
 
 

ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Золотоніського міськвиконкому 

від “ 16 ” квітня 2020 року 
 

від « 16 » квітня 2020 року 

ГОЛОВУВАВ: Масло О.М. 

ПРИСУТНІ: члени місцевої комісії (за списком) та запрошені (за окремим 
списком) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. «Про вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню на території 
міста Золотоноша коронавірусу Covid-19». 

2. «Про дотримання екологічного законодавства ТОВ «М`ясопромторг». 

Слухали по 1-му питанню Масла О.М.(першого заступника міського голови), 
Флоренка О.А. (начальника УЖКГ), які проінформували про необхідність 
вжиття додаткових заходів на період з 17 по 20 квітня 2020 року щодо 
тимчасового закриття магазинів розташованих на території КП «Міський 
ринок» та прилеглій території по вул. Новоселівська з метою недопущення 
поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1.1. Тимчасово, з 17 по 20 квітня 2020 року, зупинити роботу таких магазинів та 
павільйонів незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих у 
місті Золотоноша по вул. Новоселівська 1-а, 1в: 

- «Сімейна пікарня», ФОП Літта М.В.; 
- Ветаптека «Добродій» ФОП Олексенко О.В.; 
- «Вкус Востока», ФОП Алоярова Т.; 
- «Продукти Єрмоліно», ФОП Щириця І.В.; 



- «Златокрай» ТВД Золотоніський маслоробний комбінат; 

- «Еліка», ФОП Задорожній О.П.; 
- «Яйця», ФОП Щербатюк О.О.; 
- Риба, ФОП Гришко Н.В.; 
- «Тютюн», ФОП Фролова О.В.; 
- «Вацик», ФОП Бон юк Д.А.; 
- «Табак»,ФОП Кравченко Н.М.; 
- «Продукти», ФОП Короб Т.В.; 
- кіоск «Хліб», ТДВ «Продтовари» 
 

1.2. 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. 

Термін: негайно 

 
1.3. Доручити Золотоніському відділу поліції ГУ НП України в Черкаській 

області (Охріменко О.В.) посилити контроль за недопущенням здійснення 
торгівельної діяльності протягом введених карантинних заходів наступних 
павільйонів, розташованих по вул. Новоселівська 1в : 

- павільйон № 5, ФОП Кузьменко; 
- павільйон № 6, ФОП Степанок С.І.; 
- павільйон № 7, ФОП Кирячерко І.; 
- павільйон № 8, ФОП Христинко А.; 

- павільйон № 9, ФОП Мироненко О.В.; 
- павільйон № 11, ФОП Мельникова О. 

Термін: постійно 

 
1.4. Доручити Золотоніському відділу поліції ГУ НП України в Черкаській 

області (Охріменко О.В.) забезпечити громадський порядок, ліквідацію місць 
стихійної торгівлі та контроль за виконанням обмежувальних заходів на 
території міста Золотоноша.  

Термін: постійно 

Слухали по 2-му питанню Коваль О.І. (провідний фахівець Золотоніського РВ УДСНС 
України в Черкаській області), яка повідомила про невиконання п. 4 рішення засідання  

комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Золотоніської міської ради  від 20.02.2020 року 
протокол № 2, щодо надання керівництвом ТОВ акту на демонтаж та утилізацію 
аміачного обладнання холодильної установки в установлений термін. 

Слухали Флоренка О.В. (начальник УЖКГ), який повідомив, що 10.04.2020 року в м. 
Золотоноша по вул. Нвоселівська виявлено факт забруднення землі у вигляді стоків 
невідомої речовини з території  ТОВ «М`ясопромторг» .  Зінов`єва С.О. (заступник 
начальника Золотоніського відділу поліції) наголосив, що 13 квітня 2020 року 
від жителів с. Привітне Золотоніського району, надійшло повідомлення про 



злив нечистот невідомими особами. За даними фактами забруднення 

навколишнього середовища, відділом поліції порушено два кримінальних 
провадження. 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

2. Провести комісійне обстеження  робочих приміщень ТОВ «М`ясопромторг» 

для встановлення факту демонтажу аміачного обладнання холодильної установки. З цією 

метою створити комісію з зацікавлених служб, провести обстеження та 

письмово повідомити виконавчий комітет та Золотоніський відділ УДСНС 

                                                                                                    Термін: до 29.04.2020 

2.1. Рекомендувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради 

направити письмове звернення до прокуратури Черкаської області та 

Міністерства енергетики та захисту довкілля з приводу виявлених порушень 

екологічного законодавства керівництвом  ТОВ «М`ясопромторг».                                                                        

Термін: до 30.04.2020 
 

3. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М.  

 

 

 

Голова комісії         О.М. МАСЛО 

Секретар комісії         А.Д. БОЙКО 


