
                                           

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

  ПРОЕКТ 

 

ХХІX сесія           VІІІ скликання  

 

від      .    . 2018 року 

     Про обмеження продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, 

 слабоалкогольних напоїв, вин столових 

 на території Олевської ОТГ 

 

З метою профілактики правопорушень, злочинів, вчинених у 

громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння, в тому числі серед 

неповнолітніх, враховуючи звернення мешканців громади щодо заборони 

цілодобового продажу алкогольних напоїв, відповідно до статті 156 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, до п. 44 статті 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", до статті 15-3 Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 

19.12.1995 №481/95ВР, Закону України «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» від 

22.03.2018 № 2376-VIII,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» від 

30.07.1996 № 854  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території Олевської ОТГ з 22-00 до 8-

00 години.  

 



2. Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, 

розмістити інформацію про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у години, визначені 

даним рішенням, на об’єктах торгівлі.  

3. Олевському відділенню поліції Коростенського  відділу поліції ГУНП в 

Житомирській  області ( Прищепа Р.В. ) здійснювати контроль за виконанням 

суб’єктами господарювання пункту 1 цього рішення.  

4. Загальному відділу (Саковець Л.В.) оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб - сайті Олевської міської ради. 

5. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на 

офіційному веб - сайті Олевської міської ради.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови – Ніколайчука О.В., постійну комісію з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально – економічного розвитку міської ради (Шевчук Ю.І.) 

 

 

Міський  голова                   О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


