
У К Р А Ї Н А
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 травня 2012 року  № 156
м. Нововолинськ

Про погодження режиму роботи 

                 Розглянувши звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
погодження  режиму роботи, відповідно до вимог п.13 порядку провадження 
торгівельної  діяльності  та  правил торговельного  обслуговування  населення, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року 
№833,     п.п.  1.7  п.1  Правил  роботи  закладів  (підприємств  )  ресторанного 
господарства,  затверджених  наказом  Міністерства  економіки  та  з  питань 
європейської  інтеграції  України  від  24.02.2002  р.  №  291  9(зі  змінами), 
керуючись  п.4  п.б  ст.30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні»,  рішення  виконавчого  комітету  „Про  погодження  режиму  роботи 
об'єктів торгівлі,  ресторанного господарства та сфери послуг” від 19.04.2012 
року № 131,  виконавчий комітет Нововолинської міської ради  ВИРІШИВ: 

           1. Погодити проведення :
           -   святкового заходу „Свято морозива № 1” в м. Нововолинську 
23 червня 2012 року з 13.00 год. до 18.00 год. в міському парку культури та 
відпочинку;
           -  книжкового ярмарку з 16 червня 2012 року по 07 липня 2012 року  по 
бульвару Шевченка, між будинками № № 13-15.
           2.  Погодити  режим  роботи  об'єктів  торгівлі  та  ресторанного 
господарства . А саме: 
           -    Кафе „Вареники українські”(пр. Дружби, 6) з 10.00год.  до 23.00 год.
Підприємці: Адамчук Т.В., Адамчук М.А.;      
            -   Магазин „НАШ” ( вул. В. Стуса, 2)               з 7.00 год. до 22.00 год.
Підприємці:  Гловацька Н.О.,  Овчиннікова І.С.;
            -   Аптека  №  5  Нововолинської  філії  фірми  „Волиньфарм” 
( пр. Перемоги,1)                                       з 8.00 год. до 21.00 год.;
            -    Аптечний  пункт № 50   Нововолинської філії фірми „Волиньфарм” 
(сел. Жовтневе, вул. Перемоги,20)          з 8.00 год. до 16.00 год.  

                    



           3.  Погодити  подовжений  режим  роботи  закладу  ресторанного 
господарства  кафе  „Край”  (бул.  Шевченка,  3)  підприємець  Подзідзей  В.В. 
з 25.05.2012 року на 26.05.2012 року   з 24.00 год. до 02. 00 год.   у зв’язку з 
проведенням загальноміського свята – балу випускників електромеханічного 
коледжу .
           4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови А.М. Сторонського.

 
    Перший заступник міського голови,
    секретар ради                                                                                 В.Д. Рожелюк

    
                                                                                              
    Гнатина 33005              


