
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.11.2022 № 408 

м. Золотоноша 

 

Про заходи з боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею у 

зимовий період по Золотоніській територіальній громаді 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(15.11.2022 № 2645), з метою забезпечення безперебійного та безаварійного 

руху транспорту та пішоходів, відповідно до ст. 32 Закону України „Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру”, ст. 17 Закону України „Про автомобільні дороги”, ст. 281 Закону 

України „Про благоустрій населених пунктів”, рішення Золотоніської міської 

ради від 29.04.2021 № 7-15/VІII „Про затвердження Правил благоустрою 

населених пунктів Золотоніської міської територіальної громади”, керуючись  

п. 1, 7 „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити, що всі рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (далі - ТЕБ та НС), оперативного штабу по здійсненню 

заходів з боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею є обов’язковими до 

виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

відомчої належності та форм власності. 

2. Затвердити: 

2.1. Перелік комплексу робіт з попередження, очищення, видалення 

снігу та догляду за дорожнім господарством Золотоніської територіальної 

громади у осінньо-зимовий період згідно з додатком 1. 

2.2. Порядок застосування рівнів загроз порушення автомобільного руху 

на дорогах (першої, другої, третьої черг) та тротуарах Золотоніської 

територіальної громади внаслідок ускладнення погодних умов у зимовий 

період згідно з додатком 2. 

2.3. Схему оповіщення населення про початок роботи технологічного 

транспорту на маршрутах снігоприбирання згідно з додатком 3. 

2.4. Перелік вулиць першої, другої та третьої черг згідно з додатком 4. 



2.5. Перелік вулиць та територій, закріплених за підприємствами 

Золотоніської територіальної громади на період боротьби зі сніговими 

заметами та ожеледицею згідно з додатком 5. 

2.6. Місця складування снігу згідно з додатком 6. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету від 26.11.2019 № 417 „Про заходи з боротьби зі сніговими заметами та 

ожеледицею у зимовий період 2019-2022 років”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Флоренка О.А. та управління житлово-комунального господарства 

(Харін А.В.).  

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артем Харін 2-3093 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 

 
Перелік комплексу робіт з утримання мережі дорожнього господарства 

Золотоніської територіальної громади у осінньо-зимовий період 
 

Таблиця 1 

Завдання Заходи Виконавець 

Дороги та тротуари І, ІІ 
та ІІІ черги 

- Передбачені наказом Міністерства з 
питань ЖКГ України від 07.07.2008 № 213 
„Про затвердження Методичних 
рекомендацій з прибирання території 
об’єктів благоустрою населених пунктів” 
- Передбачені технічними правила 
ремонту і утримання міських вулиць та 
доріг КТМ 204 України 010-94; 
- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади 

Переможець 
тендеру, який надає 

послуги з 
прибирання снігу 

Прибудинкові та 
прилеглі 

території житлових 
будинків 

- Передбачені наказом Міністерства з 
питань ЖКГ України від 07.07.2008 № 213 
„Про затвердження Методичних 
рекомендацій з прибирання території 
об’єктів благоустрою населених пунктів” 
- Передбачені технічними правила 
ремонту і утримання міських вулиць та 
доріг КТМ 204 України 010-94; 
- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади; 
- Розміщення, відповідне складування 
(насипом, контейнер тощо) протиожеледної 
суміші та її розсипання за 1-2 години до 
виникнення ожеледиці/негайно після 
утворення. 

Підприємства, що 
обслуговують 

житловий фонд 
міста, ОСББ, ЖБК 

Приватний сектор 
- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади. 

Власники 
(користувачі 
приватних 

будинковолодінь) 

Прилегла територія до 
об’єктів суб’єкта 
господарювання 

- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади; 
- Розміщення, відповідне складування 
(насипом, контейнер тощо) протиожеледної 
суміші та її розсипання за 1-2 години до 
виникнення ожеледиці/негайно після 
утворення. 

Керівники суб’єктів 
господарської 

діяльності 

Медичні та навчальні 
заклади 

- Передбачені Правилами благоустрою 
території міста Золотоноші; 
- Розміщення, відповідне складування 
(насипом, контейнер тощо) протиожеледної 
суміші та її розсипання за 1-2 години до 
виникнення ожеледиці/негайно після 
утворення. 

Керівництво 
установ 



Паркове господарство 

- Передбачені наказом Міністерства з 
питань ЖКГ України від 07.07.2008 № 213 
„Про затвердження Методичних 
рекомендацій з прибирання території 
об’єктів благоустрою населених пунктів” 
- Передбачені технічними правила 
ремонту і утримання міських вулиць та 
доріг КТМ 204 України 010-94; 
- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади; 
Розміщення, відповідне складування 
(насипом, контейнер тощо) протиожеледної 
суміші та її розсипання за 1-2 години до 
виникнення ожеледиці/негайно після 
утворення 

Переможець 
тендеру, який надає 

послуги з 
прибирання снігу 

 
Перелік комплексу робіт з очищення мережі дорожнього господарства 

Золотоніської територіальної громади у осінньо-зимовий період 
Таблиця 2 

Завдання Заходи Виконавець 

Дороги та тротуари І, ІІ 
та ІІІ черги 

- Розчищення снігу відповідно до схем та 
маршрутів прибирання снігу з доріг та 
тротуарів відповідно до їх черговості; 
- Оброблення протиожеледними 
засобами за 1-2 години до виникнення 
ожеледиці/негайно після утворення. 

- При інтенсивних снігопадах вжити 
заходів щодо обмеження або заборони в’їзду 
в місто великовагових та великогабаритних 
ТЗ обмеження або заборона стоянки ТЗ на 
деяких ділянках вулиць для забезпечення 
безперешкодної роботи спецавтотранспорту 
та прибиральної техніки. 

Переможець 
тендеру, який надає 

послуги з 
прибирання снігу 

 

Управління ЖКГ; 
Золотоніський ВП 

Прибудинкові та 
прилеглі 

території житлових 
будинків 

- Першочергово доступ спеціального 
транспорту (служби екстреного реагування) 
до пд’їздів будинку та сміттєвозів до 
контейнерних майданчиків. Забезпечити 
вільне пересування пішоходів. 
- Оброблення протиожеледними 
засобами за 1-2 години до виникнення 
ожеледиці/негайно після утворення; 
- При інтенсивних снігопадах вжити 
заходів обмеження або заборона стоянки ТЗ 
на прибудинковій території для забезпечення 
безперешкодної роботи спецавтотранспорту 
та прибиральної техніки 

Підприємства, що 
обслуговують 

житловий фонд 
міста, ОСББ, ЖБК 

Приватний сектор 
- - Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади 

Власники 
(користувачі 
приватних 

будинковолодінь) 

Прилегла територія до 
об’єктів суб’єкта 
господарювання 

- Розчищення та формування снігових 
валів на прилеглих до об’єкта 
господарювання тротуарах, пішохідних 
переходах, зупинках громадського 
транспорту; 

 
Керівники 
суб’єктів 

господарської 
діяльності 



 
Оброблення протиожеледними засобами за 1-
2 години до виникнення ожеледиці/негайно 
після утворення. 

