
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 376 
 

Про особливості торгівлі алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 
 

Розглянувши протокол № 32 від 22 червня 2022 року Білоцерківського міського штабу 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, керуючись статтею 40, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про правовий режим воєнного стану», наказом Білоцерківської районної 

військової адміністрації від 22 червня 2022 року № 62-ва «Про встановлення обмежень 

торгівлі алкогольними напоями на території Білоцерківського району», беручи до уваги 

укази Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 14 березня 

2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, від 

18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX», від 17 

травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-IX, з 

метою відновлення економічного потенціалу та збільшення надходжень до місцевого 

бюджету, виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 

1. З 23 червня 2022 року, враховуючи письмове погодження Білоцерківської районної 

військової адміністрації, на території Білоцерківської міської територіальної громади 

торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі 

здійснювати: 

1.1. виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій; 

1.2. в торгівельних мережах (магазинах) з 11 годин 00 хвилин до 19 годин 00 хвилин; 

1.3. в закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями, з 11 годин 00 хвилин до 22 години 00 хвилин. 

2. Заборонити продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі 

особам у форменному одязі з числа військовослужбовців та інших правоохоронних органів, 

членам добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до несення служби та 

інших військовослужбовців. 

3. Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області, Батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква Управління 

патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції, комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» посилити контроль за 
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дотриманням суб’єктами господарювання умов торгівлі алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі встановлених пунктом 1 та 2 цього рішення, 

посилити заходи з профілактики щодо вживання спиртних напоїв, здійснення превентивних 

заходів щодо недопущення перебування в стані алкогольного сп’яніння за кермом 

транспортних засобів, притягнення до адміністративної відповідальності із вилученням 

виготовленої продукції в порядку визначеному чинним законодавством України. 

4. Міському голові, за поданням адміністративної комісії виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради у разі встановлення порушень умов продажу алкогольних 

напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі встановлених пунктом 1 та 2 цього 

рішення, невідкладно повідомляти комісію Білоцерківської районної військової адміністрації 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

5. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2022 року 

№ 227 «Про продаж алкогольних напоїв на території Білоцерківської міської територіальної 

громади»  вважати таким, що втратило чинність з 23 червня 2022 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 
 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 


