УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 19 квітня 2012 року № 132
м. Нововолинськ
Про погодження подовженого
режиму роботи
Розглянувши звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо
погодження подовженого 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», виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити проведення молодіжного музичного фестивалю,
присвяченого Дню Перемоги (вул. Промислова, 64) підприємець Шишко В.Н.
09.05.2012 року з 21.00 год. до 04.00 год. 10.05.2012 року.
2. Погодити подовжений режим роботи закладам ресторанного
господарства у зв’язку з проведенням загальноміського свята – балу
випускників 11 класу з 12.05.2012 року на 13.05.2012 року. А саме:
Кафе „Круїз”(пр. Перемоги, 2а) підприємець Сиротюк А.В.
з 24.00год. до 05.00 год.
Кафе „Добре пиво” (вул. Ковпака, 7) підприємець Ковальчук О.П.
з 24.00 год. до 05.00 год.
Клуб „Don Bass” ( вул. Луцька, 1)
підприємець Гінчук Н.А.
з 03.00 год. до 06.00 год.
Кафе „Міраж” (бул. Шевченка, 38а)
підприємець Кузьміч А.П.
з 24.00 год. до 05.00 год.
Кафе „Вернісаж”(м-н Шахтарський,36)підприємець Сологошвілі М.З.
з 23 .00 год. до 05.00 год.
Кафе „Діоніс” ( пр. Дружби, 12)
підприємець Корсунська В.В.
з 23.00 год. до 04.00 год.
Кафе „Лаванда” (пр. Дружби, 10 а)
підприємець Драгун Є.Т.
з 24.00 год. до 06.00 год.
Кафе „Вест” ( вул. Шахтарська, 11) підприємець Ковальчук О.С.
з 22.00 год. до 06.00 год.

Кафе „Край” (бул. Шевченка, 3)
підприємець Подзідзей В.В.
з 24.00 год. до 07. 00 год.
3. Погодити подовжений режим роботи закладам ресторанного
господарства у зв’язку з проведенням загальноміського свята – балу
випускників електромеханічного коледжу з 04.06.2012 року на 05.06.2012 року
та з 05.06.2012 року на 06.06.2012 року кафе „Край” (бул. Шевченка, 3)
підприємець Подзідзей В.В. з 24.00 год. до 02.00 год.
4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника
міського голови А.М. Сторонського.

Міський голова

Гнатина 33005

В.Б.Сапожніков