 

Медичні та навчальні 
заклади 

- Першочергове розчищення під’їздів та 
підходів до території закладів; 
- Розчищення та формування снігових 
валів на прилеглих до установ тротуарах, 
пішохідних переходах, заїздах; 
- Оброблення протиожеледними 
засобами за 1-2 години до виникнення 
ожеледиці/негайно після утворення; 

Керівництво 
установ 

Паркове господарство 

- Розчищення та формування снігових 
валів на пішохідних зонах; 
- Оброблення протиожеледними 
засобами за1-2 години до виникнення 
ожеледиці/негайно після утворення; 

Переможець 
тендеру, який надає 

послуги з 
прибирання снігу 

Системи зовнішнього 
водовідведення 

- Розчищення та прибирання снігових валів і 
криги над дощоприймальними решітками 

КП „Міський 
водоканал” 

 

Перелік комплексу робіт з видалення снігу та крижаного накату з 

мережі дорожнього господарства Золотоніської територіальної 

громади у осінньо-зимовий період 

Таблиця 3 

Завдання Заходи Виконавець 

Дороги та тротуари І, ІІ 
та ІІІ черги 

- Вивезення снігу проводити у разі створення 
умов коли снігові вали заважають руху 
пішоходам, транспорту, створюють обмежену 
видимість, коли пропускна здатність звуженої 
валами проїзної частини менша за 
інтенсивність транспортного потоку. 

Переможець 
тендеру, який 

надає послуги з 
прибирання снігу 

Прибудинкові та 
прилеглі території 
житлових будинків 

- Вивезення снігу проводити у разі 
недопустимого звуження прибудинкової 
території для роботи спеціалізованого 
транспорту та відсутності визначеного місця 
складування снігу. 

Підприємства, що 
обслуговують 

житловий фонд 
міста, ОСББ, ЖБК 

Приватний сектор 

- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 
територіальної громади. 

Власники 
(користувачі 
приватних 

будинковолодінь) 

Прилегла територія до 
об’єктів суб’єкта 
господарювання 

- Вивезення снігу проводити у разі створення 
умов коли снігові вали заважають руху 
пішоходам, чи створюють обмежену 
видимість. 

Керівники 
суб’єктів 

господарської 
діяльності 

Медичні та навчальні 
заклади 

- Вивезення снігу проводити у разі 
неможливості забезпечити безперешкодну 
роботу спецавтотранспорту та відсутності 
визначеного місця складування снігу 

Керівництво 
установ 

Паркове господарство 

- Вивезення снігу проводити у разі 
неможливості забезпечити безперешкодну 
роботу спецавтотранспорту та відсутності 
визначеного місця складування снігу; 
- При проведенні відповідних святкових 
заходів для забезпечення вільного 
пересування рекреантів. 

Переможець 
тендеру, який 

надає послуги з 
прибирання снігу 

 

 

 



 
Перелік комплексу робіт з догляду за мережею дорожнього господарства 

Золотоніської територіальної громади у осінньо-зимовий період 
Таблиця 4 

Завдання Заходи Виконавець 

Дороги та тротуари І, ІІ та 
ІІІ черги 

- У разі утворення товстого 
ущільненого шару криги на дорогах та 
тротуарах необхідно застосовувати метод 
сегрегації-нанесення протиожеледних 
матеріалів та після проходження 
відповідної реакції проводити пошарове 
видалення снігової пульпи. 
- Профілактичне оброблення 
протиожеледними матеріалами твердого 
покриття тротуарів та проїзної частини. 

Переможець 
тендеру, який 

надає послуги з 
прибирання снігу 

Прибудинкові та прилеглі 
території житлових 

будинків 

- У разі утворення товстого 
ущільненого шару криги на тротуарах та 
проїздах прибудинкової території 
необхідно застосовувати метод сегрегації – 
нанесення протиожеледних матеріалів та 
після проходження відповідної реакції 
проводити пошарове видалення снігової 
пульпи. 
- Профілактичне оброблення 
протиожеледними матеріалами твердого 
покриття тротуарів. 

Підприємства, що 
обслуговують 

житловий фонд 
міста, ОСББ, ЖБК 

Приватний сектор 

- Передбачені Правилами благоустрою 
населених пунктів Золотоніської міської 

територіальної громади. 

Власники 
(користувачі 
приватних 

будинковолодінь) 

Прилегла територія до 
об’єктів суб’єкта 
господарювання 

- Профілактичне оброблення 
протиожеледними матеріалами твердого 

покриття тротуарів 

Керівники 
суб’єктів 

господарської 
діяльності 

Медичні та навчальні 
заклади 

- Профілактичне оброблення 
протиожеледними матеріалами твердого 

покриття тротуарів 

Керівництво 
установ 

Паркове господарство 

- Профілактичне оброблення 
протиожеледними матеріалами твердого 

покриття доріжок 

Переможець 
тендеру, який 

надає послуги з 
прибирання снігу 

 

 

Заступник міського голови      Олександр ФЛОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 

 

ПОРЯДОК ЗАСТОСВАННЯ 
рівнів загроз порушення автомобільного руху на дорогах (першої, другої, третьої черг) та тротуарах 

Золотоніської територіальної громади внаслідок ускладнення погодних умов у зимовий період 
 

ВУЛИЦІ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ 
швидкісні дороги, магістральні дороги, вулиці з інтенсивним рухом та маршрутами громадського транспорт, вулиці зі схилами або 

звуженнями проїзної частини де снігові вали ускладнюють рух транспорту, дороги та проїзди до лікувальних установ. 

Таблиця 1 

0 рівень загрози „ЗЕЛЕНИЙ” 

Помірний сніг 2-6 мм, < 12 год; 

Помірний мокрий сніг 4-14 мм < 12 год. 

