
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __194__ 

 

 

Про надання дозволу на розміщення дитячих 

розважальних атракціонів та торгівельних наметів 

для здійснення святкової торгівлі під час 

проведення Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини» та свята «Івана Купала» 

 

 

Розглянувши заяви фізичної особи-підприємця СКОГАРЄВА Олега 

Юрійовича, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 03 червня 

2021 року за № С-838, 11 червня 2021 року за № С-901, про дозвіл на 

розміщення дитячих атракціонів та здійснення святкової торгівлі під час 

проведення 03, 04 липня 2021 року Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини» та 05, 06 липня 2021 року свята «Івана Купала», 

керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю СКОГАРЄВУ Олегу 

Юрійовичу на розміщення дитячих розважальних атракціонів: надувний            

батут-гірка «Веселка» (1 шт. 17х9 м), надувний батут-гірка «Фіксик»                  

(1 шт. 19х8 м), батут стрибковий «Павук» (1 шт. 9х9 м), дитяча ланцюжкова 

карусель (1 шт. 7х7 м), тир страйкбольний «Вестерн» (1 шт. 8х7 м), батут 

«Джампер» (1 шт. 4х4 м), дитячий паровозик «Гусениця» (1 шт. 1х7 м), 

призовий атракціон «Весела рибалка» (1 шт. 1х3 м), призовий атракціон 

«Дартс» (1 шт. 1х3 м) та наметів для здійснення святкової торгівлі солодкою 

ватою/попкорном (3 шт. 1х3 м), повітряними кульками/карнавальною 

атрибутикою (3 шт. 1х3 м) загальною площею 538 кв. м на території 

проведення Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини» та свята 

«Івана Купала» (біля замку князів Острозьких). 

 

2. Під час роботи атракціонів та здійснення святкової торгівлі фізичній



 

2 

 

особі-підприємцю СКОГАРЄВУ Олегу Юрійовичу дотримуватися технічних, 

санітарних, протипожежних норм на територіях розміщення дитячих 

розважальних атракціонів та торгівельних наметів для здійснення святкової 

торгівлі. 

 

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

якість продукції несе фізична особа-підприємець СКОГАРЄВ Олег Юрійович. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


