
Зареєстровано членів виконкому - 18

     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 117
від 06 липня 2015 року

Про розгляд заяв 
приватних підприємців

Розглянувши  заяви  приватних  підприємців  щодо  розміщення 
атракціонів та лотків з солодкою ватою 11.07.2015 року в день святкування 
Дня міста, надані документи, виконком міської ради

ВИРІШИВ: 
Відмовити  приватним  підприємцям  у  розміщенні  атракціонів  та  лотків  з 
продажу солодкої вати.

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 119
від 06 липня 2015 року

Про розгляд позовних заяв 
громадян міста до 
Олевської міської ради 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши   позовні  заяви  до  Олевської  міської  ради   Особи,  1  про 
визнання  права  власності  на  спадкове  майно  за  законом,  Особи,  2  про 
встановлення факту родинних відносин,   керуючись ст.  30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:

1. Не  заперечувати  щодо  позовних  вимог  громадянки   Особи,  1  про 
визнання права власності на спадкове майно за законом.
2. Просити  суд розглянути без  участі  Олевської  міської  ради  справу  за 
заявою  Особи, 1 про встановлення факту родинних відносин, у зв’язку з 
відсутністю предмету спору. 
3. Представнику  Олевської  міської  ради  в  судових  засіданнях  при 
представленні інтересів громади міста взяти до уваги прийняте рішення 
виконавчого комітету.

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 118
від 06 липня 2015 року

Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

          Розглянувши заяву та надані документи гр. Особи, 1, проживає по вул. 
Адреса, 1, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ст. 36, ст. 46 Житлового кодексу, виконком міської ради

ВИРІШИВ:  
1. Взяти на квартирний облік  сім'ю Особи, 1 у складі 5 осіб.

2. Внести сім'ю Особи, 1 в списки на отримання житла в першочерговому 
порядку як багатодітну. 

                     

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 120
від 06 липня 2015 року

Про затвердження Положення
про проведення відкритого турніру
з футболу «Кубок Мера»

      Розглянувши Положення про проведення відкритого турніру з футболу 
«Кубок  Мера»,  керуючись  ст.  30,  ст.  38  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні» ,  виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
Затвердити Положення про проведення відкритого турніру з футболу «Кубок 
Мера».

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 121
від 06 липня 2015 року

Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків по вул. Київській

       Розглянувши заяву приватного підприємця Особи, 1, проживаючого смт 
Дубище  Рожищенського  р-ну,  Волинської  обл.  про  здійснення  роздрібної 
торгівлі   з  лотків,  керуючись  ст.  30,  33  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го скликання від 20.04.2010р. 
«Про  затвердження  Положення  про  торгівлю  з  лотків  у  м.  Олевськ», 
рішенням виконкому № 225 від  15.092010р.  «Про затвердження місць для 
роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Відмовити приватному підприємцю Особі, 1 на здійснення роздрібної 
торгівлі з лотків по вулиці Київській. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови   Колбасюка В.В.         

 
     Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 122
від 06 липня 2015 року

Про внесення змін у форму довідки
щодо проживання в зоні посиленого
радіологічного контрою внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС

Заслухавши  інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
керуючись ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.2, п.4 Закону України ВРУ № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», 
виконком міської ради

ВИРІШИВ:  
Внести  зміни  у  форму  довідки  щодо  проживання  в  зоні  посиленого 
радіологічного контрою внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС виклавши 
останнє речення довідки  у наступній редакції: «м. Олевськ відносилось до 
зони  «4»  посиленого  радіологічного  контролю  внаслідок  аварії  на 
Чорнобильській АЕС з 26.04.1986 року по 28.12.2014р.».

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 105
від 06 липня 2015 року

Про розгляд
заяв мешканців міста

Розглянувши заяви ОСББ «Первоцвіт» та колективну заяву мешканців 
багатоповерхового житлового будинку № 18-а по вул. Київській в м. Олевську 
щодо  систематичного  порушення  власником  кафе  «Аль-Марин»  по  вул. 
Київській,  16,  Шиш  Тетяною  Олександрівною  Правил  благоустрою  міста 
Олевська  та  порушення  законодавства  України  при  здійсненні 
підприємницької діяльності, санітарних норм, керуючись ст. 30, ст. 38  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ: 
 1. Власнику кафе «Аль-Марин» Шиш Т.О.:
1.1 Призупинити  діяльність  кафе  по  вул.  Київській,  16  в  м.  Олевську  до 

отримання  експлуатаційного  дозволу  з  виробництва,  переробки  та 
реалізації  харчових  продуктів,  облаштуванню  стічного  каналізаційного 
вигребу  на  розрахункову  потребу  об’єкту,   сплати  до  бюджету  міської 
ради   визначену після введення закладу в експлуатацію  коштів пайової 
участі  для  створення  і  розвитку  інфраструктури  міста  Олевська  з 
послідуючим  затвердженням  на  виконкомі  міської  ради  розпорядку 
роботи закладу.