Рівень оповіщення „ЗЕЛЕНИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Рішення про початок роботи спецтехніки на звичайних маршрутах приймає: 

Переможець                      Управління 

тендеру                                ЖКГ                          ШТАБ 

керуючись температурними показниками та короткостроковими прогнозами погоди, але не пізніше 

ніж через 5-6 годин від початку снігопаду 

Незначні ускладнення руху транспорту 

на окремих ділянках доріг 

Небезпечне метеорологічне явище І 

рівня „ЖОВТИЙ” 

Значний сніг 7-19 мм, < 12 год; 

Значний мокрий сніг 15-49 мм < 12 год; 

Хуртовина > 12м/с 

                      > 3 год 

                      < 12 год; 

Ожеледь 6-9 мм, будь-який 

Налипання мокрого снігу 11-34 мм, 

будь-який 

Рівень оповіщення „ЖОВТИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Рішення про початок роботи спецтехніки на звичайних маршрутах приймає: 

Переможець               Управління    

тендеру                         ЖКГ                           ШТАБ 

керуючись температурними показниками та короткостроковими прогнозами погоди, але не пізніше 

ніж через 4-5 годин від початку снігопаду, утворення ожеледиці, початку хуртовини. 

Виходячи з оперативних даних про ускладнення руху на певних ділянках вулиць управління ЖКГ за 

погодження зі штабом приймає рішення про негайний початок роботи на ускладнених для руху 

ділянках. 

Порушення руху транспорту на окремих 

ділянках доріг 

 

 

 



Стихійне метеорологічне явище ІІ 

рівня загрози „ПОМАРАНЧЕВИЙ” 

Сильний сніг 20-29 мм, < 12 год; 

Сильний мокрий сніг 50-79 мм < 12 

год; 

Сильна хуртовина > 15 м/с, 12-24 год; 

Сильна ожеледь 20-39 мм, будь-який 

Сильне налипання мокрого снігу 35-

49 мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ПОМАРАНЧЕВИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства 

за погодженням зі Штабом. 

Рішення про початок роботи спецтехніки на звичайних маршрутах приймає: 

Переможець                   Управління 

тендеру                            ЖКГ                             ШТАБ 

керуючись температурними показниками та короткостроковими прогнозами погоди, але не пізніше 

ніж через 3-4 годин від початку снігопаду, утворення ожеледиці, початку хуртовини. 

Виходячи з оперативних даних про ускладнення руху на певних ділянках вулиць управління ЖКГ за 

погодження зі штабом приймає рішення про негайний початок роботи на ускладнених для руху 

ділянках. 

Порушення та припинення руху 

транспорту на всіх дорогах 

 

Стихійне метеорологічне явище ІІІ 

рівня загрози „ЧЕРВОНИЙ” 

Надзвичайний сніг > 30 мм, < 12 год; 

Надзвичайний мокрий сніг > 80 мм < 

12 год; 

Надзвичайна хуртовина > 20 м/с, 

>24 год; 

Надзвичайна ожеледь > 40 мм, будь-

який 

Надзвичайне налипання мокрого 

снігу 50 мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ЧЕРВОНИЙ” приймає Штаб. 

Рішення про початок роботи спецтехніки на звичайних маршрутах приймає: 

Управління 

ЖКГ                           ШТАБ 

керуючись температурними показниками та короткостроковими прогнозами погоди, але не пізніше 

ніж через 2-3 години від початку снігопаду, утворення ожеледиці, початку хуртовини. 

Рішення про завершення роботи спецтехніки за спеціальним маршрутом приймає штаб виходячи з 

оперативної ситуації та короткострокового прогнозу погоди після проведеного моніторингу. 

Рішення про залучення додаткових сил і засобів приймає управління ЖКГ за погодженням зі штабом 

виходячи з оперативної ситуації. 

 

Припинення руху транспорту на всіх 

дорогах 



ВУЛИЦІ ДРУГОЇ ЧЕРГИ 
вулиці із середньою інтенсивністю руху транспорт, площі перед вокзалами, торгівельними та іншими  

громадськими центрами. 

Таблиця 2 

0 рівень загрози „ЗЕЛЕНИЙ” 

Помірний сніг 2-6 мм, < 12 год;  

Помірний мокрий сніг 4-14 мм < 12 год 

Рівень оповіщення „ЗЕЛЕНИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої черги, але не пізніше ніж через 8-10 годин від початку снігопаду. Перехід до 

виконання робіт за маршрутом другої черги здійснюється за погодженням або за вказівкою 

управління ЖКГ 

Незначні ускладнення руху транспорту на 

окремих ділянках доріг 

Небезпечне метеорологічне явище І 

рівня „ЖОВТИЙ” 

Значний сніг 7-19 мм, < 12 год; 

Значний мокрий сніг 15-49 мм < 12 год; 

Хуртовина > 12м/с 

                     > 3 год 

                     < 12 год; 

Ожеледь 6-9 мм, будь-який 

Налипання мокрого снігу 11-34 мм, 

будь-який 

Рівень оповіщення „ЖОВТИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої черги, але не пізніше ніж через 7-8 годин від початку снігопаду, утворення 

ожеледиці, початку хуртовини. Перехід до виконання робіт за маршрутом другої черги 

здійснюється за погодженням або за вказівкою управління ЖКГ, Штаб через управління ЖКГ 

Порушення руху транспорту на окремих 

ділянках доріг 

Стихійне метеорологічне явище ІІ рівня 

загрози „ПОМАРАНЧЕВИЙ” 

Сильний сніг 20-29 мм, < 12 год; 

Сильний мокрий сніг 50-79 мм < 12 год; 

Сильна хуртовина > 15 м/с, 12-24 год; 

Сильна ожеледь 20-39 мм, будь-який 

Сильне налипання мокрого снігу 35-49 

мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ПОМАРАНЧЕВИЙ” приймає управління житлово-комунального 

господарства за погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої черги, але не пізніше ніж через 7-9 годин від початку снігопаду, утворення 

ожеледиці, початку хуртовини. Перехід до виконання робіт за маршрутом другої черги 

здійснюється за погодженням або за вказівкою управління ЖКГ, Штаб через правління ЖКГ. 

Рішення про залучення додаткових сил і засобів підприємств приймається управлінням ЖКГ 

Порушення та припинення руху 

транспорту на всіх дорогах 

 

 



Стихійне метеорологічне явище ІІІ 

рівня загрози „ЧЕРВОНИЙ” 

Надзвичайний сніг > 30 мм, < 12 год; 

Надзвичайний мокрий сніг > 80 мм < 12 

год; 

Надзвичайна хуртовина > 20 м/с, >24 

год; 

Надзвичайна ожеледь > 40 мм, будь- 

який 

Надзвичайне налипання мокрого снігу 50 

мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ЧЕРВОНИЙ” приймає Штаб. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої черги, але не пізніше ніж через 8-10 годин від початку снігопаду, утворення 

ожеледиці, початку хуртовини. Перехід до виконання робіт за маршрутом другої черги 

здійснюється за погодженням або за вказівкою управління ЖКГ, Штаб через правління ЖКГ. 

