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Про встановлення обмежешь
щоло торгiвлi алкогольII[tми llаtlояDtи
,га 

речовинами, вироблеlIими на
спиртовiй ocHoBi, rra т,ери,горii
I вано-ФраIlкi BcbKoi областi

I]iдlrовiдr{о ло пункту 13 частиttи ltершоТ cTaTTi 8, частини третьоТ
cTaTTi l5 Закону УкраТни кПро правовий режим военного стану), Порядку
:laбopottll торr,iвлi зброею, си;tьнодiючими хiмiчними i отруйними
речовиI{ами, а також щIкоI,ольними наrlоями та речовинztми, виробленими
на спиртовiЙ octloBi, в умовах правового режиму военного стану в YKpaTHi
або окремих rT мiсцевостях, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 29.|2.202I Ng 1457, враховуючи протокол засiдалтня Ради
оборони областi, затверджеttий розпорядженням Iвано-ФраltкiвськоТ
обласrlоi вiйськовоТ адмilriстрацiТ вiд 04.04.2022 Ns l28, та численнi
звернення суб'ектiв господарськоi дiяльнос,гi, з метою забезпечення
громадськоi безпеки i порядку IIа територiТ lBaHo-cDpaHKiBcbKoi областi:

1. Заборонити роздрiбну торгiвлю алкоголыIими напоями (KpiM пива)
i рсчовинами, вироблеtrими IIа сIIиртовiй ocHoBi (за винятком лiкарських
,lасобiв, дозволеIIих до застосуваIlня та вклIочених до flержавIIого реестру
;liкарських засобiв, та лезilrфекцiйних засобiв) на територii IBaHo-
ФраIrкiвськоТ об.llастi з lб:00 год. поточноi доби до 12:00 год. наступноi
лоби починаючи з 04.04.2022 до прийrrяття окремого рiшення.

2. [Jстановити, що торгiвля €lлкогольними напоями i речовинами,
виробленими на спиртовiй ocHoBi, IIа територiТ Iваrrо-ФранкiвськоТ областi
,rlозволеI{а з 12:00 год. до lб:00 год., за в}Iнятком продажу таких ToBapiB
вiйськовос.тlужбовцям та iншим особам, одягIIеним у вiйськову форплу
одягу, олrrострiй та формений одяг.
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3. Начальникам районних вiйськових адмiнiстрацiй довести цей
}tаказ до виконання органам мiсцевого самоврядування, пiдприемствам,

установам, орr,анiзацiям та Hace,]eI{}IIo вiдповiдних районiв.
4. Головному yпpaB.lriHttlo Нацiонаrrьноi полiцii в Iвано-Франкiвськiй

обltастi, Головному управJIiнню ДПС в Iвано-Франкiвськiй областi,
оргаIIам мiсцевого самоврядуванI{я забезпечити виконання цього накаЗУ

при здiйсненнi своiх IIовноважень у межах чинного законодавства.
5. Управлiнltlо irrформацiйrrоi дiя.llьtlостi та комуIiкацiй з

IромалськiстIо IBalro-ФpattKiBcbKoi обласноТ лержавноТ адмiнiсТРацii
забезпечитfi lrегайtlе iнформуваIIня суб' eKTiB господарювання та населення
Iваllо-ФранкiвськоТ областi про запроваджеIIня обмежень щодО тОрГiВЛi

аJIкогоJIьними напоями та речовинами, виробленими на спиртовiй ocHoBi,

зокрема через засоби масовоi irrформаrriТ.

6. Визцати таким, що втратив чиннiсть, I{аказ Iвано-Франкiвськоi
обласtlоi вiйськовоТ адмiнiстрацiТ вiд 27.02.2022 ЛЪ 2 кПро встановленtUI

обмежень щоло Topl,iB,Tri аJIкогоJIьними IIапоями i речовинами,
вироблеttими IIа спиртовiй oclIoBi) (зi змiнами).

7. Коор;lинацiю роботи та узагаJIьнеIIня irrформацii щодо викОНання

IIаказу покласти на гоJIовIIого вiдповiдальноI,о виконавця - ДеПарТаМеНТ

економiчIIого розвитку, промисловостi та iнфраструктури IBaHo-

Фраlкiвськоi обллержадмiltiстрацiТ (С. IIодопrва).
8. Коrrтро.тtь за викоIIаIIням цього IIакtву покласти На заСТУПНИКа

l,оJlови IBaHo-cDpaHKiBcbKoT обласноi державноi адмiнiстрацiТ В. Iльчишина

та начальника Iвано-Франкiвського обласного територiальНого цеНТРУ

комплектуваIIIIя та соцiальноТ пiдrримки В. Ярмоlllука.

Голrrва обласll оТ держа Blltli
алмiнiстраltii - шачальнлIк
обл aclIoi вiйськовоi адпriн iстрацii Свiтлана ОНИЩУК


