
      
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
09.10.2019                                                             № 374 
  
Про надання тимчасового дозволу приватному підприємству „Продюсерський 
центр „Гастролі в Україні“ на розміщення цирку-шапіто „Алекс“ на території 
стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин) 
 
 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись законом України „Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення“, Порядком провадження 
торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
15 червня 2006 року № 833 (із змінами), на підставі поданих документів, з 
метою забезпечення змістовного дозвілля дітей, виконком міської ради 

 
ВИРІШИВ:  
       

1. Надати тимчасовий дозвіл приватному підприємству „Продюсерський 
центр „Гастролі в Україні“ (Ляпін С.І.) на розміщення цирку-шапіто „Алекс“ 
(Брюткін О.В.) на території стадіону „Ювілейний“ в м.Пирятин, 
вул.Визволення, 2Б  з 18 по 21 жовтня 2019 року.  

2.  Погодити  графік та режим роботи:  
19.10.2019 о 14.00 год.; 20.10.2019 о 14.00 год. 
3. Зобов’язати приватне підприємство „Продюсерський центр „Гастролі в 

Україні“ (Ляпін С.І) та цирк-шапіто „Алекс“ (Брюткін О.В.): 
3.1. Для проведення вистав за вказаною адресою у визначений період 

отримати дозвільні документи у відповідних службах Пирятинського району 
згідно із вимогами чинного законодавства. 

3.2. Перед початком проведення вистав цирку-шапіто „Алекс“, 
розмістити відповідну інформацію про суб’єкта господарювання приватне 
підприємство „Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ та програму 
„Циркова феєрія“, а також забезпечити інформування споживачів про вартість 
квитків на виставу. 

3.3. Дотримуватися під час проведення вистав чинного законодавства у 
сфері циркового мистецтва, охорони праці, торгівлі, санітарно- 
епідеміологічного благополуччя населення, протипожежної безпеки, захисту 



прав споживачів та Типових правил благоустрою території населеного пункту, 
затвердженого наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та 
житлово-комунального  господарства  України   від   27   листопада 2017 року 
№ 310,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України  18 грудня 2017 року за                
№ 1529/31397. 

3.4. Під час експлуатації цирку-шапіто з метою безпечного перебування 
відвідувачів (дітей та дорослих) забезпечити його відповідність нормативам з 
техніки безпеки та вимогам з охорони праці. 

3.5. Після закінчення вистав вжити заходів щодо дотримання чистоти на 
робочому місці та прилеглій до нього території.  

4. Рішення дійсне до 21.10.2019 при умові виконання суб’єктом 
господарювання вищезазначених вимог. 

5. Відповідальність за якість надання послуг, дотримання техніки безпеки 
на виставах та за виконання пунктів 1-4 рішення покладається на приватне 
підприємство „Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ (Ляпін С.І.) та 
головного адміністратора цирку-шапіто „Алекс“ (Брюткін О.В.).  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 
 
 
 
Виконувач обов’язків  
міського голови                                                                         І.ШИКЕРИНЕЦЬ 