Рішення про залучення додаткових сил і засобів підприємств приймається управлінням ЖКГ 

Припинення руху транспорту на всіх 

дорогах 

 

 

ВЛИЦІ ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ 

усі інші вулиці із незначним рухом транспорту 
Таблиця 3 

0 рівень загрози „ЗЕЛЕНИЙ” 

Помірний сніг 2-6 мм, < 12 год; 

Помірний мокрий сніг 4-14 мм < 12 год. 

Рівень оповіщення „ЗЕЛЕНИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої та другої черг. Рішення про початок робіт на вулицях третьої черги приймає 

управління ЖКГ на основі аналітичних даних та моніторингу стан проїзду, звуження, 

творення ожеледі 

Незначні ускладнення руху транспорту на 

окремих ділянках доріг 

Небезпечне метеорологічне явище І 

рівня „ЖОВТИЙ” 

Значний сніг 7-19 мм, < 12 год; 

Значний мокрий сніг 15-49 мм < 12 год; 

Хуртовина > 12м/с 

                     > 3 год 

                     < 12 год; 

Ожеледь 6-9 мм, будь-який 

Налипання мокрого снігу 11-34 мм, будь-

Рівень оповіщення „ЖОВТИЙ” приймає управління житлово-комунального господарства за 

погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої та другої черг. Рішення про початок робіт на вулицях третьої черги приймає 

управління ЖКГ на основі аналітичних даних та моніторингу стан проїзду, звуження, 

творення ожеледі 



який 

Порушення руху транспорт на окремих 

ділянка доріг 

Стихійне метеорологічне явище ІІ рівня 

загрози „ПОМАРАНЧЕВИЙ” 

Сильний сніг 20-29 мм, < 12 год; 

Сильний мокрий сніг 50-79 мм < 12 год; 

Сильна хуртовина > 15 м/с, 12-24 год; 

Сильна ожеледь 20-39 мм, будь-який 

Сильне налипання мокрого снігу 35-49 

мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ПОМАРАНЧЕВИЙ” приймає управління житлово-комунального 

господарства за погодженням зі Штабом. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої та другої черг але не пізніше ніж через 8-10 годин після початку снігопаду, 

утворення ожеледі, початку хуртовини. Рішення про залучення додаткових сил і 

засобів приймається управлінням ЖКГ на основі моніторингу стану проїзду. 

Порушення та припинення руху 

транспорту на всіх дорогах 

Стихійне метеорологічне явище ІІІ 

рівня загрози „ЧЕРВОНИЙ” 

Надзвичайний сніг > 30 мм, < 12 год; 

Надзвичайний мокрий сніг>80 мм<12год; 

Надзвичайна хуртовина > 20 м/с, >24 год; 

Надзвичайна ожеледь > 40 мм, будь-який 

Надзвичайне налипання мокрого снігу 

50 мм, будь-який 

Рівень оповіщення „ЧЕРВОНИЙ” приймає Штаб. 

Початок роботи спецтехніки за звичайним маршрутом розпочинається після завершення робіт 

на вулицях першої та другої черг але не пізніше ніж через12-14 годин після початку снігопаду, 

утворення ожеледі, початку хуртовини. Рішення про залучення додаткових сил і засобів 

приймається управлінням ЖКГ на основі моніторингу стану проїзду. 

Припинення руху транспорту на всіх 

дорогах 

 

 

Заступник міського голови             Олександр ФЛОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 

 

Схема оповіщення населення про початок роботи технологічного 

транспорту на маршрутах снігоприбирання 

1. Оповіщення населення про початок роботи технологічного 

транспорту на звичайних маршрутах або за спеціальною схемою здійснюється 

управлінням житлово-комунального господарства через офіційні сторінки у 

соціальних мережах, які спрямовані на цільову аудиторію та через офіційний 

веб-сайт міської ради zolo.gov.ua 
 

Таблиця 1 

Рівень загрози Час оповіщення 
Відповідальний 

виконавець 

Зелений рівень 

за виникнення ожеледиці чи потреби 
прибирання снігу в денний період доби (крім 

години „пік”) при незначних та помірних 
снігових опадах - за три 

години до початку роботи техніки. 

Управління ЖКГ 

Жовтий рівень 

за виникнення ожеледиці чи потреби 
прибирання снігу у вечірній та нічний період 

доби при незначних та помірних снігових 
опадах - за дві години до початку роботи 

техніки. 

Управління ЖКГ 

Помаранчевий рівень 

за виникнення ожеледиці виконання робіт в 
будь-який період доби при сильних 

снігопадах - за одну годину до початку 
роботи техніки. 

Управління ЖКГ 

Червоний рівень 

за виникнення потреби виконання робіт в 
будь-який період доби при інтенсивних 
снігопадах та надзвичайній ситуації - 

невідкладно при введені червоного рівня 
або НС. 

Управління ЖКГ 

 

2. При усіх рівнях оповіщення регулювання руху транспорту на 

маршрутах слідування снігоприбиральної техніки проводиться управлінням 

ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради спільно з Золотоніським 

ВП ГУНП в Черкаській області. 

3. Розміщення забороняючих дорожніх знаків покладається на 

управління ЖКГ за погодженням з ВБДР УПП в Черкаській області. 

4. Залежно від рівня оповіщення, рішення про призупинення руху 

транзитного транспорту приймає: 

4.1. Зелений та жовтий рівень - управління ЖКГ за погодженням з 

штабом; 

4.2. Червоний рівень - штаб. 
 

