
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.04.13       Ужгород               № 117 
 
Про обмеження роздрібної торгівлі 
алкогольними та слабоалкогольними  
напоями, вином столовим, пивом 
та тютюновими виробами 
 
 Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", п.9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854, 
Законом України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров”я населення” від 
22.09.2005 №2899-ІV та змінами до нього, враховуючи звернення жителів 
міста та народних депутатів України, виконком міської ради вирішив: 
 
 1. Заборонити на період навчального року роздрібну торгівлю 
алкогольними та слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом та 
тютюновими виробами на терасах, в малих архітектурних формах та 
тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення на відстані менше ніж 150 метрів від будівель та споруд 
навчальних та освітньо-виховних закладів. У випадку порушення заборони, 
тераса, мала архітектурна форма та тимчасова споруда торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення підлягають 
демонтажу.  

2. Заборонити споживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв, 
вина столового, пива та тютюнових виробів в навчальних та освітньо-
виховних закладах. 
 3. Керівникам стаціонарних об"єктів торгівлі та ресторанного 
господарства,  які знаходяться в радіусі 150 м від навчальних та освітньо-
виховних закладів і здійснюють роздрібну торгівлю алкольними та 
слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом та тютюновими 
виробами суворо дотримуватись ст.ст.15-2,15-3 Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження 
споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв” від 21.01.2010 
№1824-VI. 



 
            2. 
 4. Управлінню освіти, керівникам навчальних та освітньо-виховних 
закладів постійно проводити інформаційно-роз"яснювальну та виховну 
роботу щодо недопущення споживання алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв, вином столовим, пивом та паління тютюну. 
 5. Відділу муніципальної поліції і правопорядку, службі у справах 
дітей, відділу торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки та 
підприємництва, управлінню у справах культури, спорту, сім"ї та молоді 
здійснювати постійний контроль щодо дотримання  даного рішення. 
           6. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв"язків з 
громадськістю оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його в 
засобах масової інформації.  
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови  відповідно до їх функціональних повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова              В.Погорелов 