1.2 Привести у відповідність до санітарних норм роботу звуковідтворюючої 
апаратури в приміщенні кафе.

1.3 Встановити на земельній межі із багатоповерховим житловим будинком 
суцільний паркан і ворота.

2. Заступнику  міського  голови  Колбасюку  В.В.  підготувати 
звернення  про діяльність кафе «Аль-Марин» до управління Міністерства 
внутрішніх  справ  України  в  Житомирській  області,  прокуратуру 
Житомирської  області,  Головне  управління  Держсанепідемслужби  у 
Житомирській  області  стосовно  бездіяльності  відповідних  органів  на 
території міста.



3. Рекомендувати  жителям  багатоповерхових  будинків  № 16-а,  № 
18-а по вул. Київській в м. Олевську звернутись до суду за захистом своїх 
законних прав та інтересів.

4. Виконавчому комітету Олевської міської ради звернутись до сесії 
ради  щодо  виділення  коштів,  на  юридичні  послуги,  що  будуть  надані 
заявникам для захисту їх прав.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 17
Утримались - 1



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 106
від 06 липня 2015 року

Про епізоотичну ситуацію
на території міста Олевська

Заслухавши  інформації  заступника  міського  голови  Колбасюка  В.В., 
начальника управління ветеринарної медицини в Олевському районі Скуміна 
М.С., розглянувши рішення № 6, № 8 Державної протиепізоотичної комісії 
при Олевській райдержадміністрації, керуючись  ст. 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні, виконком міської ради
ВИРІШИВ : 
1. Управлінню ветеринарної медицини в Олевському районі:
1.1. Надати до Олевської міської ради фінансовий розрахунок на закупівлю 

антирабічної вакцини для щеплень тварин в домогосподарствах громадян 
міста та бродячих тварин, проведення обстеження бродячих тварин та їх 
стерилізації.

1.2. Провести щеплення собак та котів на території міста.
1.3. Звернутись до сесії  міської ради про виділення коштів на реалізацію 

профілактичних заходів з недопущення виникнення захворюваності тварин 
на сказ та африканську чуму свиней на території міста.

2. Заборонити стихійну торгівлю живим товаром та сирою необробленою 
продукцією тваринного походження на вулицях Київській та Привокзальній в 
м. Олевську.
3. Звернутись  до  Олевського  РВ  УМВС  в  Житомирській  області  щодо 
притягнення  до  адміністративної  відповідальності  порушників  торгівлі 
живим  товаром  в  неустановлених  місцях  та  порушників  правил  тримання 
собак та котів.
4. Приватному  підприємцю  Бородавко  В.О.  проводити  дезінфекцію 
прилавків по вул. Київській.
5. Приватному підприємцю Хлань В. проводити дезінфекцію території, на 
якій проводиться торгівля живим товаром.
6. Провести  роз’яснювальну  роботу  серед  населення  міста  щодо 
оперативного  реагування  у  випадках  виникнення  підозри  захворювання 



тварин на сказ, африканську чуму, використовуючи інформаційний бюлетень 
міської ради,  веб-сайт міста Олевська.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  
міського голови Колбасюка В.В. 

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 107
від 06 липня 2015 року

Про затвердження висновку органу 
опіки та піклування щодо позбавлення 
батьківських прав Особи, 1 та Особи, 2
 відносно їх малолітньої дитини Особи, 3

Розглянувши висновок  органу  опіки та  піклування Олевської  міської 
ради щодо позбавлення батьківських прав Особи, 1 та Особи, 2 відносно їх 
малолітньої дитини Особи, 3,  керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, 
виконком міської ради 

ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради від 
06.07.2015 року щодо  позбавлення батьківських прав Особи, 1 та Особи, 2 
відносно їх малолітньої дитини Особи, 3.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 108
від 06 липня 2015 року

Про затвердження розпоряджень
міського голови

Розглянувши розпорядження, що видавалися міським головою у зв’язку 
з  виробничою необхідністю,  у  період  між  виконкомами,  виконком  міської 
ради

ВИРІШИВ:
Затвердити розпорядження міського голови:

-  №  55  від  17.062.015  року   «Про  дозвіл  на  проведення  діяльності 
торгової точки»;
- №  57  від  18.06.2015  року  «Про  нагородження  кращих  медичних 
працівників та окремих колективів Олевської ЦРЛ»;
- №  60  від  19.06.2015  року  «Про  надання  дозволу  на  проведення 
молодіжного заходу».

