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ВИРIШИJIА:

1. Заборонити продаж аJIкогольних,

безалкогольного) на територiI

стацiонарних обОсктах торгiвlti,

закладах торгiвlti, розмiшtених

ресторанного госtlо.Llарс,гва у

0S.0'0 години ранку щоденно,
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роздрiбноi торгiвлi алкоголь}lими напоями,

закоFIодавства,

Суб'ектам госпоДаРЮВаННЯ 
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УкраТни стосовно

недопущен'я розпивання спиртних напот" у ,|:_yадських мiсцях та

появi у громадських мiсцях у не,гверезому вигjl,lдl,
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вимог законодавчих,,.u ll+ILlиx I{орматиI]I]о-правових ак,гitз щодо
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вiдtповiДrrоДоI]ИМоt.сТ'tвzкод.ксУУкраiниПроадмiнiстраТиВНl
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