
 
 

 ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від 19 квітня 2018 року                                      № 116  
 

Про погодження місця для надання 
послуг у сфері організації відпочинку 
та розваг в період святкування Дня 
міста Чорткова 
 

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності у сфері 

функціонування атракціонів і тематичних парків,  відповідно до рішення 

міської ради від 06 квітня 2017 року № 455 «Про затвердження Положення про 

порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території 

міста Чорткова» та керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити місце для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг 

суб’єктам підприємницької діяльності (згідно додатку) в парку культури і 

відпочинку ім. Івана Франка  в період святкування Дня міста Чорткова, з метою 

розміщення атракціонів.  

 

2.Доручити КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» розмістити 

атракціони відповідно до схеми розміщення об’єктів та здійснити нарахування 

за місце відповідно до фактично зайнятої площі.  

 

3.Копію рішення направити у відділ економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності міської ради, КП «Парковий культурно-спортивний 

комплекс»,  заявнику. 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Тимофія Р.М. 

 

    

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 

 



Додаток  

        до рішення виконавчого комітету  

              від 19 квітня 2018 року № 116 

 

№п/п ПІП 

суб’єкта підприємницької 
діяльності 

 

Об’єкти розміщення 

 

Кількість  

(одиниць) 

1 Скогарєв Олег Юрійович надувний атракціон батут  

атракціон «Павук» 

страйкбольний тир 

атракціон «Карусель» 

батут «Джампер» 

атракціон ігровий  «Дартс» 

дитячий паровозик  

повітряні кульки  

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

5 

2 Лозовенко Євгеній 

Олександрович 

надувна гірка 

карусель дитяча 

батут спайдер 

пересувний паровозик 

електромобілі 

пересувні інноваційні сігвеї 

призовий тир 

гелеві повітряні кулі 

атракціон ігровий  «Дартс» 

батут «Джампер» 

1 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

2 

2 

1 

3 Компанієць Євгеній 

Валерійович 

карусель дитяча 

паровозик на пневмоходу 

надувна гірка-батут 

атракціон «Павук» 

призові атракціони 

велика ланцюгова карусель 

надувний батутний 

комплект 

повітряні кулі 

електромобілі  

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

8 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради                                                                         Р.М.ТИМОФІЙ 

 

 

 


