
 

 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про погодження режиму роботи 
закладам ресторанного господарства 
ФОП Коваленка Є.І. , ФОП Зейналова Е.Д., 
ФОП Мамедова М.З. 
 
  

Відповідно до п.п. 4 п. б) ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішень виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 17.12.2009 № 919                                   
«Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи суб’єктам господарювання 
на роботу в нічний час об’єктів торгівлі та ресторанного господарства у м. Олександрії»,          
від 02.09.2016 № 569 «Про встановлення ручних систем тривожної сигналізації в закладах 
торгівлі та ресторанного господарства м. Олександрії з нічним режимом роботи»,                        
від 08.12.2016 № 864 «Про впорядкування торгівлі в нічний час», розглянувши заяви 
підприємців про погодження режиму роботи, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. За умови  використання зареєстрованої найманої праці, дотримання санітарних та 

протиепідемічних норм, погодити підприємцю КОВАЛЕНКУ Євгенію Ігоровичу режим 
роботи кафе  «НІМІК НООКАН», яке розташоване за адресою: м. Олександрія,                   
вул. Ярмаркова, 44, з 17.00 до 02.00 години щодня, терміном на 1 рік з дня прийняття даного 
рішення. 

 
2.  За умови  використання зареєстрованої найманої праці, дотримання санітарних та 

протиепідемічних норм, погодити підприємцю ЗЕЙНАЛОВУ Елчину Джангір Огли щодня 
цілодобовий режим роботи кафе «Black & white», розташованого за адресою:                         
м. Олександрія, пр. Соборний, 142, терміном на 1 рік з дня прийняття даного рішення. 
  

3. За умови  використання зареєстрованої найманої праці, дотримання санітарних та 
протиепідемічних норм, погодити підприємцю МАМЕДОВУ Мехману Закир Огли режим 
роботи кафе «У Миши», розташованого за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв     
Сталінграда, 10А, щодня з 10.00 до 04.00 години, терміном на 1 рік з дня прийняття даного 
рішення. 

 
4. Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з техніки безпеки, охорони 

праці, громадського порядку, про дотримання тиші,  утримання в належному стані території, 
дотримання правил торгівлі,  профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вимог 
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даного рішення та рішень виконавчого комітету міської ради: від 17.12.2009 № 919 «Про 
затвердження Положення про встановлення режиму роботи суб'єктам господарювання на 
роботу в нічний час об'єктів торгівлі та ресторанного господарства у м. Олександрії» та       
від 08.12.2016 № 864 «Про впорядкування торгівлі в нічний час» покласти на підприємців 
Коваленка Є.І., Зейналова Е.Д. та Мамедова М.З. 

 
5. Зобов’язати комунальне підприємство «Муніципальна безпека» здійснювати 

контроль за дотриманням режиму роботи закладів ресторанного господарства, вказаних         
в п.п. 1-3 даного рішення. 

 
6. Рекомендувати Олександрійському районному відділу національної поліції ГУ НП  

у Кіровоградській області забезпечити виконання вимог даного рішення. 
 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
Міський голова                                                                          Сергій КУЗЬМЕНКО        
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                        Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


