
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 25 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____219/2021-р_____ 

 

 

Про підготовку та проведення VІII 

Всеукраїнського етнофестивалю  

«Болохівські гостини-2021» та свята  

Івана Купала 

 

 

На виконання розпорядження міського голови від 22 лютого 2017 року     

№ 59/2017-р «Про затвердження заходів щодо збереження нематеріальної 

культурної спадщини та народного мистецтва», з метою належного проведення 

VІII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини-2021» та свята Івана 

Купала, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:  

 

1. Затвердити план заходів проведення VІII Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини-2021» та свята Івана Купала з 

урахуванням проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (додається). 

 

2. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ) забезпечити підготовку та проведення 

VІII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини-2021» та свята Івана 

Купала: 03 липня 2021 року на території замку князів Острозьких та набережної 

річки Ікопоть; 04 липня 2021 року - на території Державного історико-

культурного заповідника «Самчики»; 06 липня 2021 року - на території 

набережної річки Ікопоть.   

 

3. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради                 

(Альона ПАСІЧНИК) забезпечити організацію та розміщення виїзної торгівлі 

03, 06 липня 2021 року. 

 

4.  Керуючому справами виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК), управлінню освіти виконавчого комітету
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міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК) забезпечити транспортом доїзд делегацій 

від старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади 03 липня 2021 року до 14 год. 00 хв.  

 

5. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК) 

забезпечити: прибирання зони проведення етнофестивалю; встановлення 

біотуалетів, облаштування дверей в туалеті, розташованого на набережній річки 

Ікопоть; завезення землі до приміщення аварійно-рятувальної служби на воді, 

розгорнення її та засипання території щебенем; скошення трави на валу 

Співочого поля; перевезення звукопідсилювальної апаратури, облаштування 

місць для рибалок до 02 липня 2021 року; підготовку до запалення 

купальського вогнища на території Співочого поля до 06 липня 2021 року.  

 

6. Комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради (Микола СІКОРА) забезпечити: 

 

1) встановлення загорожі VIP зони та лавок; упорядкування оглядових веж 

та криниці на валу Співочого поля, виготовлення павільйонів для 

представлення виставок українських страв старостинськими округами 

Старокостянтинівської міської територіальної громади до 02 липня 2021 року; 

 

2) встановлення сцени на набережній річки Ікопоть до 05 липня 2021 року.   

 

7. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Володимир 

КУХАР) забезпечити: підключення до електромережі (380 вт); встановлення 

виводів напруги для роботи торгівельних лотків на території Співочого поля; 

додаткового освітлення зони проведення етнофестивалю до 02 липня 2021 року. 

 

8. Комунальному підприємству водопровідно - каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ) 

забезпечити встановлення питного бювету на території замку князів 

Острозьких до 02 липня 2021 року. 

 

9. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» (Олександр ДУШЕНКО) забезпечити перекриття заїзду на Співоче 

поле, ремонт та встановлення шлагбауму на в’їзді до зони проведення 

етнофестивалю до 02 липня 2021 року. 

 

10. Комунальній установі «Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради» (Степан ПОЛУПАН) забезпечити 03 та 06 

липня 2021 року посилене чергування на міському пляжі під час проведення 

заходів. 
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11. Рекомендувати відділу поліції №1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області (Сергій СТУЧИНСЬКИЙ) забезпечити: 

 

1) 03 липня 2021 року контроль за в’їздом автотранспорту в зону 

проведення етнофестивалю (набережна річки Ікопоть), перекриття дороги по 

вул. Замкова, 16 (від будинку мисливця) з 12.00 год. 00 хв. для в’їзду 

приватного транспорту, охорону правопорядку з 14 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв., 

супроводу святкової колони учасників етнофестивалю з 17 год. 20 хв. до                 

18 год. 00 хв. (стадіон «Центральний» - Набережна річки Ікопоть); 

 

