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Гордееву Артему
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t 5 R28с7 @dostup.pravda. соm.ча

виконавчий koMiTeT Нiжинськоi Micbkoi Ради отримав Ваш
iНфОРмацiйний запит щодо встановлення в м. Нiжинi заборони для суб'ектiв
ГОСПОДарЮВання на продаж алкогольних напоiв в нiчний час та повiдомляс.

Рiшенням Нiжинськоi MicbKoi ради вtд 26 лютого 2021р. Np ЗО-71202|
<ПРО ВсТановлення заборони продажу пива (KpiM безалкогольного), аJIкогольних,
слабоалкогольних напоiЪ, вин столових суб'ектами господарювання (KpiM
закладiв ресторанного господарювання) узакладlв ресторанного господарювання) у визначений час доби в MicTi Нiжинi>
встановлена заборона продажУ пива (KpiM безалкогольного), €UIкоголъних,
слабоалКогольниХ напоiв, виН столовиХ суб'сктами господарювання (KpiM
закладiв ресторанного господарювання) у MicTi Нiжинi з 22:ОО вечора до 8:00
години ранку щоденно, враховуючи вихiднi днi та святковi.

,Щодаток: на 1 арк. в 1 екз.
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Перший заступник мiського голови / ,/
з питань дiяльностi виконавчих органiв рад9Ь?,/ Федiр ВОВЧЕНКО
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рIшЕння
вtд26 лютого 2021,. р, м. Нiжин

Про встановлення заборони продажу пива

(KpiM безалкогопъного), аJIкогольних,

спабоалкоголъних напоiв, вин столових

суб'ектами господарювання (KpiM закладiв

Dесторанного rо""одuрювання) у визначений

.ru. ооО" в MicTi Нiжинi

вiдповiдно до статей 25,26, 42, 5?,Jз закону уlраiни <<про мiсцеве

самоврядування в"УкраiнЬ>, _cTaTTi 
15-3 Закону УкраТни кПро державне

реryлюван"" u"рJб""ur"u i обiry спирту етилового, коньячного i плодового,

аJIкогольних напоiв та ,rоrrrъuих виробiв> та з метою попередження

вживання серед населення €lJIкоголъних, спабоалкогольних напоiв, вин

стоjIових, визнання здоров,я людини найвищою соцiалъною цiннiстю,

ЗМеншенняПорУшенЬгроМаДськогопоряДкУтакiлькос:i.:::'""iв,скоениху
cTaHi аJIкогольного сп'янiння, врегулювання правових вiдносин суб'ектiв

господарювання, мiсъка рада вирiшила: 
.

1. заборонити ,rролЫ пива (KpiM безалкогопъного), €IJIкогоJIьних,

слабоалкогопъних напоiв, urn 
- 
arono""* суб'ектами господарювання (KpiM

закпадiв ресторанного .о.r,оой;;;;;;) v N{ь 
",Y::_?2:00 

вечора до 8:00

години ранкУ щоденно, враховУючи вихiднi днi та святко1]-----,,

2. Власникам торгових об'ектiв iнформувати покупцiв про прийняття

такого рiшення та забъзпечити наявнiсть iнформаuiйних табличок про

заборону продажу пива (KpiM безалкоголъного), аJIкогольних,

слабоалкогопъних напоiв, вин столових у зазначений цим рiшенням час,

з. uiooin, економiки та iнвестицiйноi дiяльностi виконавчого

KoMiTeTy нiжинсiкоi мiсъкоi ради (гавриш т.м.) о::1.: вимоги цъого

рiшення до uiдоru Bcix суб'ектiв господарювання на територii м, Нiжина, якi

,riдrruдuroть пiд його дiю,
4. вiй;, 

-bKorro*i*" та iнвестицiйноi дiяльностi виконавчого

KoMiTeTy Нiжинськоi мiсъкоi ради (Гавриш T,M,l забезпечити оприлюднення

даного pi-.rr"" ,r|оr".о* ,r'"r" роЬоrй" днiв з дня його прийняття шляхом

розмiщення на офiшiйному сайтi Нiжинськоi мiсъкоi ради.
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5. ОрганiзацiЮ виконання даного рiшення покласти на .r.o-J"o
;т#J#Jъ.мiсъкого голови з питанъ дiяльностi 

""no"u"r"* органiв ради
6, Рiшення набувае чинностi з моменту його оприлюднення.7. Контроль за викон

a:з/lатсъку комiсiю . ;ж;*^,ж,:Jiнхх"ъfrii"#"";жтн
ffi:;:ТffТi:' iНВеСТИЦiйНОi ДiЯЛЪносri,-ОiЙету та фiнансiв (голова KoMicii.

мiсъкий голова
олександр коДолА


