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/ с"рrlю Вакуленку

Рiшенням сесii IрпiнськоТ MicbKoi ради J\9 4509-бO-VII вiд 27 .1| .201 8 року , з
метою недопущення поширення проявiв вживання неповнолiтнiми €Lпкогольних
та слабоалкогольних напоiв, пияцтва, порушень громадського порядку та
дотримання тишi у нiчниЙ час доби, заборонено продаж алкогольних,
слабоалкогольних напоiв, пива (KpiM безалкогольного), вин столових на
територii MicTa Iрпеня у стацiонарних об'ектах торгiвлi, мzLпих архiтектурних
формах та у закладах торгiвлi, розмiщених в окремих булiвлях, KpiM закладiв
ресторанного господарства, щоденно у перiол з 23.00 години вечора до 08.00
години ранку та заборонено цiлодобово вживати та продавати €tпкогольнi та
слабоа-пкогольнi напоТ на територiТ паркiв, cKBepiB, пiшохiдноТ частини MicTa
Iрпеня (по вул. Шевченка, вiд вул. Соборна до вул. I_{eHTparrbHa) на вiдстанi не
менше 200 MeTpiB вiд примiщень або територiТ навч€Lпьних i дошкiльних
закладiв, закладiв охорони здоров'я, мiсць проведення спортивних змагань або
на територii таких закладiв (KpiM стацiонарних об'сктiв торгiвлi та

ресторанного господарства), в торгiвельних павiльйонах на зупинках
громадського транспорту (KpiM продажу тютюнових виробiв).

Одночасно направля€мо копiю рiшення ceciТ IрпiнськоТ MicbKoT ради вiд
27.|1.2018 року N9 4509-60-VII.

На Ваш iнформацiйний запит вiд23.11.202lр. повiдомля€мо наступне.
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Додаток: зазначене на 2 арк.

Засryпник мiського голови

Микола Ковальчук - (04597) 60 400
евгенiя Бiтrrер - (04597) 60 400
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IPпIHCьKA MICьKA рАдА
киiвськоi оБJIАстI

м.Iрпiнь

08200, КиiЪська область, м. Iрпiнь, вул. Шевчен ка,2-а

шiсIдЕсflтА сЕсIясьомогоскликАння

РIШВНШI ЛЬ

ё*r*%2018р
Про встановленця обмеження
продаrку пива (KpiM безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних
llапоiв, вин столових на територii
м.Iрпеня

З метою недопущеншI поширенпя проявiв вживання неповнолiтнiми алкогольнихта слабоалкогольних напоiъ, пияцтва, порушень громадського порядку та дотриманнятишi у нiчний час доби, керуIочись Констицпдiею УкраiЪи, ст. 156,^1fr kодексу Украihипро адмiнiстрамвнi правопорушення, Законом i/крlrни <про засади державноiperyJulTopнoi полiтики у сферi господарськоi дiяльностЬ, Законом ir*pй, кПро внесеннязмiн до деяких законодавчих uoi" УкраiЪи щодо надання органам мiсцевогосаIvrоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (KpiMбезалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоiв, 
""" "rопоЪйо-,''ст,26оз0 ЗаконуУкраihи <Про мiсцеве сап{оврядувацня в YKpaihi) та ст. 15-з Закону Украihи <Продержавне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного та плодового,аЛКОГОЛЬНИХ НаПОiЪ Та ТЮТЮНОВИХ ВИРОбiв> Посiанови Кабiн.rу Йiri.rрь украiъи вiд з0липня 1996 року м 854 кПро затвердження Правил роздрiбноi торгiвлi алкогольЕиминапоями)), Правил благоустрою MicTa Iрпеня Iрпiнськаri."*u рада,

ВИРIШИЛА:
l, Заборонити пРодаж алкогольних, слабоалкогольних напоiЪ, пива (KpiMбезалкогольного), вин столових на територil-м. Iрпеня у. стацiонарних об'ектах торгiвлi,ммих архiтектурних формах та у закJlадаrторгiвлi, розйirцеI;- ;ьъ;;х будiвлях, KpiMзакладiв ресторанного господарства, щоденно у п.iiод з 23.00 .ооi""-'".чора до 08.00години ранку та заборонити цiлодобово вжи"ати та продавати алкогольнi таслабоалкогопьнi напоi на територii паркiв, cKBepiB, пiшохiдноi частини м.Iрпiнь (повул.Шевченка, вiд вул. Соборна до вул.Щентр-i"u) на вiдстанi не менше 200 м вiд

