
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 26.05.2021 № 238 

м. Золотоноша 
 

Про організацію сезонної заготівлі фруктів на території 

Золотоніської міської територіальної громади 

 

З метою упорядкування сезонної заготівлі фруктів на території 

Золотоніської міської територіальної громади, враховуючи клопотання 

управління економіки (17.05.2021 № 1524), керуючись п. 8 „а” ст. 30 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Організувати сезонну заготівлю фруктів на території Золотоніської 

міської територіальної громади суб’єктами підприємницької діяльності з 01 

червня по 01 жовтня 2021. 

2. Визначити місця заготівлі фруктів по м. Золотоноша згідно з додатком. 

3. Суб’єктам господарювання під час здійснення заготівлі фруктів  

створити належні умови для заготівлі, дотримуватись санітарно – гігієнічних 

норм, укласти угоди про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, на 

яких розташовані пункти прийому. 

4. Відділу прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.) під 

час укладання угод про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою 

керуватись рішенням міської ради від 20.06.2012 № 19-5/VI „Про затвердження 

Порядку укладання договорів про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою міста Золотоноша під час розташування сезонної торгівлі”. 

5. Старостам забезпечити контроль за благоустроєм біля пунктів сезонної 

заготівлі фруктів в сільських населених пунктах. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.) та управління житлово–комунального господарства 

(Харін А.В.). 

 

Міський голова             Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

Вікторія ОСТРОГЛАЗОВА 23850 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 26.05.2021 № 238 
 

Дислокація 

пунктів сезонної заготівлі фруктів на території Золотоніської міської 

територіальної громади у 2021 році 

 

1. Вулиця Струнківська (біля магазину) 

2. Вулиця 23 Вересня (біля магазину „Новостройка”) 

3. Вулиця Обухова (біля магазину „Дружба”) 

4. Вулиця Згарська (за дитячим майданчиком) 

5. Вулиця Благовіщенська (недільний ринок) 

6.  Вулиця Баха (біля кіоску ПрАТ „Черкасихліб”) 

7. Вулиця Степова (неподалік магазину „Стєпной”) 

8. Вулиця Трудова, 2 (біля магазину) 

9. Вулиця Монастирська (біля магазину ФОП Зеленської Н.І) 

10. Вулиця Полатайло, 21 (біля магазину) 

11. Вулиця Курчатова (біля будинків № 2 та № 3) 

12. Вулиця І.Франка (біля магазину „Продукти” ФОП Артеменко Л.В.) 

13. Вулиця Запорізьська (біля багатоповерхового будинку № 5) 

14. Вулиця Баха (напроти будинку № 96 в) 

15. Вулиця Жашківська (напроти будинку № 10) 

16. Перехрестя вулиць Полатайло – Достоєвського (неподалік будинку 

№ 13/1) 

 
 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 


