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КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                             

від _______________2021 року                                                             
 

Про обмеження реалізації пива (крім безалкогольного),  алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктам господарювання (у тому 

числі іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої 

зареєстровані постійні представництва) в закладах торгівлі (крім закладів 

ресторанного господарства)  на території Конотопської міської 

територіальної громади 

 

 

Керуючись підпунктом 44-1 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частиною 9 статті 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», пунктом 2 Розділу ІІ 

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

«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 України про адміністративні 

правопорушення, постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833 

«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення» з метою зменшення шкідливого 

впливу споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива 

на мешканців  Конотопської міської територіальної громади та з метою 

зменшення порушень громадського порядку у вечірній та нічний час на 

прилеглих до підприємств торгівлі територіях, сприяння підтриманню 

громадського порядку та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані 

алкогольного сп’яніння,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Обмежити реалізацію пива (крім безалкогольного),  алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктам господарювання (у тому числі 



іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані 

постійні представництва) в закладах торгівлі (крім закладів ресторанного 

господарства) на території Конотопської міської територіальної громади в 

об’єктах торгівлі, крім підприємств ресторанного господарства, у період з 22.00 

години до 07.00 години щоденно, враховуючи вихідні дні та свята. 

2.Відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності 

(начальнику Журавель Н.М.) провести відповідну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед суб’єктів господарювання Конотопської міської територіальної 

громади, які здійснюють реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових,  пива (крім безалкогольного) на території Конотопської міської  

територіальної громади. 

3. Власникам торгових об’єктів привести свою діяльність у відповідність 

до вимог цього рішення, а також забезпечити наявність інформаційних табличок 

про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, 

пива (крім безалкогольного) в указаний цим рішенням час.  

4.Рекомендувати Конотопському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Сумській області  забезпечити виконання цього рішення 

та посилити контроль за дотриманням вимог діючого законодавства.  

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг. 

 

 

 

Міський голова                                                          Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


