
        

 

УКРАЇНА
     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

19 серпня  2021 року м. Чернігів № 491

Про встановлення режимів роботи 
об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 
господарства та сфери послуг у нічний час  

          
З метою встановлення зручних режимів роботи об’єктів торгівлі, 

закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Чернігові, керуючись 
статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту населення від впливу шуму», «Про благоустрій населених пунктів»,  
рішенням Чернігівської міської ради від 24 грудня 2019 року № 49/VII-2 «Про 
затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання 
і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання 
тиші в громадських місцях м. Чернігова в новій редакції», рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 7 липня 2016 року № 274 «Про порядок 
встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 
господарства та сфери послуг у м. Чернігові» (зі змінами), за рекомендацією 
комісії з організації роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та 
сфери послуг м. Чернігова, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити режими роботи об’єктам торгівлі, ресторанного  
господарства та сфери послуг у м. Чернігові згідно з додатком.

2. Суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у нічний час, 
забезпечити дотримання правил торговельного обслуговування населення, 
громадського порядку та тиші під час роботи об'єкту. 

3. Режим роботи може бути змінений/скасований у разі надходження 
обґрунтованих колективних скарг, після підтвердження інформації, що 
міститься у скарзі або за поданням контролюючих органів щодо 
систематичного порушення режиму роботи та інших вимог чинного 
законодавства під час експлуатації об'єкта.



4. Чернігівському районному управлінню поліції Головного 
управління Національної поліції в Чернігівській області (Калита О. В.), 
Управлінню патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 
патрульної поліції (Думич А. А.) спільно з комунальним підприємством 
«Муніципальна варта» Чернігівської міської ради (Хрустицький В. А.) 
забезпечити постійний контроль за дотриманням суб'єктами господарської 
діяльності встановлених режимів роботи об'єктів торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та сфери послуг.

5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
міської ради Ломако О. А. 

Міський голова Владислав АТРОШЕНКО

Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО 
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