 

Заступник міського голови      Олександр ФЛОРЕНКО 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 

 

 

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ 

першої, другої та третьої черг 

 

Вулиці першої черги  

швидкісні, магістральні дороги, вулиці з інтенсивним рухом та маршрутами 

громадського транспорту зі схилами або звуженням проїзної частини, де снігові 

вали ускладнюють рух транспорту, дороги та проїзди до лікувальних установ 

 

м. Золотоноша 

вул. Визволення, вул. Шевченка, вул. Благовіщенська, вул. 23 Вересня,  

вул. Богунського, вул. Черкаська, вул. Новоселівська, вул. Максимовича,  

вул. Канівська, вул. Обухова, вул. Горького, вул. Садовий проїзд, вул. Баха  

(від початку до перехрестя з вул. І. Франка), вул. І.Франка, вул. Полатайло  

(від початку до перехрестя з вул. І. Франка), вул. Січова (від перехрестя з  

вул. Новоселівська до перехрестя з вул. Черкаська), вул. Незалежності  

(від перехрестя з вул. Черкаська до перехрестя з вул. Шевченка), вул. Пушкіна 

(від початку до перехрестя з вул. Богунського), вул. Ринкова, вул. Шепелівська, 

вул. Миколи Негоди (Колгоспна), вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Шевченка 

до перехрестя з вул. Миколаївська), вул. Миколаївська, вул. Монастирська  

(від початку до перехрестя з вул. Полатайло), вул. Троїцька (від початку до 

перехрестя з вул. Монастирська), вул. Неверовського, вул. Богодухівська  

(від перехрестя з вул. Шевченка до межі міста), вул. Богуна, вул. Соборна  

(від вул. Шевченка до Соборної, 22; від Соборної, 14 до Шевченка, 109),  

вул. Струнківська (від вул. Миколаївська до магазину), вул. Суворова,  

вул. Піддубного. 

 

с. Благодатне 

вул. Визволення, вул. Центральна, площа Свободи. 

 

с. Деньги 

вул. Центральна. 

 

с. Хвильово-Сорочин 

вул. Соборна. 
 

с. Коробівка 

вул. Іняшова, вул. Центральна. 

 

с. Крупське 

вул. Наталі Ужвій. 
 

 



 

с. Кропивна 

вул. Шкільна, вул. Шевченка. 

 

с. Щербинівка 

вул. Терещенка. 
 

Вулиці другої черги 

вулиці із середньою інтенсивністю руху транспорту, площі перед вокзалами, 

торгівельними та іншими громадськими центрами 

 

м. Золотоноша 

вул. Г. Лисенко, вул. Богодухівська (від РЕМ до з/д переїзду), вул. Енергетиків, 

вул. Євгена Півня (від перехрестя з вул. Шевченка до вул. Гоголя), вул. Гоголя 

(від вул. Євгена Півня до вул. Шевченка), вул. Тюліна, вул. Замкова  

(від початку до вул. Струнківська), вул. Соборна (від пров. 2-й Гоголя до ДНЗ 

«Калинка»), вул. Струнківська (від магазину до вул. Замкова),  

вул. Струнківська Набережна, вул. Невського, вул. Пирятинська, вул. Нова, вул. 

Лікарняна, вул. Баха (від перехрестя з вул. І. Франка до кінця),  

вул. Достоєвського, вул. Бронського, вул. Василя Симоненка (Жовтнева),  

вул. Тиха (від перехрестя з вул. Василя Симоненка до перехрестя з  

вул. Полатайло), вул. Некрасова, вул. Паркова (від перехрестя з вул. Некрасова 

до перехрестя з вул. Барабашівська), вул. Барабашівська, вул. Шота Руставелі, 

вул. Семенівська (до вул. Нафтобазівська), вул. Нафтобазівська, вул.Троїцька, 

вул. Сергія Шелухіна (Ватутіна), вул. Черняховського, вул. Миколи Лисенка, 

вул. Сливи, вул. Терещенка, вул. Іподромна, вул. Незалежності (від «Оболонь» 

до Незалежності, 75 а), вул. Запорізька, вул. Грушевського, вул. Сагайдачного, 

вул. Гагаріна, вул. Гайдара, вул. Гончара, вул. Панаса Мирного, вул. Дібрівська, 

вул. Невмиваки, вул. Вороновича, вул. Сковориди, вул. Кутузова,  

вул. К. Думитрашка, вул. Чехова, вул. Київська, вул. Нечуя-Левицького,  

вул. Малиновського, вул. Степова, вул. Кропивницького, вул. Карпенка-Карого, 

вул. Пушкіна (від перехрестя з вул. Богунського до кінця), вул. Низова,  

вул. Олександра Навроцького (Кузнєцова), вул. Січова (від перехрестя з  

вул. Черкаська до перехрестя з вул. Ринкова), вул. Скляренка,  

вул. Кропивнянська, вул. Берегова. 
 

 

