
Депутатський запит

Суб'єкт подання -  депутат Тарасов Віктор Володимирович, фракція «ДемАльянс»

28 листопада 2014 року, Чернігівська міська рада прийняла рішення «Про обмеження реалізації 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Чернігова у нічний час».

Даним рішення було введене обмеження на роздрібну торгівлю алкогольними, 
слабоалкогольними напоями та пивом, окрім безалкогольного, на території міста Чернігова у 
підприємствах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 години вечора 
до 08.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.

Не зважаючи на це, протягом понад року з дати прийняття цього Рішення, цілий ряд закладів 
торгівлі в м.Чернігів, які працюють в нічному режимі, продовжують здійснювати продаж 
алкогольних напоїв у період з 22.00 по 8.00, в тому числі національні мережі супермаркетів та 
автозаправних станцій.

Як показує досвід громадських активістів, які проводять моніторинг дотримання обмеження 
продажу алкоголю в нічний час, продавці цих закладів посилаються або на незнання 
запроваджених обмежень або на прямі вказівки власників магазинів продовжувати продаж 
алкоголю в нічний час.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» прошу:

1. Доручити Управлінню  економічного розвитку Чернігівської м іської ради:

проаналізувати ситуацію з дотриманням зазначеного Рішення Чернігівської міської ради 
«Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. 
Чернігова у нічний час» та провести перевірку відповідних суб'єктів господарювання на 
предмет дотримання обмеження торгівлі алкоголем в нічний час та наявності 
інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі в нічний час;

активізувати роз'яснювальну роботу серед власників закладів торгівлі, в тому числі 
національних мереж супермаркетів та автозаправних станцій, які здійснюють торгівлю 
алкогольними напоями в м.Чернігів щодо необхідності неухильного дотримання 
зазначеного рішення Чернігівської міської ради;

в межах своїх повноважень, ініціювати процедуру анулювання ліцензій на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями та відкликання дозволів на здійснення роздрібної торгівлі 
у суб'єктів господарювання, які порушують встановлені обмеження на реалізацію 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Чернігова у нічний час.

2. Доручити Чернігівськом у відділенню поліції Головного управління Національної поліції 
України в Чернігівській області:

оперативно та неухильно реагувати на скарги громадян щодо порушення обмеження 
продажу алкогольних напоїв в нічний час на території м.Чернігова та залучати винних 
продавців та власників закладів торгівлі до відповідальності згідно чинного законодавства;

забезпечити посилене патрулювання у нічний час працівниками патрульної поліції 
території біля закладів торгівлі, які здійснюють торгівлю після 22.00.

3. Зобов'язати Управління економічного розвитку Чернігівської м іської ради та Чернігівське  
відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській  
області підготувати звіт про виконання рішення по даному депутатському запиту на 
наступне пленарне засідання сесії Чернігівської м іської ради.
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