
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

дев’ята  сесія VІ скликання 
 

від  20.10.2011 р. №363 
 
Про  обмеження  продажу  
алкогольних  напоїв у м. Коростені. 
 
 

З метою профілактики та протидії проявам пияцтва  серед населення, 
попередження правопорушень, пов’язаних із вживанням алкоголю, 
впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельній мережі міста, 
керуючись  ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
ст. 15/3  Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового , коньячного і плодового , алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів” від 19.12.1995р. № 481/95  ВР,  міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

    
1.  Заборонити  продаж алкогольних  , слабоалкогольних  напоїв та  

пива, крім безалкогольного, у всіх закладах торгівлі міста, крім об’єктів 
ресторанного господарства,   з 23.00 до 8.00 години. 

2. Заборонити виїзну торгівлю алкогольними , слабоалкогольними  
напоями та  пивом, крім безалкогольного,  при проведенні загальноміських 
заходів. 

3. Заборонити    продаж  алкогольних  напоїв та пива на розлив у 
магазинах міста. 

4.  Усі попередні рішення виконавчого комітету  та міської ради щодо 
регулювання порядку продажу  алкогольних напоїв вважати такими, що 
втратили чинність. 

5. З метою забезпечення громадського порядку на території м. 
Коростеня, особливо у нічний час доби: 

5.1. Начальнику Коростенського МВ  УМВС України в Житомирській 
області (Калітка В.К.): 

- посилити роботу з виявлення нелегальних місць продажу алкогольних 
напоїв та самогоноваріння і притягнення причетних осіб до відповідальності; 

- активізувати роботу щодо притягнення до відповідальності осіб за 



вживання пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у громадських 
місцях: парках,  автобусних зупинках, ліфтах,  дитячих, спортивних 
майданчиках, у громадському транспорті, тощо; 

- взяти під особистий контроль проведення  нічного патрулювання 
вулиць міста та громадських місць, де  традиційно збирається молодь. 
          5.2. Міському відділу  культури ( Беркович Л.П.) посилити контроль за 
проведенням міських дискотек. 

5.3. Міському відділу освіти (Краснокутська А.В.), адміністрації 
професійно-технічного училища та технічного коледжу проводити 
роз’яснювальну роботу з батьками та учнями  навчальних закладів  про 
дотримання чинного законодавства щодо заборони вживання алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів  неповнолітніми.   
          5.4. Керівнику КП КМР "Творче    об’єднання "Коростеньмедіа" 
 Максименку А. О.    систематично висвітлювати виконання даного рішення 
через засоби  масової інформації. 

6. Секретарю міської  ради Ходаківському В.В. оприлюднити рішення в 
друкованих засобах масової  інформації на протязі  10 днів. 

7. Рішення ввести в дію через 2 місяці з дня  його опублікування.          
          8. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію   
Коростенської міської ради  з питань   законності, правопорядку, прав 
людини, розвитку громади,  депутатської діяльності та етики. 
 
 
 
 
Міський голова                                                            В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                        О.Ясинецький    
Начальник управління  економіки                                            О.Жилін                                    
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
Начальник відділу регулювання торгівлі та                                      
побутового обслуговування                                                       В. Безпалько                                                                                           
 
 
 
 