Вулиці третьої черги 

усі інші вулиці із незначним рухом транспорту 
 

м. Золотоноша 

вул. Шмідта, вул. Луї Пастера, пров. Торф’яний, вул. Торф’яна,  

вул. Залізнична, вул. Никифора Борисяка (Кірова), вул. Весняна, вул. Пирогова, 

вул. Замкова («Хитрий хутір”), вул. Сагайдачного, пров. Сагайдачного,  

пров. 2-й Гоголя, вул. Михайла Пономаренка (Щорса), вул. Водопійна,  

пров. Старобазарний, вул. Перова, вул. Чкалова, вул. Сосюри, вул. Рєпіна,  



вул. Східна, пров. Лікарняний, вул. Зоряна, пров. 1-й Новий, пров. 2-й Новий, 

пров. Новобахівський, вул. Степана Разіна, вул. Молодіжна, вул. Бакаївська, 

вул. 50-ти річчя Перемоги, вул. Шамо, вул. Тиха (від перехрестя з  

вул. Полатайло до кінця), вул. Молодогвардійська, вул. Монатирська  

(від перехрестя з вул Полатайло до кінця), пров. Підгірний, вул. Польовий 

проїзд, вул. Белінського, вул. Менделєєва, вул. Паркова (від перехрестя з  

вул. Некрасова до перехрестя з вул. Баумана), вул. Миру, вул. Шолохова,  

вул. Коцюбинького, вул. Валентина Чурути (Чапаєва), вул. Лесі Українки,  

пров. Монатирський, пров. 1-й Шота Руставелі, пров. 2-й Шота Руставелі,  

пров. 3-й Шота Руставелі, вул. Красногірська, вул. Козацька,  

вул. Неверовського (від перехрестя з вул Обухова до перехрестя з  

вул Красногірська), вул. Гайдамаки, вул. Залізняка, пров. Новочервоний,  

вул. Неверовського (під військовою частиною), вул. Домантовича,  

вул. Шкільна, вул. Толтого, булв. Баха, пров. 1-й Троїцький (вул.. Заслонова), 

пров. 2-й Троїцький, вул. Переяслівська, вул. Ісаака Болеславського  

(вул. Паризької Комуни), вул. Лермонтова, вул. Курчатова, пров. Максима 

Харченка (пров. Стаханівський), вул. Танкістів, вул. Тичини, вул. Гонти,  

вул. Богдана Хмельницького, вул. Незалежності (від вул. Сливи до будинку 

Шевченка, 247а), вул. Чайковського, вул. Сливи, пров. Іподромний,  

вул. Театральний проїзд, вул. Тургенєва, вул. Котляревського,  

вул. Відродження, вул. Якова Костюковького (вул. Ковби), вул. Ніколаєва, 

вул. Канівська, вул. Кошового, пров. Мелесівський, вул. Котовського,  

пров. Спартаківський, пров. 1-й Спартаківський, пров. Шефський,  

вул. У. Громової, вул. Островького, пров. 1-й 23 Вересня, вул. Суворова  

(від перехрестя з вул. Панаса Мирного до СЕС), вул. Дружби, вул. Савицького, 

вул. Куниці, вул. Варвари Корж, вул. Корольова, вул. Павлова, вул. Комарова, 

вул. Боженка, вул. Джеджелія, вул. Ушакова, вул. Нахімова, вул. Курченко,  

вул. Карбишева, вул. Наталії Ужвій, вул. Абрикосова, вул. 23 Вересня  

(від перехрестя з вул. Богунського до кінця), вул. Осіння, вул. Урицького,  

пров. Старицького, пров. Сорочинський (Красіна), вул. Мічуріна,  

пров. 1-й Низовий, пров. 1- й Луговий, пров. 2-й Луговий, вул. Пилипа Орлика, 

вул. Трудова, пров. Трудовий, вул. Благовіщенська (від будинку № 221 до 

будинку № 111), пров. 1-й Благовіщенський, вул. Заплавна, вул. Зозулівська, 

вул. Воїнів-миротворців, вул. Партизанська, вул. Нагірна, пров. Нагірний,  

пров. Суворова, вул. Вишнева (вул. Воровського), вул. Незалежностві  

(від перехрестя з вул Черкаська до перехрестч з вул. Вишнева), вул. Згарська, 

пров. 1-й Згарський, пров. 2-й Згарський, вул. Добровольського,  

вул. Хліборобна, вул. Новоберегова, вул. Грибоєдова, вул. Привокзальна,  

вул. Сонячна, вул. Анатолія Пашкевича (вул. Ковпака). 

 

с. Благодатне 

вул. Соборна, вул. Михайла Максимовича, вул. Левка Симиренка, вул. Пам’яті, 

вул. Лесі Українки, вул. Сонячна, вул. Наталії Ужвій, вул. Козацька,  

вул. Незалежності, вул. Садова, вул. Берези Г., вул. Гайдара, вул. Героїв Праці,  

вул. Зелена, вул. Лісова, вул. Залізнична, вул.  Кільцева, вул. Соснова, 

вул. Молодіжна, вул. Набережна, вул. Нова, вул. Озерна, вул. Об’їздна, 



вул. Приморська, вул. Піщана, вул. Партизанська, вул. Романенка, вул. Слави, 

вул. Філатова, вул. Франка, вул. Хмельницького Б., вул. Шевченка,  

пров. Богуша, пров. Гризодубова, пров. Дружби, пров. Космонавтів,  

пров. Миру, пров. Озерний, пров. Польовий, пров. Піщаний,  

пров. Першотравневий, пров. Сосновий, пров. Тополевий, пров. Чкалова,  

пров. Широкий, пров. Привітний, пров. Затишний, пров. Полуничний, 

пров. Садовий, пров. Калиновий, пров. Тихий. 

 

с. Деньги 

вул. Броварська, вул. Вишнева, вул. Гагаріна, вул. Зоряна, вул. Лісова,  

вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Першотравнева,  

вул. Ромашевського, вул. Садова, вул. Шевченка, вул. Ярська, вул. Степова, 

пров. Козацький, пров. Низовий, пров. Ярський, пров. Степовий,  

пров. Центральний. 

 

с. Хвильово-Сорочин 

вул. Корзуна, вул. Лісова, вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Набережна,  

вул. Озерна, вул. Привокзальна, вул. Степова, вул. Березова, вул. Дачна,  

вул. Нова, пров. Дубовий. 

 

с. Коробівка 

вул. Весняна, вул. Васільєва, вул. Гагаріна, вул. Жовтнева, вул. Назара,  

вул. Крупки, вул. Набережна, вул. Садова, вул. Чайки, вул. Молодіжна,  

вул. Миколи Кононця, пров. Центральний, пров. Мирний, пров. Тихий. 

 

с. Кедина Гора 

вул. Берегова, вул. Березівська, вул. Затишна, вул. Молодіжна,  

вул. Придніпровська, вул. Набережна, вул. Рибальська, вул. Соснова,  

вул. Ганчарівська, пров. Сосновий, пров. Зоряний, пров. Лісовий,  

пров. Південний. 

 

с. Комарівка 

вул. Зоряна, вул Домантівська, вул Дачна, вул Коробівська, вул Лісова,  

вул Степова. 

 

сел. Снігурівка  

вул. Соборна, вул. Хвилівська, вул. Центральна, вул. Сонячна, вул. Зелена. 

 

с. Крупське 

вул. Михайла Максимовича, вул. Благовісна, вул. Григорія Сковороди,  

вул. Андрія Вовка, вул. Дружби, вул. Миру, вул. Садова, вул. Лугова,  

вул. Перемоги, вул. Гагаріна. 

 

с. Кропивна 

вул. Степова, вул. Баха, вул. Лікарняна, вул. Підгірна, вул. Польова,  

вул. Молодіжна, вул. Лобановського, вул. Гагаріна, вул. Чкалова,  



вул. Стельмаха, , вул. Квітнева, вул. Перемоги, вул. Козацька, вул. Скляренка, 

вул. І травня, пров. Зарічанський, пров. Шкільний, пров. Луговий, пров. Гоголя, 

пров. Тихий, пров. Садовий, пров. Рильського, пров. Тичини,  

пров. Коцюбинського, пров. Лесі Українки, пров. Чехова, пров. Свободи,  

пров. Вишневий, пров. Зелений, пров. Незалежності, пров. Польовий,  

пров. І.Франка, пров. Шевченка. 

 

с. Маліївка 

вул. Гагаріна, вул. Паркова, вул. Шевченка, вул. Молодіжна,  

вул. Ващенка-Захарченка, пров. І травня 

 

с. Щербинівка 

вул. Перемоги, вул. Загреблянська, вул. Кожедуба, вул. Степова,  

пров. Вишневий, пров. Лісовий, пров. Степовий, пров. І травня, пров. Садовий. 