::ЗtТ::: i9::'р"'орiТ навчальних i-дошкiлiних закладiв, закладiв о*ороrr'n здоров,я,

Ж:НiJ::Зi::i:"::*11Т::У::11"_:9:11":p,,opiiтакихзакладiв(KpiM.,ччiЬпiр,,,*об' eKTiB торгiвлi та ресторанного господарства), 
" 
rор.ьЪБ;;ffi"#;Ы;хffir-,хк

громадського транспорry (KpiM прощщц9нових виробiв).
2. ,Щоруlити КП кКонтрол
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,ЩОРУrИТИ КП <КОНТРОЛЬ БЛагоустрою MicTar> встilновJIювати ЕалежЕiсть до 200_

:::. :]i:::.,111, 1:_ _:1:r, |".р..о 
блени х вiддiлом арх iтеrсгур и та мiстобудуваЕня-Jг-- -- .,--чrччJлJщ

вчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi рди.
,щiя цього рiшення поширюеться fiа Bcix суб'ектiв господарювання (kpiM закладiв

) господарства) на територii MicTa Iрпiнь незалежно 
"iд оор" ",i"."".ri ""ii в установленому порядку i MaroTi лiцензiю n u .rpuuo роздрiбноi торгiвлi

и напоями, отриману згiдно з вимогап{и законодавства.
. Суб'ектам господарювання (KpiM закладiв ресторанного господарства) MicTa Iрпiнь.у:з:g 

:рyl:11л::_1уi* : _1ро 
при й нятгя р i*.,,"" Iрп i н ською м icb кою радоюшення обмеження продажу пива (KpiM б.зu'*оrой;;Ь,-;;;;;;;;*,

них напоiв, вин столових на територii м. Iрпеня>.
Iрпiнському вiддiлу полiцii гу нп в Ifuiъськiй оьластi рекомендрати активiзувати

i:i::л"_:З"Yлi:l'Р:aЮ За ДОТриманням вимог статеЙ 156, 178 Кодексу Укiаihи_ __п----r/
BHl правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних та

:1r::_11 y]l=ч1*, закритих спортивних м айданчиках, у скверах, паркж,llgуNи,

MicTa, у Bcix видах громадського траЕспорту на зупинках та в iцЬих a'uОороrar*
УкраiЪи мiсцях.

6. Головному управлiнню ЩФС у КиiЪськiй областi рекомендувати при Видачi лiцензiй
РаВО ТОРГiВЛi КеРУВаТИСЬ'Рiшенням Iрпiнськоi Йiськоi рЬди ппЪо 

".r*o"n.n""ня продажу пива (KpiM безалкогольного), аJIкогольних, слабоал*Ъaоп"rr* напоiЪ,

:"л11,::_:.J:1:*] у:,1рпеня)) 
та вживати Bci передбаченi законодавством УкраiЪи

шi_ заходи до суб'ектiв господарювання Gгiм р..rорu*rrого господарства) MicTaякi порушуIоть встtlновлену цим рiшенням.аОорЬrу. 
'

через засоби масовоi iнформацii.
8, Рiшення Iрпiнськоi Micbkoi ради набувае чинностi з моменту його оприлюднення.

З:|lт::_т:_lопiнськоi 
MicbKoi ради вiд 20.06.2018p. Nэ 37g0-5i-yll вважати таким, що

7. Вiддiлу iнформацiйноi роботи IрпiнськоТ MicbKoi ради довести до вiдома населення

f-:-x,:::*,yi:l1i",-1]j"*."i (KpiM закладiв'ресторанного господарства) про|q, црwIрпiнськоi MicbKoi ради кПро встановлення обмежЪння продажу пива (KpiMльного), алкогольних, слабоалкогольних напоiв, вин столових на територii

чиннiсть.

активlзувати просвiтницькi, профiлактичнi заходи, anp"ro"*i на
споживанЕя пива, алкогольних, слабоалкогольних напоiЪ, uин столо"их та

виробiв серед дiтей та молодi.
l l. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на заступпика мiського голови

полiцii ГУНП у Киiвськiй областi.

мiського голови - секретар ради А. В. Попсуй

l0. Управлiнню освiти i .науки Iрпiнсь_коi MicbKoi р8ди, комунальному заIшаду

::,ii::"Чi::i_yl.jla {капlш, службi у справах 
-ciM'i. 

та Йтей iз залу.rенням
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