
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

________ 2021 р0ісу № ^0

Про надання згоди та погодження місця для 
надання послуг у сфері відпочинку та розваг 
(тимчасового розміщення розважальних 
атракціонів та об’єктів святкової торгівлі)

Розглянувши заяви фізичних осіб -  підприємців Скогарєва Олега 
Юрійовича від 20.05.2021 № 955, Стріли Любові Іванівні від 26.05.2021, 
Лук’-янець. Тетяни Анатоліївни від 17.-05-.2021 -щодо-'отріімашет- погодження, 
місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг, керуючись статтями ЗО, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з нагоди 
святкування Дня селища,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Надати згоду фізичній особі -  підприємцю Скогарєву Олегу Юрійовичу 
для надання послуг у сфері відпочинку та розваг, а саме розміщення 
розважальних атракціонів та об’єктів святкової торгівлі на період святкування 
Дня селища Володимирець -  06 червня 2021 році за адресою: Рівненська 
область, селище Володимирець, майдан Єдності.

2. Надати згоду фізичній особі ~ підприємцю Стрілі Любові Іванівні для 
■надання-послуг у-сфері''Відпочинку' та -розваг, -а-саме -резміщенш- розважштнмх. 
атракціонів та об’єктів святкової торгівлі на період святкування Дня селища 
Володимирець -  06 червня 2021 році за адресою: Рівненська область, селище 
Володимирець, майдан Єдності.

3. Надати згоду фізичній особі -  підприємцю Лук’янець Тетяні Анатоліївні 
на розміщення дитячо-розважального комплексу та об’єктів святкової торгівлі 
на період святкування Дня селища Володимирець -  06 червня 2021 році за 
адресою: Рівненська область, селище Володимирець, майдан Єдності.

4. Надати згоду суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють 
■свош- діяльшсть ■ на території' ‘ ■Володимирецької терїтгоріальної 'Селищної 
громади виїзну святкову торгівлю на період святкування Дня селища



Володимирець ~ 06 червня 2021 році за адресою: Рівненська область, селище 
Володимирець, майдан Єдності.

5. Зобов'язати зазначених у пунктах 1-4 даного рішення суб’єктів 
підприємницької діяльності з метою запобігання виникненню і попшренню 
гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2, дотримуватись вимог санітарних правил з та Правил благоустрою та 
утримання територій населених пунктів Володимирецької селищної ради.

6. Суб’єкти підприємницької діяльності зазначені у пунктах 1-4 даного 
рішення несуть повну відповідальність, відповідно до норм діючого 
законодавства, за дотримання вимог законодавства при здійсненні виїзної 
святкової торгівлі, за надання послуг у сфері відпочинку та розваг, за безпеку 
транспортного засобу та торговельного обладнання, що використовується для 
здійснення торгівлі та надання послуг у сфері відпочинку, за якість товарів, що 
реалізуються і за дотримання температурного режиму зберігання та санітарних 
норм, встановлених для товарів, що реалізуються.

7. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику селшцного 
голови Арсенію КОТ(

Селищний го Василь КОВЕНЬКО


