
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

25 червня 2018 року                                                                            № 211 

 

Про розгляд листа ПП « Продюсерський центр  

«Гастролі в Україні» цирк-шапіто «Кураж»  

 
 

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), розглянувши заяву 

(вх. від 18.06.2018 р. № 761/02-23) Кобзової Тетяни Миколаївни, 

адміністратора цирку-шапіто «Кураж» та надані документи приватного 

підприємства "Продюсерський центр "Гастролі в Україні" щодо погодження 

місця розміщення цирку-шапіто "Кураж", враховуючи інтереси жителів 

громади, виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити приватному підприємству «Продюсерський центр 

«Гастролі в Україні", яке зареєстроване за юридичною адресою: 

Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Трубченка, 5, кв.41, місце 

розміщення та проведення гастрольних заходів циркової програми цирку-

шапіто "Кураж" з 03.07.2018 р. по 10.07.2018 р., включно, на території 

Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради Полтавської області по 

вул. Магістральна,118, за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-

санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин та норм 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

2. Зобов’язати приватне підприємство «Продюсерський центр 

«Гастролі в Україні»(Кобзова Т.Н): 



2.1. Для проведення заходів за вказаною адресою у визначений період 

отримати дозвільні документи у відповідних службах Гребінківського 

району, згідно із вимогами чинного законодавства. 

2.2. Перед початком проведення заходів цирку-шапіто розмістити 

відповідну інформацію про суб’єкт господарювання приватного 

підприємства «Продюсерський центр «Гастролі в Україні», а також 

забезпечити інформування споживачів про вартість квитків.  

2.3. Дотримуватися під час проведення заходів чинного законодавства 

у сфері циркового мистецтва, охорони праці, торгівлі, санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, протипожежної безпеки, захисту 

прав споживачів та Правил благоустрою міста Гребінка.  

2.4. 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.  

2.5. Після закінчення вистав вжити заходів щодо дотримання чистоти 

на робочому місці та на прилеглій до нього території. 

3.Відповідальність за безпеку, збереження життя і здоров’я глядачів 

несе дирекція приватного підприємства «Продюсерський центр «Гастролі в 

Україні» та адміністрація цирку-шапіто «Кураж». 

4. Організацію виконання рішення покласти на відділ інфраструктури, 

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту (Зінченко А.В.). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Зінченка В.М. 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 

 


