
                                                                 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
         від  27 грудня  2011 року                                                                                                        №  1239 
 

м.Кіровоград 
 
Про  встановлення граничного  
режиму роботи підприємств торгівлі   
та  ресторанного господарства 
 

  
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» (зі змінами), п. 7 Правил  
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854, зі змінами, враховуючи 
чисельні звернення громадян та пропозиції УМВС України в Кіровоградській 
області та Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській 
області  щодо встановлення заборони на роботу в нічний час  кафе «Зірка» 
фізичної особи – підприємця Четверікової Олени Володимирівни та «Веселка» 
колективного підприємства «Україна»  по вул. Леніна, 22-а, кафе «Фенікс» 
фізичної особи - підприємця  Фоменко Ірини Миколаївни у Центральному 
сквері,  ресторану «Весна» приватного акціонерного товариства «Весна» по                   
вул. Леніна, 13, виконком Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити зручний для населення режим роботи з 9.00 до 22.00: 

 кафе «Зірка» фізичної особи – підприємця Четверікової Олени 
Володимирівни по вул. Леніна, 22-а; 
  кафе «Веселка» колективного підприємства «Україна»  по                              
вул. Леніна, 22-а; 
 кафе «Фенікс» фізичної особи - підприємця  Фоменко Ірини Миколаївни  
по вул. Гоголя, 80-ж; 

  торговельному комплексу «Весна» приватного акціонерного товариства 
«Весна»  по  вул. Леніна, 13. 

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від:                         

  12 квітня 2000 року № 400 «Про дозвіл на роботу підприємства 
громадського харчування в нічний час»; 
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         22 червня 2009 року  № 807 «Про надання свідоцтва про дозвіл на роботу 

об’єкта у нічний час».    
  3. Внести зміни до: 

розпорядження міського голови від 29 жовтня 1999 року № 534 «Про 
дозвіл на роботу підприємств торгівлі у нічний час», а саме вилучити з пункту 1  
слова «та ресторану «Весна» закритого акціонерного товариства «Весна» за 
адресою: вул. Леніна,13» та з пункту 2 - «та ресторану «Весна» ЗАТ «Весна».  

4. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради (Бєлова Т.О.) 
повідомити власників обумовлених пунктом 1  підприємств торгівлі та 
ресторанного господарства про  погодження даним рішенням режиму їх роботи. 

  5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.  

 
 
 
 
 
 
 
 

       Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бондаренко 
22-16-36 
 
 
 
 


