
 

            

                                                                    

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08.11.2019 р.  № 63__ 

Про впорядкування продажу 

алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів на території м. Берислава  
 

 

 

         Відповідно до  Законів України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

„Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, „Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення”, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. 

№854  „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, 

наказу Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 

24.07.2002 р. № 218 від 24.07.2007 р. «Про затвердження Правил роздрібної 

торгівлі тютюновими виробами» та з метою впровадження державної політики 

щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів і впорядкування продажу цих товарів, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

     1. Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними  та слабоалкогольними  

напоями, пивом та тютюновими виробами:  

      - особам, які не досягли 18 років; 

      -  в  приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони 

здоров’я; 

      -  у приміщеннях та на території спеціалізованих торгівельних організацій, що 

здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, або спортивними товарами, 

а також  у відповідних відділах універсальних торгівельних організацій; 

      -  у закритих спортивних спорудах; 

      - у закладах торгівлі та ресторанного господарства, що не відповідають вимогам 

пункту Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених  

постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96р № 854 (місце торгівлі - 

торгівельне приміщення площею менш 20 м.кв. не обладнане охороною, 

протипожежною сигналізацією, опаленням та вентиляцією не відповідає санітарно 

- технічним, санітарно - гігієнічним, технологічним, протипожежним та іншим 

нормам, відсутнє відповідне  торгівельно - технологічне устаткування (вітрини, 

прилавки, пристінні гірки), відсутні умови для застосування реєстраторів 

розрахункових операцій, зберігання матеріальних цінностей; 

      -  на розлив у відділах магазинів, у яких зал для відвідування не відокремлений 

від загальної площі торгівельного  центру чи підприємства торгівлі; 

      - у приміщеннях закладів культури (музеї, бібліотеки, школах, клубах, гуртках 

для дітей); 

      - на території закладів фізичної культури і спорту (стадіонів, спортивних секцій, 

клубів, дитячих майданчиків); 

      - поштучно (для тютюнових виробів крім сигар);  



      - у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; 

      - з рук; 

      - забороняється  продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові 

вироби. 

     2. Забороняється споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та 

тютюнових виробів: 

      - в закладах охорони здоров’я; 

      - у навчальних та освітньо-виховних закладах; 

      - у закладах культури; 

      - у закритих спортивних спорудах; 

      - на дитячих майданчиках; 

      - у під’їздах жилих  будинків; 

      - у приміщеннях підприємств і установ та організацій всіх форм власності; 

      - у місцях та закладах де куріння заборонено має бути наочна інформація, яка 

складається із графічного знаку, про заборону куріння та тексту такого змісту 

„Куріння заборонено”; 

      3. У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна 

інформація, яка складається із графічного знаку та тексту такого змісту «Місце для 

куріння».  

      4. Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними напоями особам, які мають 

ознаки належності до будь-якого військового формування (наявність військової 

форми, озброєння). 

      5. Керівникам закладів торгівлі розмістити на стенді „куточок споживача” 

інформацію про обмеження щодо споживання пива, алкогольних,  

слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

      6. Керівникам закладів торгівлі, що здійснюють роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями та пивом (за виключенням закладів громадського 

харчування) заборонити торгівлю алкогольними напоями пивом з 22.00 до 8.00. 

     7. Рекомендувати контролюючим органам проводити обстеження місць торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими виробами на відповідність їх визначеними 

нормами. 

      8. Рішення виконавчого комітету Бериславської міської ради № 115 від 

29.11.2013 р., №50 від 30.03.2018 року вважати такими, що втратили чинність.  

      

 

 

 

  Міський голова                                         О.М.Шаповалов  


