
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 26 

м. Шепетівка 

 

Про впорядкування продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних,  

слабоалкогольних напоїв, вин столових  

на  території  Шепетівської міської  

територіальної громади  
   

 

 З метою  посилення профілактики і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед 

населення Шепетівської міської територіальної громади, з метою формування в суспільстві 

здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, обмеження доступу до них дітей, охорони їх здоров’я, на підставі ст.ст. 15-1, 15-3 

Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пального” від 19.12.1995 № 481/95, 

керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Обмежити час продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових в торгівельних закладах Шепетівської міської територіальної громади 

(крім закладів ресторанного господарства) шляхом заборони їх продажу з 22. 00 год. до 

08.00 год.  

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, яким обмежено час продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в торгівельних 

закладах Шепетівської міської територіальної громади, встановити інформаційні таблички  

щодо обмеження  часу продажу алкогольних напоїв згідно п.1 .  

3. Управлінню інформаційного, організаційного забезпечення та документообігу  довести 

рішення до відома суб’єктів господарювання та населення  Шепетівської міської 

територіальної громади.   

4. Рішення набирає чинності з 01 січня  2022 року.  

5. Рішення LIV сесії міської ради VII скликання  від 28 березня 2019 № 11                             

«Про впорядкування продажу алкогольних , слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива 

(крім безалкогольного) на території м. Шепетівки» втрачає чинність з 01.01.2022.   

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію 

з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М.В. ).  

 

Міський голова                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ  


