
вiд 16 березня 202З року

Про встановленнrI обмежень пiд час торгiвлi
uLлкогольними напоями та заборони реалiзацii
i використання пiротехнiчних засобiв на територii
обухiвськоi Micbkoi територiалъноi |ромади
Обухiвського району Киiвськоi областi

вiдповiдно до Закону Украiъи <про правовий режим военного стану)),
наказiв нач€Lльника Обухiвськоi районноi вiйськовоi адмiнiстрацii Киiвськоi
областi вiд 16.03.2023 Ns21 кПро встановленнrI нового часового промiжку
реалiзацii алкогольних напоiв у торгiвельнiй мережi (магазинах) та .чппчдч*
громадського харчування на територii Обу<iвського району Киiвськоi
областi>>, вiд 29.12.2022 Ns34б <Про BHeceHHlI змiн до "u**y начальника
обухiвськоi районноi вiйськовоi адмiнiстрацii Киiвськоi областi в iд2з грудтls
2022 рокУ Ns339 кПро встановлення обмежень щодо реалiзацii ,u
викорисТаннЯ пiротехНiчниХ засобiВ на територii ОбухiВського районуКИiВСЬКОi ОбЛаСТi>>, З МеТОЮ пiдтримання економiки Обу"iu.uкоТ MicbKoT
територiальноi громади Обухiвського району Киiъськоi областi, збiльшення
надходжень до мiсцевого бюджету вiд сплати податкiв та зборiв, керуючись
пунктом 20 частини 4 статгi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве .u*о"р"дування
в YKpaiHi>:

r. лозволити на територti uбухiвськот Micbkoi територiа_гrьноi громади
Обухiвсъкого районУ Киiвськоi областi з 16.03.2023 торгiвлю €шкогольними

1. !озволити територii ОбухiвськоI MlcbKol

напоями суб'ектам господарювання, якi зареестрованi в установленомупорядку та мають лiцензiю на право роздрiбноi торгiвлi €tлкогольними
напоями, отриману згiдно з вимогами законодавства Украiни, у торгiвельнiй
мережi (магазинах) з 10-00 до 21-00 години та в закладах громадського
харчування з 10-00 до 22-00 години.

2. ЗаборОнитИ продаЖ €шкоголъних напоiЪ особам у форменому одязi з
числа вiйськовослужбовцiв, правоохоронних органiв ,u- представникiв
добровоЛьчиХ формувань териТорiальних громад, якi .*1^,."i до несення
служби.
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3. Заборонити фiзичним особам та юридичним особам, в тому числi
суб'ектам господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi ресторанного
господарства, громадсъкого харчування, розважЕUIьних закладiв, об'сктiв
соцiально - культурного, побутового, торгiвельного та iншого призначення,

реагriзацiю та використання пiротехнiчних засобiв (феерверкiв, бенгалЬсБких
вогнiв, петард, димових шашок, iнших пiротехнiчних виробiв, що мають
свiтловий та звуковий ефект) на час дii правового pentимy военного сТаНУ.

4. Обухiвському PYTI ГУНП у Киiвськiй областi спiльно . з
Комунальним пiдприемством Обухiвсъкоi мiсъкоi ради кОбухiвсъка MicbKa

варта) забезпечити в межах cBoix повноважень постiйний контроль за

дотриманням суб'ектами господарювання вимог пунктiв |,2,З цього

розпорядження.
5. Визнати таким, що втратило чиннiсть РозпОрядження вiд 09.01 .2023

Nэб <Про встановлення обмеженъ пiд час торгiвлi алкогольними напоями та

заборони реалiзацii i використання пiротЪхнiчних засобiв }Ia територii
Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади Обухiвського району КиiЪськоi
областi>.

б. Контроль за виконаннJIм цього розпорядження покласти на
заступника мiського голови з питанъ дiялъностi виконавчих органiв
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Сергiй КЛОЧКО

Кондратюrt А.М.
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