
 

                                                
                                                       У К Р А Ї Н А      

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцята сесія сьомого скликання) 

 

20 грудня 2018 року  

м. Корюківка 

 

Про  заборону реалізації пива ( крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових  

на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 

 З метою зменшення шкідливого впливу споживання пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових на мешканців населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту, керуючись частиною 9 статті 15-3 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пунктом 25 Розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» Закону України від 22 березня 2018 року № 2376 – 

VІІІ «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», частиною 2 статті 156 Кодексу про адміністративні 

правопорушення, підпунктом 44-1 частини першої статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

   

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

слабоалкогольних напоїв, вин столових на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, а саме: міста Корюківка, сіл 

Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, 

Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, 

Кирилівка, Нова Буда, Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, 

Турівка, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, 



Рейментарівка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне, Костючки, Кугуки, 

Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця, Хотіївка, суб’єктами господарювання 

сфери торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, у період з 23.00 до 

07.00 год. щоденно, враховуючи вихідні та свята. 

  

 2. Власникам торгових об’єктів привести свою діяльність у 

відповідність до вимог цього рішення, а також забезпечити наявність 

інформаційних табличок про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в указаний цим 

рішенням час. 

  

 3. Про прийняте рішення повідомити Головне управління Національної 

поліції у Чернігівській області та Головне управління ДФС у Чернігівській 

області. 

 

 4. Рішення тридцять четвертої сесії Корюківської міської ради шостого 

скликання від 8 жовтня 2015 року «Про обмеження реалізації алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території 

м.Корюківка у нічний час» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Секретар міської ради                    С.О.Олійник 

 
 


