
 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 6 

22.01.2019 р. 

Про не заперечення ПП «Укрпалетсистем» 

на здійснення торгівлі алкогольними 

напоями  

Розглянувши звернення заступника директора з роздрібної торгівлі та 

організації громадського харчування О.П. Ковальчук ПП «Укрпалетсистем» (№ 99 

від 16.01.2019р.), керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.07.1996р. №854, Правил роздрібної торгівлі тютюновими 

виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218, згідно рішення виконавчого комітету 

№104 від 08.06.2018 року «Про встановлення обмежень продажу пива (крім 

безалкогольних), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових», 

виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Не заперечувати ПП «Укрпалетсистем» щодо здійснення цілодобової роздрібної 

торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями в торговій точці – магазині, 

що входить до складу комплексу АЗК, розташованого за адресою: Львівська область, 

Пустомитівський район, село Пасіки-Зубрицькі, вулиця Дорожна, 85. 

 

2. Рекомендувати ПП «Укрпалетсистем» в особі директора Можару Анатолію 

Васильовичу: 

– дотримуватись Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. №854, Правил роздрібної 

торгівлі тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218; 

– дотримуватись Правил благоустрою на території населених пунктів Давидівської 

сільської ради від 07.07.2017 року за № 663-11/2017, рішення 23-тьої сесії VІІ-го 

демократичного  скликання № 1846-23/2018 «Про внесення змін до Правил благоустрою 

на території населених пунктів Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади» від 25 травня 2018 року. 

 

3. Виконання даного рішення можливе лише із дотримання норм чинного 

законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконкому-секретаря виконкому Давидівської сільської ради ОТГ І.В. Яцика. 

 

 

  Сільський голова                                                                     В.М. Керницький  


