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Артему ГОРД€:€В

Розглянувши ваш лист, що надiйшов до виконавчого KoMiTeTy
Борщагiвськоi сiльськоi Ради Б1.,rанського району Киiвськоi областi,
вх. Ns 3б1 вiд 03.11.202| щодо надання iнформацii про обмеження продажу
€tлкогольних напоiв, повiдомляемо.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого KoMiTeTy Петропавлiвсько-
Борщагiвськоi сiльськоi Ради Ns l38 вiд 27.о6.2018 (зi змiнами, внесеними
рiшенням Виконавчого KoMiTeTy Петропавлiвсько-Бор.щагiвськоi сiльськоi
ради J\b З62 вtД 27.I|.2019) заборонено реалiзацiю €tлкогольних напоiв у
стацiонарних об'сктах торгiвлi iз площею торгових примiщень ,."-ъ
3500 кв.м. та тимчасових спорудах, oKpiM закладiв ресторанного
господарства, з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., а для стацiонарних об'ектiв
торгiвлi iз площею торгових примiщень бiльше 3500 nu.r. заборонено
реа-пiзацiю €UIкогольних напоiв з 23 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. у
с. Петропавлiвська Борщагiвка та с. Чайка.

,Щодаток: на 2 арк.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого KoMiTery Марiя НЕЧИТ
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