
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.02.2020 року № 25

Про тимчасове розміщення 
дитячих атракціонів та здійснення 
святкової торгівлі в місті Збараж

 Розглянувши заяву ФОП Лозовенка Євгена Олександровича (вх.№Л-115/2.7 від
24.02.2020р.),  декларацію  відповідності  матеріально-технічної  бази  вимогам
законодавства  з  питань  охорони  праці  від  23.01.2020р.  №130897-Б,  врахувавши
пропозиції  членів  виконкому,  керуючись  ст.40  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Збаразької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Не заперечувати ФОП Лозовенку Є.О. щодо тимчасового розміщення дитячих
атракціонів та здійснення святкової торгівлі в м. Збараж з 8 по 10 травня 2020 року.

2.  ФОП  Лозовенку  Є.О. попередньо  погодити  місце  розташування  дитячих
атракціонів та здійснення святкової торгівлі з власником або користувачем земельної
ділянки, на якій планується здійснення діяльності зазначеної в пункті першому даного
рішення.

3. В разі законодавчо встановленої вимоги (отримання дозволів, декларації тощо)
щодо  можливості  використання  атракціонів  ФОП  Лозовенку  Є.О.  встановити  та
використовувати  атракціони  лише  при  наявності  документації  (дозволів,  декларації
тощо), що дає право на їх безпечне використання.

4.  ФОП Лозовенку Є.О.  укласти договір на прибирання території  та вивезення
ТПВ з МКП по благоустрою “Добробут”.

5. Виконання пункту 1 даного рішення можливе за умови виконання пунктів 2, 3, 4
даного рішення.

6. ФОП  Лозовенку  Є.О.  здійснити  відповідні  погодження  зі  Збаразьким
управлінням  з  експлуатації  газового  господарства  (вул.  Л.Українки,  14),  Збаразьким
РЕМ  (вул.  Залізнична,  13),  Збаразьким  РВ  УДСУ  з  НС  у  Тернопільській  області
(вул.  Павлова,  6),  Національним  заповідником  “Замки  Тернопілля”
(вул. Б.Хмельницького, 6).

7. ФОП Лозовенку Є.О. після закінчення роботи пересувних дитячих атракціонів
залишити територію розміщення в належному стані.

8. ФОП Лозовенку Є.О. розпочати та здійснювати діяльність щодо роботи дитячих
атракціонів та святкової торгівлі на території м. Збараж із дотриманням норм чинного
законодавства.

Міський голова Збаража                                                                   Р.С. Полікровський



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Начальник відділу реєстрації та 
правового забезпечення
26.02.2020р.

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник загального відділу
26.02.2020р.

________________ Петрієва А.О.
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