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 109
від 06 липня 2015 року

Про надання матеріальної
допомоги громадянам міста

Розглянувши  заяви  громадян  про  надання  матеріальної  допомоги  на 
поховання  громадян,   які  на  день  смерті  ніде  не  працювали,  пенсії  не 
отримували,  на  обліку  в  Центрі  зайнятості  не  перебували,  керуючись 
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  99  від  31.01.2007  року  „Про 
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 
виконавцю волевиявлення померлого або особі,  яка зобов'язалася поховати 
померлого”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Особі, 1 на проведення операційного лікування в сумі 100 грн.;
1.2. Особі,  2  у  зв’язку  з  участю  в  антитерористичній  операції  на  сході 
України  в сумі 500,00 грн.;
1.3. Особі, 3 у зв’язку з мобілізацією чоловіка до Збройних Сил України в 
сумі 500,00 грн.;
1.4. Особі, 4 на лікування онкозахворювання в сумі 1000,00 грн.
1.5. Особі, 5 на лікування онкохворої матері в сумі 1000,00 грн.;
1.6. Особі, 6 на поховання невістки в сумі  300,00 грн.
1.7. Особі, 7 на поховання дружини в сумі 300,00  грн.
2. Заввідділом  фінансово-господарської  діяльності  міської  ради  Дорош 
В.В. виділити кошти з міського бюджету в межах кошторисних призначень на 
2015 рік.         

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 111
від 06 липня 2015 року

Про надання дозволу на
збір вихідних даних

Розглянувши заяви громадян,  керуючись ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл громадянам на підключення до централізованого 
водопостачання та водовідведення.

2. Рекомендувати жителям багатоквартирного житлового будинку по 
вул.  Свято-Миколаївській  створити  об’єднання  співвласників 
багатоквартирного житлового будинку.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 114
від 06 липня 2015 року

Про розгляд заяви
Романчука В.М.

Розглянувши  заяву  Особи,  1,  проживає  по  вул.  Адреса,1  про 
облаштування ставка  біля  межі  власної  земельної  ділянки по вул.  Адреса, 
надані документи, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
Надати дозвіл Особі, 1 на облаштування ставка біля межі власної земельної 
ділянки по вул. Адреса.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 113
від 06 липня 2015 року

Про присвоєння 
юридичних адрес

Розглянувши заяви  Особи,  1,  проживає  по  вул.  Адреса.  1,  Особи,  2, 
проживає по пров. Адреса, 2, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Присвоїти юридичні адреси земельним ділянкам:

-  кадастровий  номер  1824455100:01:034:0130,  що  належить  на  праві 
приватної власності гр. Особі, 1;

- кадастровий  номер  1824455100:02:022:0025,  що  належить 
на праві приватної власності Особі, 2.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 112
від 06 липня 2015 року

Про надання дозволу на будівництво, 
добудову та перебудову житлових 
будинків, господарських будівель 
та споруд

Розглянувши  заяви   громадян,  надані  документи,  керуючись  ст.  31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл:
1.1. Особі,  1 на нове будівництво гаража розміром 6 м х 3,5 м та сараю 
розміром 3 м х 4 м на власній присадибній ділянці по вул. Адреса, 1;

1.2. Особі,  2 на перебудову балкону та лоджії  без порушень зовнішнього 
фасаду будинку по вул. Адреса, 2;

1.3. Особі, 3 на реконструкцію житлового будинку (добудова до житлового 
будинку житлових та підсобних приміщень)  розміром 11,6 м х 3 м по вул. 
Адреса, 3.

2. Громадянам:
- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

  - направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-   
будівельного контролю у Житомирській області  про початок виконання 
будівельних робіт.

