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Вud mа назва ре?уляmорноzо акmа:Рiшення Iрпiнськоi М."Йi;;" вiд 27 листопадакПро встановлен}uI обмежЪння продажу пива€чIкогольних, слабоалкогольних напоiЪ, вин столових

Назва BaKoHo'щ зщоdiв з вidсmесrcення раульmаmuвносmi:Комуналъне пiдпри€мство оЙунiц"r*""u Ъчрто IpпiH."*oi] ri.bKoi р4ди
Цiлi прuйняmmл окmа:

Заборона Роздрiбноi торгiвлi ЕlJIкогольними напоями на об'ектах торгiвлi(oKpiM стацiонарних обЪктiв торгiвлi .u- р..rоранного господарства), якiрозташованi в р4дiусi 200 метрiЪ 
"io "р"iliщенъ навч€lльних i дошкiльних
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Впорядкування роботи об'ектiв торгiвлi, якi здiйснюють Роздрiбну торгiвлю€lлкоголъними напоями та пивом (за виключеннrIм закп4дiв ресторанного
;;ffii|ТЪТ';j}П:ОНИВШИ iM торгiвлю €lJIкоголъними напоями та пивом з

сmрок вuконання захоdiв з вiOсmесrcення рвульmаmuвносmi:з 01.11.2019 р. по 0l.|2.2019p.-
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Для проведення перiодичного 
"iд.r"*."о результативностi даного
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кiлъкiсть отриманих скарг з приводу здiйснення продажу €lJIкоголънихнапоiв та пива в нiчний час; 
l

кiлькiсть скJIадених протоколiв за провадження торгiвлi в нiчний час€tJIкогольними напоями та пивом;
кiлькiсть скJIадених протоколiв за провадження РоздрiбноТ торгiвлi€lJIкоголЬними напоями та тютюновими виробами на об'ектах торгiвлi

2018 року J\Ъ 4509-60-VII
(KpiM безалкогольного),

на територii м. Iрпiнь>



(oKpiM стацiонарних об'ектiв торгiвлi та ресторанного господарства),
якi розташованi в радiусi 200 MeTpiB вiд примiщень або територii
навчzrльних i дошкiльних закладiв, закладiв охорони здоров'я, мiсць
проведення спортивних змагань або на територii таких закладiв.
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Таким чином, можна зробити висновоко про
суб'ектiв господарювання щодо даного

кп <мунiципальна варта) IрпiнськоI Micbkoi ради спiльно з представниками

правоохоронних органiв, було здiйснено ряд рейдiв з метою контролю за

виконанням даного рiшення. По результатам перевiрки скJIадено перелiк

суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють реа-rriзацiю €rлкогольних напоiв та
виробiв порушуючи вимоги рiшення. Був складений

об'ектiв роздрiбноi торгiвлi, що проводять реалiзацiю алкогольних
напоiв та тютюнових виробiв на об'ектах торгiвлi (okpiM стацiонарних об'ектiв
торгiвлi та ресторанного господарства), якi розташованi в радiусi 200 MeTpiB ВiД

примiщень або територii навч€uIьних i дошкiльних закJIадiв, закладiв охорони

здоров'я, мiсць проведення спортивних змагань або на територiт таких закладiв.

Порушникам Bpy{eнi попередження про усунення недолiкiв.

Оцiнка резульmлmiв решiзацit реzуляmорноzо акmа mа сmупеня
d о сяzн е ння в Itз н оч ен uх цiл е й :

Регуляторний акт було розмiщено на сайтi Iрпiнськоi MicbKoT ради, KpiM тОГО

КП <Мунiципальна BapTaD Iрпiнськоi MicbKoi ради було проведено РяД РеЙДiВ,
направлених на iцформування щодо кола суб'ектiв господарюваЕнr{, на яКИХ

розповсюджуеться дiя даного акту.
стовiдсоткову поiнформованiсть

реryляторного акту.



ПриЙняте рiшення Iрпiнськоi MicbKoi ради вiд 27.11.2018 року J\Ъ 4509-60-II
кПро встановленнrI обмеження продажу пива (*pi, безалкогольного),
€tпкогольних, слабоалкогольних напоiв, вин столових на територii м. Iрпiнь>
направлено на зменшення скарг i HapiKaHb мешканцiв на роботу об'ектiв
торгiвлi, випадкiв споживання молоддю пива та слабоrшкогольних напоiЪ на
вулицях MicTa пiсля 23.00, порушень громадського правопорядку у MicTi в
нiчниЙ час за рахунок здiйснення перевiрок робочою групою спецiалiстiв КП
кМунiцип€lльна вартa>) Iрпiнськоi MicbKoi ради спiльно з представниками
правоохоронних органiв. Забезпечено захист мешканцiв MicTa вiд негативного
впливу шуму в нiчний час та запобiгання шкiдливого впливу €шкоголю на стан
здоров'я молодого поколiння.

Враховуючи вищез€вначене, реryляторний акт - рiшення IрпiнськоТ MicbKoi
ради вiд27.1 1.2018 Ns 4509-60-VII <Про встановленнrI обмеження продажу пива
(KpiM безалкогольного), аIIкогольнихl слабоалкогольних напоiЪ, вин столових
на територii м. Iрпiнь) на даниЙ час визнаниЙ ефективним, таким, що мае
високиЙ ступiнь досягнення визначених цiлеЙ, результати реалiзацii його
положень мають позитивну динамiку, BiH не потребуе змiн чи доповнень.

Начальник КП <<Мунiципальна варта>>

Iрпiнськоi MicbKo[ ради М.М. Ковальчук