 

 

Заступник міського голови      Олександр ФЛОРЕНКО 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 
Перелік 

вулиць та територій, закріплених за підприємствами міста на період боротьби  
зі сніговими заметами та ожеледицею 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Найменування 

підприємств та 

організацій, ПІП 

керівника 

Перелік закріплених вулиць 

Друга черга Третя черга 

1 2 3 4 

1 

ТДВ „Золотоніський 

маслоробний комбінат” 

 

вул. Г. Лисенко, вул. Євгена Півня (Лепсе), вул. Гоголя 
(від вул. Євгена Півня до перехрестя з вул. Шевченка), 
вул. Соборна (від пров. 2-й Гоголя до перехрестя з вул. 
Шевченка) 

вул. Шмідта, вул. Луї Патера, вул. Торф’яна,  
пров. Торф’яний, вул. Залізнична, вул. Никифора 
Борисяка (Кірова), вул. Можайського,  
пров. 2-й Гоголя 

2 

ДНЗ „Золотоніський 

професійний ліцей” 

 

1. вул. Панаса Мирного, вул. Дібрівська,  
вул. Сковороди, вул. Кутузова, вул. К. Думитрашко, 
вул. Чехова, вул. Київська, вул. Нечуя-Левицького,  
вул. Малиновського, вул. Січова (від перехрестя з  
вул. Черкаська до перехрестя з вул. Нагірна),  
вул. Скляренка. 

2. вул. Сливи, вул. Терещенка, вул. Іподромна,  
вул. Незалежності (від „Оболонь” до будинку на  
вул. Незалежності, 75 а), вул. Запорізька,  
вул. Грушевського, вул. Саксаганського, вул. Гагаріна, 
вул. Гайдара, вул. Гончара. 

1. вул. Дружби, вул. Савицького, вул. Куниці, 
вул. Варвари Корж, вул. Корольова, вул. Павлова, 
вул. Комарова, вул. Боженка, вул. Джеджелія,  
вул. Ушакова, вул. Нахімова, вул. Курченко,  
вул. Карбишева, вул. Наталії Ужвій, пров. 1-й 
Благовіщенський, вул. Заплавна, вул. Зозулівська, 
вул. Воїнів-миротворців (Інтернаціональна),  
вул. Партизанська, вул. Нагірна, пров. Нагірний, 
пров. Суворова, вул. Вишнева, вул. Незалежності 
(від перехрестя з вул. Черкаська до вул. Вишнева). 
вул. Чайковського, пров. Іподромний,  
вул. Театральний проїзд, вул. Тургенєва,  
вул. Котляревського, вул. Відродження, вул. Якова 
Костюковького, вул. Ніколаєва, вул. Канівська,  
вул. Кошового, пров. Мелесівський,  
вул. Котовського, пров. Cпартаківський, пров. 1 -й 
Cпартаківський, пров. Шефський, вул. У. Громової, 
вул. Островського, пров. 1-й 23 Вересня,  
вул. уворова (від перехрестя з вул. Панаса Мирного 
до СЕС). 
2.  



 
  

3. вул. Шота Руставелі, вул. Семенівська (від 
початку до перехрестя з вул. Нафтобазівська),  
вул. Нафтобазівська,вул. Троїцька, вул. Сергія 
Шелухіна (Ватутіна), вул.Черняховського, вул. Миколи 
Лисенка. 

4. вул. Пирятинська, вул. Нова, вул. Лікарняна,  
вул. Достоєвського, вул. Бронського, вул. Василя 
Симоненка(Жовтнева), вул. Тиха (від перехрестя з  
вул. Василя Симоненка до перехрестя з  
вул. Полатайло), вул. Некрасова, вул. Паркова (від 
перехрестя з вул. Некрасова до перехрестя з  
вул. Барабашівська), вул. Барабашівська. 

3. пров. Монастирький, пров. 1-й Шота 
Руставелі, пров. 2-й Шота Рутавелі, пров. 3-й Шота 
Рутавелі, вул. Краногірька, вул. Козацька,  
вул. Неверовько (від перехрестя з вул. Обухова до 
перехрестя з вул. Краногірська), вул. Гайдамаки, 
вул. Залізняка, пров. Новочервоний,  
вул. Неверовського (під військовою частиною),  
вул. Домантовича, вул. Шкільна, вул. Толтого,  
вул. Переяслівська, вул. Ісаака Болеславського 
(Паризької комуни), вул. Лєрмонтова, 
вул. Курчатова, пров. Макима Харченка 
(Стаханівський), вул. Танкістів, вул. Тичини,  
вул. Гонти, вул. Богдана Хмельницького,  
вул. Незалежності (від вул. Сливи до будинку на  
вул. Шевченка, 247 а). вул. Анатолія Пашкевича 
(Ковпака), вул. Ломоносова. 
4. пров. Лікарняний, вул. Зоряна, пров. Новий, 
пров. 2-й Новий, пров. Новобахівький, вул. Степана 
Разіна, вул. Молодіжна, вул. Бакаївська, вул. 50-ти 
річчя Перемоги, вул. Шамо, вул. Тиха (від 
перехрестя з вул. Полатайло до кінця),  
вул. Молодогвардійська, вул. Монатирська (від 
перехрестя з вул. Полатайло до кінця),  
пров. Підгірний, вул. Польовий проїзд,  
вул. Белінького, вул. Менделєва, вул. Паркова (від 
перехрестя з вул. Некрасова до перехрестя з  
вул. Баумана, вул. Миру, вул. Шолохова,  
вул. Коцюбинського, вул. Валентина Чурути 
(Чапаєва), вул. Лесі Українки. 
 
 
 
 
 



3 
ПАТ „Золотоніський 

машинобудівний завод” 

вул. Тюліна, вул. Замкова (від початку до  
вул. Струнківська), вул. Струнківська (від магазину до 
вул. Замкова), вул. Струнківська Набережна,  
вул. Невського 

вул. Сагайдачного, пров. Сагайдачного,  
вул. Михайла Пономаренка (Щорса),  
вул. Водопійна, пров. Старобазарний, вул. Перова, 
вул. Чкалова, вул. Сосюри, вул. Рєпіна, вул. Східна, 

4 
ПАТ ПЗ ДГ 

„Золотоніське” 

вул. Богодухівська (від Золотоныськы ЕМ до 
залізничного переїзду), вул. Енергетиків,  
вул. Кропивнянська, вул. Берегова. 

вул. Весняна, вул. Пирогова, вул. Замкова («Хитрий 
хутір»), вул. Згарька, пров. 1-й Згарський, пров. 2-й 
Згарький, вул. Добровольького, вул. Хліборобна, 
вул. Новоберегова. 

5 ДП „Златодар” 

вул. Степова, вул. Кропивницького, вул. Карпенка-
Карого, вул. Пушкіна (від перехрестя з  
вул. Богунського до кінця), вул. Низова,  
вул. Олександра Навроцького (Кузнєцова). 

