
                                                                                                                                                            

                                                                                                             проект 

 
УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

(двадцять третя (41) сесія сьомого скликання) 

  

11 червня 2020 року 

м. Городня 

 

Про   встановлення  заборони   продажу 

пива  (крім безалкогольного), алкоголь- 

них,  слабоалкогольних  напоїв, вин сто- 

лових суб’єктами господарювання (крім 

закладів    ресторанного    господарства)   

на території Городнянської міської ради 

 

 З метою попередження вживання серед населення алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових, визнання здоров’я людини найвищою 

соціальною цінністю, зменшення порушень громадського порядку та кількості 

злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, врегулювання правових 

відносин суб’єктів господарювання, відповідно до вимог Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових”, ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів», Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.07.1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями», керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада  

                                           ВИРІШИЛА:  

1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарювання) на території Городнянськорї міської 

ради з 23:00 вечора до 07:00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та 

святкові. 

 2. Суб’єктам господарювання інформувати покупців про прийняття 

такого рішення та забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових у зазначений цим рішенням час. 



 3. Забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової 

інформації та на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради. 

 4. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.  

 5. Рекомендувати Городнянському відділенню поліції Менського ВП 

ГУНП в Чернігівській області забезпечити належний контроль за виконанням 

пункту 1 цього рішення та активізувати роботу щодо посилення контролю за 

дотриманням вимог статей 156, 178, 182 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 6. Контролюючим органам рекомендувати вжити всі передбачені 

законодавством України необхідні заходи до суб’єктів господарювання, які 

порушують встановлену цим рішенням заборону щодо реалізації пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на 

території Городнянськорї міської ради, в тому числі шляхом звернення до 

відповідного органу ліцензування з рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта 

господарювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань забезпечення законності, правопорядку, запобігання корупції, 

та питань містобудівної діяльності. 
 

 

 

 

Міський голова                                                              А.І. Богдан 

 

 

 

 


