
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19.03.2014       Ужгород               № 86 
 
 
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 магазині "Зіна" по вул. Перемоги,64 товариства з обмеженою 
відповідальністю “База”, ідентифікаційний код 31179051, місцезнаходження: 
м.Ужгород, вул. Перемоги, 142б. 

1.2. В магазині “Зіна” по вул. Перемоги,64  підприємця Жолтані М.І., 
ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.***. 

1.3. В кафе “До-Мажор”  по вул. Грушевського,2 підприємця Літвіх 
Є.О.,  ідентифікаційний код ***, місце проживання: м.***. 
 1.4. В кафе “Дракон”  на пл. Кирила Мефодія,2 підприємця Гаджезі 
Р.В.,  ідентифікаційний код ***, місце проживання: Перечинський   р-н, с.*** 

1.5. В барі “Скай”  по вул. Волошина, 26 підприємця Муски В.М.,  
ідентифікаційний код  ***, місце проживання: Ужгородський р-н, с. ***. 

1.6. В павільйоні по вул. Університетській, 12б /автобусна зупинка біля 
гуртожитку №4/ підприємця Ціцей В.В., ідентифікаційний код ***, місце 
проживання: м.*** 

1.7. В аптечному пункті по вул. Грибоєдова,20б товариства з 
обмеженою відповідальністю “Здоров"я”, ідентифікаційний код 22089331, 
місцезнаходження:  м.Ужгород, вул. Берчені, 32/6. 



1.8. На АЗС з комплексом сервісного обслуговування по вул. Шумній, 
22а товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім  "Маркет-
плюс", ідентифікаційний код 37958115, місцезнаходження: м.Мукачево, вул. 
Берегівська об"їзна, 11. 
  

 
2. У разі надходжень обґрунтованих скарг від мешканців міста, 

погодження цілодобового режиму роботи буде переглянуто. 
 

 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                      В. Щадей 
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