Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об'єктів ресторанного
господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого
призначення
Рішення міської ради від 22.06.2011 №49
Дата оприлюднення 22.06.2011
(зі змінами, внесеними рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19,
від 27.04.2016 №24)
Керуючись ст. 26 та 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 10 та 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на
виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Запорізька міська
рада
ВИРІШИЛА:
3. Покласти на районні адміністрації Запорізької міської ради
повноваження по:
3.4. Встановленню режимів роботи об'єктів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого призначення.
{Попередні пункти даного рішення та розділи ІІ і ІІІ Положення
скасовані рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19}
4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному
порталі Запорізької міської влади.
5. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті
«Запорозька Січ».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В., голову
постійної комісії міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі,
побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів Петрова Р.Б.
та голів районних адміністрацій Запорізької міської ради.
Міський голова

О.Ч. Сін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 22.06.2011 № 49
(зі змінами)
{Розділи ІІ та ІІІ Положення скасовано згідно з пунктом 8 рішення Запорізької
міської ради від 27.03.2013 №19}
IV Порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного та
іншого призначення.
1. Повноваження з встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі,
ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого
призначення покладаються на районні адміністрації міської ради.
2. Режими роботи, визначені в діючих дозволах на розміщення об’єктів
торгівлі та сфери послуг, дозволах на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення, вважаються чинними до закінчення
терміну дії дозволів, за винятком випадків, передбачених п.14 та при умові
дотримання вимог, зазначених в п.12 цього Порядку
3. Продовженим режимом роботи вважається режим з 22.00 до 8.00.
4. З 22.00 до 8.00 не встановлюються продовжені режими роботи для
літніх майданчиків, об’єктів з надання комп’ютерних послуг, розташованих в
житлових будинках, пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та
об’єктів з надання послуг поза приміщеннями.
5. Встановлення режиму роботи здійснюється на підставі заяви
затвердженого зразку (додається), копії документу, підтверджуючого
реєстрацію, як суб’єкта господарювання та копії документа, який свідчить про
право заявника на використання відповідного об’єкту (свідоцтво про право
власності, договір оренди тощо).
Встановлення продовженого режиму роботи здійснюється після
узгодження заяви з ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, на підставі
документів, що підтверджують право заявника на використання об’єкту.
6. Відповідальність за достовірність даних, зазначених в заяві та в
правовстановлюючих документах на об’єкт, несе суб'єкт господарювання.
7. Продовжені режими роботи для об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг затверджуються розпорядженнями голів
районних адміністрацій міської ради.
8. Документ про встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі та сфери
обслуговування встановленого зразку (додається) видається суб'єкту
господарювання в термін до 5-ти робочих днів.
9. Встановлений режим роботи діє на протязі періоду, визначеного
документом, який свідчить про право використання відповідного об'єкту.
10. У разі зміни режиму роботи суб'єкт господарювання подає відповідну
заяву, на підставі якої видається новий документ про встановлення режиму
роботи об'єкту.

11. Підставою для відмови у встановленні режиму роботи є
невідповідність запитуємого суб'єктом господарювання режиму роботи
нормам, зазначеним в п.4 цього Порядку.
У випадку відмови у встановленні режиму роботи об’єкту суб’єкту
господарювання направляється письмове повідомлення на протязі 10 робочих
днів, з зазначенням причин відмови.
12. Суб'єкти господарювання в своїй діяльності повинні дотримуватись
вимог Закону України від 03.06.2004 № 1745-IV «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму».
Шум на об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен
перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу
доби.
13. При порушенні суб'єктом господарювання вимог Закону України від
03.06.2004 № 1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту населення від впливу шуму» правоохоронними органами
та санітарно-епідеміологічною службою приймаються заходи до порушників в
межах наданих повноважень.
14. У випадку неодноразових порушень, продовжений режим роботи
об’єкту може бути скасований або скорочений розпорядженням голови
районної адміністрації міської ради за рішенням робочої групи (комісії)
районної адміністрації міської ради, на підставі копій протоколів проведення
досліджень шумової характеристики санітарно-епідеміологічних служб або
копій протоколів районних відділів ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій
області.
15. Суб’єкт господарювання, продовжений режим роботи об’єкту якого
було скасовано або скорочено, має право звернутись з повторною заявою не
раніше ніж через 3 місяці з дати видання розпорядження, за умови усунення
порушень. Заява в цьому випадку розглядається робочою групою (комісією)
районної адміністрації міської ради.
16. Розпорядження голови районної адміністрації міської ради про
скасування або скорочення продовженого режиму роботи може бути оскаржено
суб’єктом господарювання у встановленому чинним законодавством порядку.
Секретар міської ради

В.Ф. Кальцев

