
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.06.2022  № 183-ОД 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 30.03.2022  

№ 108-ОД 

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (із змінами), з метою забезпечення 

громадської безпеки та порядку в Сумській області: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 30.03.2022  

№ 108-ОД «Про торгівлю алкогольними напоями у Сумській області» такі зміни: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Заборонити на території Сумської області до особливого розпорядження, 

але не пізніше, ніж час дії правового режиму воєнного стану: 

у роздрібній торговельній мережі та кафетеріях, крім суботніх та недільних 

днів, продаж алкогольних напоїв, за виключенням продажу слабоалкогольних 

напоїв, вин та пива з 11:00 до 19:00 години; 

у закладах ресторанного господарства (крім кафетеріїв) продаж 

алкогольних напоїв з 21:00 до 11:00 години наступного дня. 

Терміни «алкогольні напої», «слабоалкогольні напої», «вино», «пиво» в 

цьому розпорядженні вживаються у значенні, наведеному в законах України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про виноград та 

виноградне вино»; 

2) доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту: 

«2. Продаж алкогольних напоїв здійснюється виключно цивільним особам». 

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 7. 

2. Директорові Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Сумської обласної державної адміністрації забезпечити 

оприлюднення цього розпорядження у засобах масової інформації, а також на 

обласному радіо та телебаченні. 



3. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військової адміністрації. 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації – керівник обласної  

військової адміністрації        Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 