Міський голова                          А.В. Повар

Голосували «За» - 18



  

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 110
від 06 липня 2015 року

Про нагородження громадян
до Дня міста

З  нагоди  святкування  річниці  1303  роки  з  Дня  заснування  міста 
Олевська, виконком міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Нагородити Грамотою Олевської міської ради та грошовою 
винагородою  громадян у  номінації «Людина року».
2.  Нагородити Грамотою за вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти 
та грошовою винагородою окремих працівників дошкільних закладів 
міста.  
3. Нагородити Грамотою та грошовою винагородою:
 колектив центру розвитку та відпочинку  «Модерн».
майстра з благоустрою міста – Миніча Анатолія Михайловича.
4. Нагородити грошовою винагородою Почесного громадянина міста – 
Мрочка Михайла Михайловича.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 115
від 06 липня 2015 року

Про надання дозволу 
на розміщення тимчасової 
споруди

Розглянувши  заяву  ФОП,  надані  документи,  керуючись  Законом 
України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,   Законом України «Про 
регулювання містобудівної  діяльності»,  «Порядком розміщення тимчасових 
споруд  для  провадження  підприємницької діяльності  в  м.  Олевськ», 
виконком міської ради
ВИРІШИВ: 

1. Надати  дозвіл  ФОП  на  розміщення  тимчасової  споруди  для 
провадження підприємницької діяльності на площі Соборній.

2. Термін  розміщення   тимчасової  споруди  для  здійснення 
підприємницької  діяльності  становить  5  (п’ять)  років  з  дня  введення  в 
експлуатацію.
3. ФОП:
-   виготовити паспорт прив’язки;
-   дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська  та Порядку 
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької 
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та трьома 
квітниками;
-  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди.
4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична 
особа-підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової 
споруди.



Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18

     

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 116
від 06 липня 2015 року

Про виконання вимог паспорту

прив’язки тимчасових споруд для

провадження підприємницької 

діяльності

         Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця  про виконання вимог 
паспорту  прив’язки тимчасової  споруди для провадження підприємницької 
діяльності,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні»,  Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», 
«Порядком   розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження 
підприємницької діяльності в м. Олевськ»,  виконком міської ради:
ВИРІШИВ:

1. Ввести  в  експлуатацію  тимчасові  споруди  по  вул.  Привокзальній,  10/1, 
згідно  вимог  паспортів  прив’язки  тимчасових  споруд  для  провадження 
підприємницької  діяльності  від  08.07.2014  року  №  14,  15,  16  виданого 
Особі, 1

2.  Термін розміщення  тимчасової  споруди для здійснення підприємницької 
діяльності по вулиці Привокзальній 10/1 - 5 (п'ять) років з дня введення в 
експлуатацію.

3.  ФОП :



- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ та Порядку розміщення 
тимчасових  споруд   для  провадження  підприємницької  діяльності  в  м. 
Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території урнами біля тимчасової 
споруди;

  -  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасових споруд.
4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізичні особи- 
підприємці  позбавляються дозволу на  тимчасове  користування земельною 
ділянкою, відповідно до договору особового строкового сервітуту.

Міський голова А.В. Повар

    

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т

РІШЕННЯ  № 123
від 06 липня 2015 року

Про надання дозволу
на розміщення атракціонів 
„Луна-парк”

Розглянувши  заяви  ФОП,  надані  документи  та  дозвіл  на  початок 
виконання  робіт   підвищеної  небезпеки  виданий  Держгірпромнаглядом, 
керуючись ст.  38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської ради

ВИРІШИВ: 

1.  Надати  дозвіл  ФОП з  08.07.2015р.  по  13.07.2015р  на  встановлення 
атракціонів на площі Соборній, а саме: 

- „Велика ланцюгова карусель” зав. № 65107 ( Чехія)
- „Дитячий поїзд” зав. № 18/05 ( Чехія )
- „Автодром”, зав. № 59/07 ( Чехія )
- „Лавка”, зав. № 61/ 07 ( Чехія )
- „Лебеді”, зав. № 63/07 ( Чехія )
- „Веселі гірки”, зав. № 64/07 ( Чехія )
- „Лодочка”, зав. № 61/70 ( Чехія ),



- «Міксер-скат», зав № 23/07
2. Внести зміни до схеми  організації дорожнього руху по площі Соборній 
на час роботи атракціонів „Луна-парк”.

3. Відповідальність за експлуатацію  вищевказаних атракціонів  покласти 
на  ФОП.  

Міський голова                                                                            А.В. Повар

Голосували «За» - 18


	Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2, п.4 Закону України ВРУ № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», виконком міської ради

