
  
 

У К Р А Ї Н А 
 

 Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 18 червня 2014 року                                                                                              №  277      
 
 
            
Про   встановлення   режиму 
роботи  підприємств торгівлі,  
ресторанного господарства  та 
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 Кіровоградської міської ради від           
07 листопада 2013 року № 2522, розглянувши клопотання товариств з 
обмеженою відповідальністю «Профіт-Т», «АТБ-Маркет», «Вог Рітейл», 
«Копілка», «Куба 2011», «ДНК Групп», «ТРК Портал», приватного 
підприємства «Старлайт» та фізичних осіб-підприємців Овдій Ніни 
Миколаївни, Короленка Романа Сергійовича, Жупаненко Юлії Ігорівни, 
Драненка Володимира Андрійовича, Сорокіна Олександра Миколайовича,  
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити режим роботи: 

 з 22.00 до 08.00:  
 магазинам товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» за 
адресами: 
 вул. Жовтневої революції, 35 (магазин «Продукти-94»); 
 вул. Пашутінська, 69-в (магазин «Продукти-116»); 
 вул. Космонавта Попова, 9-г (магазин «Продукти-144»); 
 просп. Правди, 9-а (магазин «Продукти-179»); 
 вул. Полтавська, 60 (магазин «Продукти-245»); 
 магазинам з кафетерійними відділами товариства з обмеженою 
відповідальністю «Профіт-Т» за адресами: 
 вул. Преображенська, біля готелю «Київ»;   
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 просп. Правди, 8; 
 вул. Генерала Жадова, 27; 
 просп. Університетський, біля обласної лікарні; 
 вул. Волкова, 13;  
 вул. Космонавта Попова, 22-а; 
 вул. Жовтневої революції, на зупинці транспорту загального 
користування; 
 магазинам товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл» на 
автозаправних станціях за адресою: 
 вул. Героїв Сталінграда, 22-б; 
 вул. Садова, 43; 
 вул. 40-річчя Перемоги, 105-а; 
 вул. Габдрахманова, 46; 
 вул. Московська, 171; 
 магазину «Смак» з кафетерійним відділом фізичної особи-підприємця 
Овдій Ніни Миколаївни по проспекту Університетському, 25-б; 
 супермаркету «Копілка» товариства з обмеженою відповідальністю 
«Копілка» по вул. 50 років Жовтня, 1-а; 
 магазину «Копілка» товариства з обмеженою відповідальністю «ДНК 
Групп» по вул. Володимирській, 1/61; 
 більярдному клубу «Катовський» товариства з обмеженою 
відповідальністю «ТРК Портал» по вул. 50 років Жовтня, 1-а; 
 буфету фізичної особи-підприємця Жупаненко Юлії Ігорівни по                   
вул. Олександрійське шосе, 1 (на території автовокзалу № 1); 
 буфету фізичної особи-підприємця Драненка Володимира Андрійовича 
по вул. Олександрійське шосе, 1 (на території автовокзалу № 1). 
 2. Встановити режим роботи: 
 з 23.00 до 08.00 кафе «Кактус» фізичної особи-підприємця Сорокіна 
Олександра Миколайовича по просп. Правди, 15-м; 
 з 23.00 до 06.00 кафе «Каприз» приватного підприємства «Старлайт» по 
вул. Космонавта Попова, 11-б; 
 з 23.00 до 03.00: 
 кафе «Куба 2» та «Куба 3» фізичної особи-підприємця Короленка 
Романа Сергійовича відповідно по вул. Пашутінській, 45 та Дворцовій, 28; 
 кав’ярням «Куба 2» та «Куба 3» товариства з обмеженою 
відповідальністю «Куба 2011» відповідно по вул. Пашутінській, 45 та 
Дворцовій, 28.  
      3. Товариствам з обмеженою відповідальністю «Профіт-Т»,            
«АТБ-Маркет», «Вог Рітейл», «Куба 2011», «Копілка», «ДНК Групп»,                        
«ТРК Портал», приватному підприємству «Старлайт» та фізичним                          
особам-підприємцям Овдій Ніні Миколаївні, Короленку Роману        
Сергійовичу, Жупаненко Юлії Ігорівні, Драненку Володимиру  Андрійовичу,  
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Сорокіну Олександру Миколайовичу 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 Кіровоградської міської ради  від 25 серпня 2004 року № 1163, та 
забезпечити дотримання громадського порядку на прилеглій до обумовлених 
пунктами 1, 2  даного рішення об’єктів території.  

 
 
                                                                                        

Секретар міської ради                                                                І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бондаренко 22 38 36  



                                             


