
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «___ » __________  2019 року      № ___ 
 

  

Про встановлення режиму 

роботи об’єкта з надання послуг 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Положення про порядок встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства та надання послуг на території                         

міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради від 07 листопада 

2013 року № 2522, розглянувши заяву товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФМ-Альянссервіс», Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Встановити режим роботи з 22.00 до 08.00 пункту по 

обслуговуванню автомобілів товариства з обмеженою відповідальністю 

«ФМ-Альянссервіс» по вул. Академіка Тамма, 4-в. 

                                

 2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФМ-Альянссервіс» 

неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу 

шуму», Правил додержання тиші у закладах громадського харчування, 

торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу 

міста Кіровограда, затверджених рішенням міської ради від 25 серпня                  

2004 року № 1163, та забезпечити дотримання громадського порядку на 

прилеглій території. 
   

 

 

Міський голова                                                                          А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

Ольга Смолянцева 22 38 36   



                                          Доопрацьовано 17.07.2019

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «___ » __________  2019 року № ___

 
Про встановлення режиму
роботи об’єкта з надання послуг

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом 4 
пункту  «б»  статті  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні»,  відповідно  до  Положення  про  порядок  встановлення  режиму 
роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг 
на  території  міста  Кіровограда,  затвердженого  рішенням  міської  ради 
від  07  листопада  2013  року  №  2522,  розглянувши  заяву товариства  з 
обмеженою відповідальністю «ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС»,  Виконавчий комітет 
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити  режим  роботи  з  22.00  до  08.00  пункту  по 
обслуговуванню  автомобілів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю 
«ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС» по вул. Академіка Тамма, 4-в.
                               

2.  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «ФМ-АЛЬЯНСЕРВІС» 
неухильно  дотримуватись  вимог  Законів  України  «Про  забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про охорону 
атмосферного повітря»,  Правил додержання тиші у закладах громадського 
харчування,  торгівлі,  побутового  обслуговування,  розважального  та 
грального бізнесу міста  Кіровограда,  затверджених рішенням міської  ради 
від 25 серпня  2004 року № 1163, та забезпечити дотримання громадського 
порядку на прилеглій території.
 

Міський голова                                                                          А.РАЙКОВИЧ

Ольга Смолянцева 22 38 36  