вул. Осіння, вул. Абрикосова, вул. 23 вересня, (від 
перехрестя з вул. Богунського до кінця),  
вул. Урицького, пров. Старицького, пров. 
Сорочинський (Красіна), вул. Мічуріна, пров. 1-й 
Низовий, пров. 1-й Луговий, пров. 2-й Луговий, 
вул. Пилипа Орлика, вул. Трудова, пров Трудовий, 
вул. Благовіщенька (від будинку № 221 до будинку 
№ 111). 

 
 
 
 

Перелік 
вулиць та територій, закріплених за підприємствами Золотоніської територіальної громади на період боротьби  

зі сніговими заметами та ожеледицею 

Таблиця 2 
№ 

п/п 

Найменування 

підприємств та 

організацій, ПІП 

керівника 

Населений пункт Перелік закріплених вулиць 

 СТОВ „Чапаєвське” с. Благодатне  вул. Соборна, вул. Михайла Максимовича, вул. Левка Симиренка,  

вул. Пам’яті, вул. Лесі Українки, вул. Сонячна, вул. Наталії Ужвій,  

вул. Козацька, вул. Незалежності, вул. Садова, вул. Берези Г., вул. Гайдара, 

вул. Героїв Праці, вул. Зелена, вул. Лісова, вул. Залізнична, вул.  Кільцева, 

вул. Соснова, вул. Молодіжна, вул. Набережна, вул. Нова, вул. Озерна,  



вул. Об’їздна, вул. Приморська, вул. Піщана, вул. Партизанська,  

вул. Романенка, вул. Слави, вул. Філатова, вул. Франка,  

вул. Хмельницького Б., вул. Шевченка, пров. Богуша, пров. Гризодубова, 

пров. Дружби, пров. Космонавтів, пров. Миру, пров. Озерний,  

пров. Польовий, пров. Піщаний, пров. Першотравневий, пров. Сосновий, 

пров. Тополевий, пров. Чкалова, пров. Широкий, пров. Привітний,  

пров. Затишний, пров. Полуничний, пров. Садовий, пров. Калиновий,  

пров. Тихий. 

 ТОВ „Гранекс-Черкаси” с. Деньги вул. Броварська, вул. Вишнева, вул. Гагаріна, вул. Зоряна, вул. Лісова,  

вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Першотравнева,  

вул. Ромашевського, вул. Садова, вул. Шевченка, вул. Ярська,  

вул. Степова, пров. Козацький, пров. Низовий, пров. Ярський,  

пров. Степовий, пров. Центральний. 

 ТОВ „Гранекс-Черкаси” с. Хвильово-Сорочин вул. Корзуна, вул. Лісова, вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Набережна,  

вул. Озерна, вул. Привокзальна, вул. Степова, вул. Березова, вул. Дачна,  

вул. Нова, пров. Дубовий. 

 ПП „Крупське” с. Крупське вул. Михайла Максимовича, вул. Благовісна, вул. Григорія Сковороди,  

вул. Андрія Вовка, вул. Дружби, вул. Миру, вул. Садова, вул. Лугова,  

вул. Перемоги, вул. Гагаріна. 

 СТОВ „Придніпровський 

край” 

ТОВ „Гранекс-Черкаси” 

с. Кропивна вул. Степова, вул. Баха, вул. Лікарняна, вул. Підгірна, вул. Польова,  

вул. Молодіжна, вул. Лобановського, вул. Гагаріна, вул. Чкалова,  

вул. Стельмаха, , вул. Квітнева, вул. Перемоги, вул. Козацька,  

вул. Скляренка, вул. І травня, пров. Зарічанський, пров. Шкільний,  

пров. Луговий, пров. Гоголя, пров. Тихий, пров. Садовий, пров. 

Рильського, пров. Тичини, пров. Коцюбинського, пров. Лесі Українки, 

пров. Чехова, пров. Свободи, пров. Вишневий, пров. Зелений,  

пров. Незалежності, пров. Польовий, пров. І.Франка, пров. Шевченка. 

 

 

 СТОВ „Придніпровський 

край” 

с. Щербинівка вул. Перемоги, вул. Загреблянська, вул. Кожедуба, вул. Степова,  

пров. Вишневий, пров. Лісовий, пров. Степовий, пров. І травня,  

пров. Садовий. 



ТОВ „Гранекс-Черкаси”  

 СТОВ „Придніпровський 

край” 

ТОВ „Гранекс-Черкаси” 

с. Маліївка  вул. Гагаріна, вул. Паркова, вул. Шевченка, вул. Молодіжна,  

вул. Ващенка-Захарченка, пров. І травня 

 СТОВ „ППЗ „Коробівський” с. Коробівка вул. Весняна, вул. Васільєва, вул. Гагаріна, вул. Жовтнева, вул. Назара,  

вул. Крупки, вул. Набережна, вул. Садова, вул. Чайки, вул. Молодіжна,  

вул. Миколи Кононця, пров. Центральний, пров. Мирний, пров. Тихий. 

 СТОВ „ППЗ „Коробівський” с. Кедина Гора вул. Берегова, вул. Березівська, вул. Затишна, вул. Молодіжна,  

вул. Придніпровська, вул. Набережна, вул. Рибальська,  

вул. Соснова, вул. Ганчарівська, пров. Сосновий, пров. Зоряний, пров. 

Лісовий, пров. Південний. 

 

 СТОВ „ППЗ „Коробівський” с. Комарівка  вул. Зоряна, вул Домантівська, вул Дачна, вул Коробівська,  

вул Лісова, вул Степова. 

 СТОВ „ППЗ „Коробівський” сел. Снігурівка вул. Соборна, вул. Хвилівська, вул. Центральна, вул. Сонячна, вул. Зелена. 

 

Прибирання вулиць першої черги покладається на переможця тендеру із зимового утримання доріг в Золотоніській 

територіальній громаді. 

 

 

Заступник міського голови             Олександр ФЛОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

від 22.11.2022 № 408 

 
Місця складування снігу 

 
Назва місця складування 

снігу 

Адреса  Площа  

Майданчик № 1 вул. Благовіщенська,(поблизу 

недільного ринку)  

3450 м2 

Майданчик № 2 вул. Шевченка  

(за ТЦ «Лідер») 

2020 м2 

Майданчик № 3 вул. Миколаївська 

(«Струнківське поле») 

5850 м2 

 

На майданчиках складування снігу заборонено складувати забруднений 

сніг та сміття. У разі вивезення забрудненого сміттям снігу на майданчики 

складування, винні особи будуть притягнені до адміністративної 

відповідальності за порушення ст. 152 КУпАП. 
 

 

Заступник міського голови      Олександр ФЛОРЕНКО 

 


