
           
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

     28 грудня  2019 року          м. Чернігів №  553

Про режим роботи
закладів ресторанного господарства

Зважаючи на скарги мешканців будинків № 17, 21 по проспекту Миру                     
м. Чернігова щодо порушення тиші та громадського порядку від роботи закладів 
ресторанного господарства в приміщеннях та на прилеглій території у нічний час, 
з метою встановлення зручного для населення режиму роботи, керуючись статтею 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
населення від впливу шуму», Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», Положенням про порядок встановлення режиму роботи об’єктів 
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг в м. Чернігові, 
затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 7 липня 2016 року 
№ 274 (зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Скасувати режими роботи закладів ресторанного господарства по 
проспекту Миру, 19, м.Чернігів: караоке - клубу «Бурштинова кішка» («Янтарна 
кошка») з 19:00 до 06:00 год., бару «113 Party Bar» з 19:00 до 06:00 год., пабу 
«Rasty Amber» з 13:00 до 01:00 год., що були встановлені рішенням виконавчого 
комітету Чернігівської міської ради від 15.11.2016 № 507 «Про встановлення 
режимів роботи об`єктів  торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери 
послуг у нічний час».

2. До погодження режиму роботи у встановленому порядку обмежити 
режим роботи у нічний час закладам ресторанного господарства:

- «Бурштинова кішка», «Rasty Amber», «113 Party Bar», «Бібліотека» 
(проспект Миру,19, м. Чернігів) – до 24:00 год.;

- «Бургерна», «Махно», «Барматільда» (проспект Миру, 17, м. Чернігів) –          
до 23:00 год.

3. Зобов`язати суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність в  
закладах ресторанного господарства, зазначених у пункті 2 цього рішення, у 



нічний час після 22.00 год. забезпечувати дотримання тиші та громадського 
порядку у приміщеннях закладів. 

4.  Чернігівському відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області (Домарацький А. М.), 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 контроль за виконанням 
адміністрацією закладів ресторанного господарства вимог пунктів 1- 3 цього 
рішення.

5. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Ломако О. А. 

Міський голова                                                                     В. АТРОШЕНКО 

Секретар міської ради                                                          Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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