
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

                            

Про заборону продажу пива  

(крім безалкогольного), алкогольних,  

слабоалкогольних напоїв, вин столових  

суб’єктами господарювання (крім закладів  

ресторанного господарства) 

на території м. Ужгород  

 

 Керуючись п.441 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України № 2376-VIII від 

22.03.2018р. «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»,      ст.15- 3 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення 

від впливу шуму», Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності», Постанови КМУ  від 15.06.2006р. 

№ 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування населення», з метою попередження 

правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкоголем, зниження рівня 

злочинності та збереження здоров’я громадян, враховуючи численні скарги 

мешканців міста, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

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

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території м. Ужгород з 23.00 год. до 

07.00 год. щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні. 

 2.   Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всіх 

суб’єктів господарювання на території міста Ужгород, які мають ліцензію на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і здійснюють торгівлю ними. 

 3.   Рекомендувати Ужгородському відділу поліції ГУНП в Закарпатській 

області та Головному управлінню ДФС у Закарпатській області здійснювати 



постійний контроль за дотриманням даного рішення у межах власних 

повноважень, вживати всі передбачені законодавством України необхідні 

заходи до суб'єктів господарювання, які порушують встановлену цим рішенням 

заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових. 

    4.  Рішення виконавчого комітету 27.04.2016р. № 132 «Про заборону 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім 

безалкогольного)» визнати таким, що втратило чинність.  

 5.   Опублікувати рішення в газеті «Ужгород». 

 6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 
  

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 

   


