний код ***, місце проживання: Ужгородський р-н, с.Минай, 
вул.***. 
  

 2. Про внесення змін: 

 На підставі звернення від 17.06.2014р. за № 1339/03-12 підприємця 
Панасенко В.В., щодо зміни типу об"єкта, пункти 1.2 рішення виконкому від 
21.05.2014р. №167, а саме: 

В клубі-барі "Бабалу" по вул.І.Ваша,2в підприємця Панасенко В.В., 
ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.Ужгород, вул.***. 

викласти в такій редакції:   



 В клубі-ресторані "Ханей" по вул.І.Ваша,2в підприємця 
Панасенко В.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.Ужгород, 
вул.***. 

 
3. Відмовити у погодженні цілодобового  режиму роботи  на 

території м.Ужгорода:       
В кафе-барі  по вул. Л.Толстого, 29б приватного підприємця Павлика 

А.В., ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.Ужгород, вул. ***. 
У зв"язку з постійними скаргами мешканців міста та релігійної громади 

євангельських христян- баптистів. 
 
4. 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. 

 
 5.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 
 

В.о. міського голови, 
секретар ради         В.Щадей 
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