
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 03.04.2020 № 98 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради від 17.03.2020 № 84 

„Про тимчасове зупинення об’єктів загального користування, 

розташованих у місті Золотоноша” зі змінами 

 

Відповідно до протоколу засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19 на території міста Золотоноша виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради від 03.04.2020 № 2, враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання порушенню на території 

України корона вірусу COVID-19”, керуючись п. 3, ч. 1, ст. 36 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради від 17.03.2020 № 84 „Про тимчасове зупинення об’єктів загального 

користування, розташованих у місті Золотоноша” зі змінами,  а саме: 

1.1. Пункт 2 викласти у такій редакції: 

„2. Суб’єктам господарювання щодо яких не поширюється призупинення 

роботи згідно п. 1 забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами 1,5-2 м. 

Суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівлю продовольчою групою 

товарів, лікарськими виробами в окремих магазинах, кіосках, аптечних 

пунктах, забезпечити одночасне перебування в закладі : 

-  площею до 50 м.кв. – 1 відвідувач; 

-  площе до 100 м.кв. – до 5 відвідувачів; 

-  понад 100 м.кв. – до 10 відвідувачів.  

Дозволити одночасне перебування в закладі не більше 15 осіб – наступним 

суб’єктам господарювання : 

-  супермаркет „АТБ”, вул. Шевченка, 72г, (ТОВ „АТБ – маркет”); 

-  маркет „Злагода”, вул. Шевченка, 96, (Золотоніське Рай СТ); 

-  супермаркет „Еко”, вул. Шевченка, 76б, (ТОВ „Екомаркет”); 



-  супермаркет „Копілка” ФОП Каптановського Д.О., вул. Шевченка, 167. 

Весь обслуговуючий персонал повинен перебувати у засобах 

індивідуального захисту (захисна маска та рукавички). 

В закритих приміщеннях торгівельних установ забезпечити здійснення їх 

дезинфекції та дезинфекції робочих  місць продавців не менше ніж кожні дві 

години. 

Забезпечити неухильне дотримання санітарних та протиепідемічних заходів 

під час реалізації харчових продуктів, створити належні умови для їх 

зберігання»; 

1.2. Пункт 3 викласти у такій редакції : 

«3. Тимчасово, з 21 березня 2020 року до скасування обмежувальних заходів 

зупинити роботу КП „Міський ринок” (Супрун Т.В.). 

Тимчасово, з 3 квітня 2020 року до скасування обмежувальних заходів 

зупинити роботу: 

- магазину „Сьогодні Аврора” ФОП Лепій Г.Я. в місті Золотоноша, 

вул. Черкаська, 9; 

-  всіх кредитних спілок, ломбардів, розташованих у місті Золотоноша. 

Рекомендувати роботодавцям усіх форм власності запровадити дистанційну 
форму роботи. 

Рекомендувати призупинити діяльність культових споруд (церкви, собори, 
храми тощо). 

Попередити керівників підприємств, установ, організацій, закладів 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів 
підприємницької діяльності про персональну відповідальність за невиконання 
цього рішення згідно з чинним законодавством України.». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови Масла О.М. та юридичний відділ (Сизько Д.В.). 
 

 

Міський голова              В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Луща 23900 


