
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання місцевої комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

23 вересня 2021 року м. Гребінка № 10

Головував: Зінченко В.М.- перший заступник голови комісії з питань ТЕБ і НС.
Присутні члени комісії: (список додається).
Протокол вів:– секретар комісії Сидоренко А.М.

Порядок денний:
1.Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення
COVID-19 на території Гребінківської міської територіальної громади.
2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів освти
громади.
3.Щодо затвердження переліку об’єктів ПНО, ОПН на території Гребінківської
міської територіальної громади

СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи
Гребінківської міської ради Сидоренко А.М.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення місцева комісія
вирішила:
1. Інформацію Державної установи «Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України», Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації взяти до відома.
2. З 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 р. на території Гребінківської міської
територіальної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
корона вірусом SARS-CoV-2” ( з урахуванням змін , що внесені постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954, постановою Кабінету
Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981) забезпечити виконання
карантинних ( протиепідемічних) заходів\обмежень відповідно до « жовтого »
рівня поширення COVID-19, встановленого рішенням позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 21.09.2021 № 35.

Термін: до окремого рішення
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3. Гребінківському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби
у Полтавській області, СПД сектору поліцейської діяльності №1ВП №1
Лубенського РВП ГУ НП у Полтавській області забезпечити контроль за
дотриманням громадянами, підприємствами, установами та організаціям
(різних форм власності) протиепідемічних вимог визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.№ 1236 ,,Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2” ( з урахуванням змін ,
що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р.
№ 954, постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року
№ 981) забезпечити виконання карантинних (протиепідемічних)
заходів\обмежень відповідно до « жовтого » рівня поширення COVID-19,
встановленого рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 35.

Контроль за виконанням покласти на Гребінківське управління
Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області,
СПД сектор поліцейської діяльності №1ВП №1 Лубенського РВП ГУ НП у
Полтавській області.

Термін: на період дії карантину
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської
ради.
1. Інформацію відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

взяти до відома.
1.1. Відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради, КНП
«Центр ПМСД Гребінківської міської ради вжити заходів з :
1.2. Залучення до процесу вакцинації, у тому числі вчителів та працівників
закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень в закладах освіти;
1.3. Забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та
працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних
сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;
1.4. Інформування та про активного запрошення до вакцинації не лише вчителів
та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів здобувачів освіти
до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під час роботи виїзних
мобільних вакцинальних сесій.

Контроль за виконанням покласти на Відділ освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради, КНП «Центр ПМСД Гребінківської міської
ради», Старостати.

Термін: на період дії карантину
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2. Відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради забезпечити
щоденний моніторинг та узагальнення інформації щодо стану вакцинації
вчителів та працівників закладів громади та за його результатами визначити
відповідність цих закладів вимогам постанови Кабінету Міністрів України від
9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” ( з урахуванням змін , що внесені постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954, постановою Кабінету
Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981) з подальшим наданням
відповідної інформації до Гребінківського управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, СПД сектору поліцейської
діяльності №1ВП№1 Лубенського РВП ГУ НП у Полтавській області.
Контроль за виконанням покласти на Відділ освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради.

Термін: на період дії карантину

3. Гребінківському управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Полтавській області, СПД сектору поліцейської діяльності №1ВП №1
Лубенського РВП ГУ НП у Полтавській області забезпечити контроль за
виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.
№ 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” ( з урахуванням змін , що внесені постановою Кабінету
Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954, постановою Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2021 року № 981) в частині дозволу \заборони на роботу
закладів освіти громади, відповідно до стану вакцинації в останніх на основі
висновків\рішень від Відділу освіти Гребінківської міської ради.
Контроль за виконанням покласти на Гребінківське управління
Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області,
СПД сектор поліцейської діяльності №1ВП №1 Лубенського РВП ГУ НП у
Полтавській області.

