
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 78 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
21.05.2020     Мукачево     №1904 

 
 

Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

 
 З метою попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням 
алкоголю, зниження рівня злочинності та збереження здоров’я громадян, 
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 засади державної регуляторної політики в сфері 
господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №85 
від 20.05.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій (протокол №76  від 20.05.2020 р.), керуючись п.441 ч.1 
ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових з 23.00 год. до 07.00 год. за київським 
часом суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) 
на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 
 2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, на яких розповсюджується 
дія цього рішення, інформувати в будь-який зручний для них спосіб покупців 
про встановлену цим рішенням заборону продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.  
 
 3. Рекомендувати Мукачівському відділу поліції ГУНП в Закарпатській 
області, Мукачівському районному відділенню поліції Мукачівського відділу 



поліції ГУНП в Закарпатській області, та Головному управлінню ДПС у 
Закарпатській області активізувати роботу щодо посилення контролю за 
дотриманням даного рішення у межах власних повноважень, вживати всі 
передбачені законодавством України необхідні заходи до суб'єктів 
господарювання, що розташовані на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, які порушують встановлену цим рішенням заборону 
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових. 
 
 4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 55 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 28.03.2019 р. № 1358 “Про заборону продажу 
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових  на території м.Мукачева». 
  
 5. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити рішення в 
місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської 
міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 
 
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
  
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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