
 
 

 

 

Про внесення змін до спільного 

наказу начальника обласної військо-

вої адміністрації та начальника облас-

ного територіального центру комп-

лектування та соціальної підтримки 

від 20.04.2022 № 117/154/2022-нс 

 

 

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України “Про 

правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 

№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утво-

рення військових адміністрацій”, Порядку заборони торгівлі зброєю, сильно-

діючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму 

воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 року № 1457, наказу начальника 

Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.06.2022 № 229/2022-н 

“Про введення в дію рішення ради оборони Хмельницької області”, з метою 

забезпечення громадської безпеки та порядку, 

НАКАЗУЄМО: 

1. Внести до спільного наказу начальника обласної військової адміністра-

ції та начальника обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки від 20.04.2022 № 117/154/2022-нс “Про заборону торгівлі 

алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі” 

зміни, виклавши пункт 1 у новій редакції: 

“1. Заборонити до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, 

та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки на території області: 

1) торгівлю алкогольними напоями (крім пива та слабоалкогольних на-

поїв) та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських 

засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру 

лікарських засобів, та дезінфекційних засобів) з 21.00 до 10.00 години; 
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2) торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на 

спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування 

та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних 

засобів), особам у військовій формі одягу або з наявними знаками розрізнення 

військових формувань, сил територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної громади та правоохоронних органів.” 

 

 

Начальник Хмельницької обласної 

військової адміністрації 

 

 

 

Сергій ГАМАЛІЙ 

Начальник Хмельницького обласного 

територіального центру комплекту-

вання та соціальної підтримки 

 

 

Володимир ВОЗНИЙ 
 