2) 06 липня 2021 року - контроль за в’їздом автотранспорту на набережну 

річки Ікопоть, охорону правопорядку, під час проведення свята Івана Купала  з 

19 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 

 

12. Рекомендувати Старокостянтинівському районному сектору Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області (Віталій ТИМОЩУК) забезпечити: 

 

03 липня 2021 року - чергування підрозділу в зоні проведення 

етнофестивалю з 14 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв., встановлення намету для 

перебування учасників художніх колективів; 

 

06 липня 2021 року - чергування підрозділу на набережній річки Ікопоть, 

під час проведення свята Івана Купала з 19 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 

 

13. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (Любов БОНДАР) забезпечити чергування карети 

швидкої допомоги і медичних працівників 03 липня з 14 год. 00 хв. до 23 год. 

00 хв. та 06 липня 2021 року з 19 год.00 хв. до 22 год. 00 хв.  

 

14. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради (Сергій БЛІЩ), редакції міського радіомовлення (Володимир ГЛАДУН) 

забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

міської ради заходів у рамках проведення VІII Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини-2021» та свята Івана Купала. 

 

15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

Міський голова                         підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

25 червня 2021 року № 219 

 

 

План заходів 

проведення VІIIВсеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини-2021» та свята Івана Купала 

 

03 липня 2021 року 

 

1. Конкурс на кращого рибалку  

 громадська організація «Рибальський клуб 

Старокостянтинівщини»;                               

05 год. 00 хв. - 09 год. 00 хв., 

набережна річки Ікопоть. 

 

2. Робота містечка атракціонів. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                   

10 год.00 хв. – 22 год. 00 хв., 

набережна річки Ікопоть.  

 

3. Спортивний турнір із шахів. 

 відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

12 год. 00 хв. – 15 год. 00 хв.,  

набережна річки Ікопоть 

 

4. Екскурсії по місту та території замку князів Острозьких. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                       

10 год. 00 хв. – 18 год.00 хв. 

 

5. Театралізована екскурсія по замку князів Острозьких. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                    

10 год. 00 хв. – 18 год.00 хв. 

 

6. Виставка - розпродаж робіт майстрів декоративно – ужиткового 

мистецтва України. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                      

14 год. 00 хв. – 22 год. 00 хв., 

набережна річки Ікопоть. 
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7. Огляд – конкурс «Старостинські вихваляння». 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

старости старостинських округів                         

15 год. 00 хв. – 20 год. 00 хв., 

набережна річки Ікопоть 

 

8. Святкова хода учасниківетнофестивалю в національних костюмах від 

стадіону «Центральний» до сценічного майданчика на набережній р. Ікопоть. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради                        

16 год. 30 хв. – 17 год.00 хв. 

 

9. Етнофестиваль «Болохівські гостини» за участю фольклорно-

етнографічних колективів Хмельниччини та України. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                          

17 год. 00 хв. – 21 год. 00 хв., 

набережна річки Ікопоть. 

 

10. Концерт естрадних співаків та зіркового гостя. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                      

21 год. 00 хв. – 23 год. 00 хв., 

Сценічний майданчик на набережній                                                    

річки Ікопоть.  

 

06 липня 2021 року 

 

1. Дитяче свято «Ой на Івана, тай на Купала!» 

 управління культурної політики і                                                                       

ресурсів виконавчого комітету                                                   

міської ради 

19 год. 00 хв. – 20 год.00 хв., 

сценічний майданчик на набережній річки 

Ікопоть 

 

2. Виступи фольклорних колективів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                     

20 год. 00 хв. – 22 год. 00 хв., 

сценічний    майданчик    на    набережній  
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 річки Ікопоть. 

2. Укротека. 

 управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                        

22 год. 00 хв. – 22 год. 30 хв., сценічний 

майданчик на набережній  річки Ікопоть. 

 

3. Запалення купальського вогнища. 

 Комунальне підприємство «Ремонтно - 

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

23 год. 00 хв. 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

 

 

 

        підпис        Валентина КАМІНСЬКА 

 

 

 

 
 


