ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

Про заходи щодо впорядкування продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів в місті Києві

Відповідно до Законів України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про
столицю України – місто-герой Київ”, ”Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів”, ”Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, постанов Кабінету Міністрів
України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями», наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 218 «Про затвердження
Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами», Кодексу України про
адміністративні правопорушення, в інтересах територіальної громади міста Києва та
з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед
населення алкогольних напоїв та тютюнових виробів і впорядкування продажу цих
товарів в місті Києві Київська міська рада
Вирішила:
1. Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими
виробами:
1.1. Алкогольними напоями, (у тому числі слабоалкогольними):
1.1.1. у закладах торгівлі та ресторанного господарства, що не відповідають
вимогам пункту 4 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 (місце
торгівлі – торговельне приміщення площею менше 20 кв. м, не обладнане охороною
і протипожежною сигналізацією, опаленням і вентиляцією, не відповідає санітарногігієнічним, технологічним, протипожежним та іншим нормам, відсутнє відповідне
торговельно-технологічне устаткування (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо),
відсутні умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання
матеріальних цінностей);
1.1.2. на розлив у закладах ресторанного господарства та відділах магазинів, у
яких зал для відвідування не відокремлений від загальної площі торговельного
центру чи підприємства торгівлі;
1.1.3. у закладах торгівлі та ресторанного господарства, що розташовані на
території об’єктів транспортної інфраструктури (автовокзалах, автостанціях,

зупинках громадського транспорту, станціях метрополітену та підземних просторах
до них тощо);
1.1.4. у дрібно роздрібній торгівельній мережі, що розташована у радіусі 300
метрів від наявних земельних меж навчальних закладів;
1.1.5. у дрібно роздрібній торгівельній мережі: кіосках, наметах, павільйонах
(загальною площею до 30 кв. м, у тому числі торговою площею до 20 кв.м, у яких
відсутні підсобні приміщення);
1.1.6. у магазинах комунальної форми власності торговельною площею до
50 кв. м;
1.1.7. з 22.00 до 09.00 годин:
- у закладах торгівлі та ресторанного господарства, окрім стаціонарних
підприємств, розміщених в окремих будівлях;
- у парках культури і відпочинку та місцях масового скупчення населення
(відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»).
1.2. Тютюновими виробами:
1.2.1. на ринках, у дрібнороздрібній торгівельній мережі, що розташована у
радіусі 300 метрів від наявних земельних меж навчальних закладів;
1.2.2. у павільйонах, кіосках розташованих у підземних переходах та на
станціях метрополітену;
1.2.3. у закладах торгівлі, що розташовані у парках культури та зонах
відпочинку;
1.3. Алкогольними напоями (у тому числі слабоалкогольними) та тютюновими
виробами:
1.3.1. у приміщеннях закладів, де надаються послуги мережі Інтернет,
комп’ютерних клубів, ігротек;
1.3.2. у місцях проведення масових громадських заходів із залученням значної
кількості громадян, що організовуються на відкритих майданчиках (фестивалів,
урочистих зібрань, святкувань релігійних та загальнодержавних свят, мітингів,
виставок, концертних заходів);
1.3.3. у приміщеннях закладів культури: музеях, бібліотеках, школах
естетичного виховання; будинках культури, клубах, гуртках для дітей;
1.3.4. на території закладів фізичної культури і спорту: стадіонах спортивних
секціях, клубах, дитячих майданчиках, басейнах;
2. Обмеження, визначені цим рішенням, розповсюджуються на заклади торгівлі
та ресторанного господарства з моменту закінчення терміну дії ліцензії, що була
видана до його прийняття.
3. Рекомендувати органу, що здійснює видачу ліцензій на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами, проводити обстеження місць
торгівлі алкогольним напоями та тютюновими виробами на відповідність їх
визначеним нормам.

4. Рекомендувати правоохоронним органам підвищити контроль за виконанням
положень даного рішення та притягненням до адміністративної відповідальності за
порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону
України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”.
5. Департаменту охорони здоров’я та медичного забезпечення розробити
програму профілактики тютюнокуріння в місті Києві.
6. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації)
підвищити контроль за виконанням положень даного рішення та вимог Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Закону України “Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров’я населення”.
7. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації комунальної форми
власності.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування
та послуг, постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров’я та
постійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді та спорту.
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