
  

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.05.2020 № 120 

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” 

 

 Відповідно до протоколу засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та 

НС Черкаської ОДА від 08.05.2020 № 23, протоколу засідання комісії з питань 

ТЕБ та НС  виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 08.05.2020  

№ 10, враховуючи постанову Кабінету  Міністрів  України від 04 травня 2020 р. 

№ 343, керуючись п. 3, ч. 1 ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 17.03.2020 № 84 „Про 

тимчасове зупинення об’єктів загального користування, розташованих у місті 

Золотоноша”, а саме: 

1.1. Пункт 1 викласти у такій редакції: 

„1. Тимчасово, з 17 березня 2020 року до скасування обмежувальних 

заходів, зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від 

форми власності та підпорядкування, розташованих у місті Золотоноша: 

- дитячої розважальної кімнати; 

- фітнес-клубів, тренажерних залів, лазень, спортивних майданчиків, 
стадіону тощо; 

- ресторанів, закладів громадського харчування, барів, клубів, кафе, пабів, 
крім їх відкритих (літніх) майданчиків просто неба за умови забезпечення 
дотримання відстані не менше як 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми 
столами та розміщення не більше як двох клієнтів за одним столом (без 
урахування дітей віком до 14 років)”. 

1.2. Пункт 2 викласти у такій редакції: 

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

роботи згідно п. 1.1., забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами 1,5 м.  

Суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівлю продовольчою, не 



продовольчою групами товарів, лікарськими виробами в окремих магазинах, 

кіосках, аптечних пунктах, забезпечити одночасне перебування у приміщеннях 

не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торгівельної площі, а також 

дотримання інших санітарних та поротиепідемічних заходів (зокрема захист 

обличчя, очей, рук). 

Суб'єкти господарювання щодо яких не поширюється призупинення роботи 

згідно п. 1.1. повинні мати погодження режиму роботи їх закладів, а діяльність з 

продуктами харчування повинна бути зареєстрована як оператор ринку 

харчових продуктів відповідно до Закону України „Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. 

1.3. Пункт 3 викласти у такій редакції:  

„3. Функціонування агропродовольчих ринків на території міста 

Золотоноша, які є операторами ринку харчових продуктів здійснюється за умови 

дотримання протиепідемічних вимог до їх діяльності з дотримання обов’язкових 

вимог встановлених МОЗ України – постанова від 27.04.2020 № 14 „Щодо 

протидії поширенню коранавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі 

харчовими продуктами на агропродовольчих ринках”, в усі дні тижня, крім 

суботи та неділі. 

З метою попередження скупчення людей та транспортних засобів в 

центральній частині міста, дозволити торгівлю посадковими матеріалами 

виключно на території майданчику по вул. Благовіщенська, 55. 

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. 

3.1. Золотоніському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Черкаській області (Карпенко В.В.) протягом дії карантину забезпечити: 

- проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням 

агропродовольчими ринками міста протиепідемічних вимог до діяльності 

агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним 

лікарем України; 

- присутність не менше як двох інспекторів на агропродовольчому ринку 

протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових 

перевірок”. 

2. Дане рішення набирає чинності з 11 травня 2020 року. 

3. Вважати такими що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 31.03.2020 №  95,  від 03.04.2020 №  98.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

 

Міський голова                                     В.О. Войцехівський  

 

 
Луща 23904 


