
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання дозволів на розміщення 

дитячих розважальних атракціонів, 

торгівельних наметів для здійснення 

святкової торгівлі під час проведення 

Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини» 

27 червня 2019 року Старокостянтинів   № 221 

 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємці Лозовенка Є.О., яка 

зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради 12 червня 2019 року за               

№ 47/2487-01-13/2019, заяви фізичної особи-підприємцяЛітвінчука С.П., 

фізичної особи-підприємця Скогарєва О.Ю., фізичної особи-підприємця 

Сороки В.Є., які зареєстровані в управлінні культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради відповідно 18 червня 2019 року за                    

№ 344/01-12/2019, 19 червня 2019 року за № 350/01-12/2019, 24 червня                 

2019 року за № 362/01-12/2019,щодо отримання дозволу на розміщення 

дитячих атракціонів і здійснення святкової торгівлі під час проведення 

Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини» 06 липня 2019 року, 

керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,                     

ст. 30Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцюЛозовенку Є.О. на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів: надувна гірка 1шт.                  

(17х9 м. кв.), надувний комплекс 1шт. (12х6 м. кв.), карусель дитяча 

«Ромашка» 1 шт. (4х4 м. кв.), батут спайдер 1шт. (6х3 м. кв.), пересувний 

паровозик 1шт. (4х1 м. кв.), веломобілі,призовий тир 1шт. (6х2 м. кв.), батут 

«Джампер» 1шт. (3х3 м), призовий атракціон «Дартс» 1шт. (1 м. кв.)  та 

здійснення святкової торгівлі солодкою ватою та попкорном (2 лотки по                       

2 м. кв.), гелевими повітряними кульками (2 точки по 1 м. кв.). 

 

2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцюЛітвінчуку С.П. для
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розміщення торгівельного намету з повітряними кульками, іграшками та 

солодкою ватою (загальнаплоща6м. кв.). 

 

3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцюСкогарєву О.Ю. для 

розміщенняторгівельнихнаметів з повітряними кульками 2 шт. (1х1х1,5 м), 

солодкою ватою і попкорном 2 шт. (1х1х1,5 м) та надувною мегабатутгіркою  

1 шт. (14х12х8 м ). 

 

4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Сороці В.Є. для розміщенн 

янадувної гірки (15х8 м) та дитячого паровозика «Гусінь». 

 

5. Під час роботи атракціонів та здійсненні святкової торгівлі фізичній 

особі-підприємцю Лозовенку Є.О., фізичній особі-підприємцю                 

Літвінчуку С.П., фізичній особі-підприємцю Скогарєву О.Ю., фізичній особі-

підприємцю Сороці В.Є.  дотримуватися санітарних вимог та Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських 

місцях на території м. Старокостянтинів. 

 

6. Відповідальність за техніку безпеки під час роботи атракціонів та за 

якість продукції несуть фізична особа-підприємець Лозовенко Є.О., фізична 

особа-підприємець Літвінчук С.П.,фізична особа-підприємець Скогарєв О.Ю., 

фізична особа-підприємець Сорока В.Є. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                    М. Мельничук 

 

 


