УКРАЇНА
Виконавчий комітет Іршанської селищної ради
Хорошівський район
Житомирська область
Р І Ш Е H Н Я № 88
від 26 червня 2018 року
«Про надання дозволу на тимчасове розміщення
пересувних дитячих атракціонів під час проведення
заходів до Дня селища та інших масових свят »
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців щодо надання дозволу на
тимчасове розміщення об’єктів торгівлі та пересувних дитячих атракціонів на
території селища Іршанськ під час проведення заходів до Дня селища та інших
масових свят, відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної
техніки, затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 01.03.2006 №110, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами,
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 11.07.2003 №185, ст.25 Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», « Положення про порядок
погодження щодо розміщення атракціонів та об’єктів святкової торгівлі на
території Іршанської селищної ради об'єднаної територіальної громади»,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 94 від 30.06.2017 року,
керуючись ст.ЗО п.а.8 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий
комітет
селищної
ради
ВИРІШИВ :
1. Надати дозвіл на тимчасове розміщення пересувних дитячих атракціонів на
площі біля Палацу культури «Титан» під час проведення заходів до Дня селища та
інших масових свят:
- ФОП Компанієць Є.В.: дитяча карусель, паровозик по пневмоходу, надувна горка
батут, 17x7, атракціон-батут «Павук», призові атракціони, велика ланцюгова
карусель, призовий тир, солодка вата, поп-корн, карнавальна атрибутика, повітряні
кульки, електромобілі;
- ФОП Шовкопляс С.М. : батут надувна гірка, батут «Джампер», батут
Механізований, веломобілі, солодка вата, поп-корн, повітряні кульки;
- ФОП Солдатов К.Е. : розважальна гра «Пірамідка», Розважальна гра «Дартс»,
призова гра «Лото», паук-спайдермен, попкорн , вата;
- ФОП Білокінь В.В. : батут надувний гірка ( Губка Боб), тир страйкбольний,
солодка вата, поп-корн, гелеві кульки, безпрограшна лотерея, влучний кидок,
дартс, батут спортивний;
- ФОП Оганову І.В.: тир електропневматичний розважальний, риболов дитячий,
чіпси спіральні, тележка солодка вата-попкорн;
- ФОП Скогарєву О.Ю. : надувний атракціон батут, атракціон «Павук», атракціон
«Карусель», тир, солодка вата, поп-корн, повітряні кульки;
2. Відповідальність за техніку безпеки, технічний стан обладнання, утримання в
належному санітарному стані місця та громадський порядок під час організації
розваг та відпочинку згіддо; пункту 1 даного рішення несе ФОП Компанієць Є.В.,
ФОП Шовкопля^У^ф^Д^ЙЙ-ї^оддатов К.Е., ФОП Білокінь В.В., ФОП Оганов
І.В.,Скогарєв 0.1
,
3. Контроль за викоиёйнДм цього рішення покласти на члена виконкому
Ковальчука О.П. Шь '.ч
'■
Селищнии

А.Б.Рак

