
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 30.08.2013 №372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних 
матчів» (зі змінами) 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та у зв’язку зі змінами 

назв органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Викласти п.п. 1 – 4 рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

від 30.08.2013 №372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних 

матчів» в новій редакції, а саме: 

«1. Заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, 

пива у скляній тарі в об’єктах торгівлі, розміщених на територіях вулиць, 

визначених у додатку до цього рішення (додається), за 2-і години до початку, 

впродовж часу проведення та протягом 1-ї години після закінчення масових 

заходів – футбольних матчів на стадіоні «Славутич-Арена» в м. Запоріжжі. 

2. Суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на вулицях, 

визначених у додатку до цього рішення, не здійснювати реалізацію 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі за 2-і 

години до початку, впродовж часу проведення масових заходів та протягом 1-ї 

години після їх закінчення. 

3. Районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району: 

3.1. Ознайомити з рішенням суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність на вулицях, зазначених у додатку цього рішення. 

3.2. Здійснювати моніторинг розкладу футбольних матчів, які проводяться на 

стадіоні «Славутич-Арена», для забезпечення виконання вимог даного рішення. 

4. Рекомендувати Дніпровському відділу поліції ГУНП в Запорізькій області на 

час проведення футбольних матчів: 

4.1. В установленому законом порядку вжити додаткових заходів по 

недопущенню розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних та 



слабоалкогольних напоїв на вулицях, у скверах, парках, прилеглих до стадіону 

«Славутич-Арена». 

4.2. Згідно з законодавством вжити заходів по забезпеченню контролю за 

недопущенням продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, 

пива у скляній тарі суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на 

території, визначеній у додатку до цього рішення.». 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 28.08.2014 №303 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013 №372 «Про 

заборону продажу пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та вин столових під час проведення футбольних 

матчів». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. та районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району. 
 
Міський голова         В.В. Буряк 



 
Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_______________ № ______ 

 
 
 

Перелік вулиць,  
що входять до території, на якій забороняється 

продаж в об’єктах торгівлі алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів 

 на стадіоні «Славутич-Арена» 
 

1. Вул. Рекордна – з початку вулиці і до буд. 11 та буд. 14 включно. 

2. Вул. Незалежної України – з початку вулиці і до буд. 31 та буд. 38 включно. 

3. Пр. Соборний – від буд. 216 та буд. 175 до закінчення проспекту. 

4. Вул. Портова. 

5. Проїзд Сергія Бурлака. 

6. Проїзд Дружний. 

7. Вул. Верхня. 

8. Вул. Сержанта Медведєва. 

9. Бульв. Парковий. 

10.  Вул. Валерія Лобановського. 

11.  Вул. Добролюбова. 

12.  Вул. Трегубенка. 

13.  Пр. Металургів. 

14.  Проїзд Віталія Тіліженка. 

15.  Проїзд Леваневського. 

16.  Вул. Одеська. 

17.  Вул. Басейна. 

18.  Вул. Мала. 

19.  Вул. Скельна. 

20.  Вул. Променева. 

21.  Вул. Богдана Хмельницького. 

 

 
Директор департаменту надання   
адміністративних послуг та розвитку  
підприємництва Запорізької міської ради           Н.А. Мила 
 

 
Керуючий справами  
виконкому ради            Р.А. Омельянович 
 