Термін: на період дії карантину

5 Відділу інформаційного забезпечення Гребінківської міської ради
організувати широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення
щодо неухильного виконання карантинних заходів, відповідно до «жовтого»
рівня епідемічної небезпеки та про прийняті цим протокольним рішенням
додаткові протиепідемічні обмеження (заборони).
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Контроль за виконанням покласти на відділ інформаційного
забезпечення Гребінківської міської ради .

Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки

3. СЛУХАЛИ :

Інформацію відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи
Гребінківської міської ради.
3.1. Інформацію начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи
Гребінківської міської ради взяти до відому.
3.2. Затвердити перелік потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів
підвищеної небезпеки , що розташовані на території Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади ( перелік об’єктів додається ).

В.о. голови місцевої комісії ТЕБ і НС Володимир ЗІНЧЕНКО

Секретар комісії Анатолій СИДОРЕНКО
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Додаток
до рішення місцевої комісії ТЕБта НС
від23.09.2021 року № 10

1. Потенційно-небезпечні об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО
(об’єкти, які отримали свідоцтво про реєстрацію ПНО)

№
п/п

Назва ПНО Місце знаходження ПНО Місце знаходження юридичної
особи / місце проживання

фізичної особи, відповідальних за
ПНО

Реєстраційний номер у
Державному реєстрі

ПНО

1 2 3 4 5
1. ФІЛІЯ "ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"

37400 Полтавська обл., Лубенський
район, м. Гребінка пров.. Пирятинський,
46

01033, м.Київ, вул.,
Саксаганського, буд. 1

ПНО-01.53.2004.0008469

2. Газорозподільна станція «Гребінка» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

37400 Полтавська обл., Лубенський
район, с. Тополеве, вул. Тімірєзєва, 2а

37500, Полтавська обл., м. Лубни,
Майдан Володимирівський, 22/2

ПНО-01.53.2004.0005901

3. Газорозподільна станція «Майорщина» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"

37421 Полтавська обл., Лубенський район
с. Сліпорід-Іванівка вул. Шкільна 24 А

37500, Полтавська обл., м. Лубни,
Майдан Володимирівський, 22/2

ПНО-01.53.2004.0005434

4. Філія «Марёянівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» 37412 Полтавська обл., Лубенський район
с. Мар’янівка вул.Степова,1а, 1б,

54030 Миколаїв, вул. Фалєєвська,
9б

ПНО-01.53.2011.0023791

5. АЗК № 14 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "НАДЕЖДА"

37400 Полтавська обл, Лубенський район
м. Гребінка пров. Пирятинський, 32б

36009, Полтавська обл., м.
Полтава, вул. Зіньківська, б 19-Б

ПНО-05.53.2010.0022121

6. АЗС № 57 З АГЗП ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА"

37400 Полтавська обл., Лубенський район
с. Загребелля, вул.Вишнева,131

36010, Полтавська обл., місто
Полтава, вул. Половки, буд. 62

ПНО-05.53.2009.0018289

7. Котельня по вул. Євгена Гребінки, 3а Обласного
комунального виробничого підприємства теплового
господарства «Лубнитеплоенерго»

37400 Полтавської області, Лубенський
район м. Гребінка вул. Євгена
Гребінки,3-а

37500 Полтавської області, м.
Лубни, вул. Чкалова,17

ПНО-01.53.2013.0026224

8. Котельня по вул. Незалежності, 17б Обласного
комунального виробничого підприємства теплового
господарства «Лубнитеплоенерго»

37400 Полтавської області, Лубенський
район м. Гребінка вул.Незалежності,17-б

37500 Полтавської області, м.
Лубни, вул. Чкалова,17

ПНО-01.53.2013.0026226

9. Котельня по вул. Паркова,19а Обласного комунального
виробничого підприємства теплового господарства
«Лубнитеплоенерго»

37400 Полтавська обл., Лубенський
район м. Гребінка, вул. Паркова, 19а.

37500 Полтавської області, м.
Лубни, вул. Чкалова,17

ПНО-01.53.2013.0026225

10. АЗК №55 ТОВ «Торговий дім Автотранс-ойл» 37400 Полтавська обл., Лубенський
район м. Гребінка, вул. Магістральна, 150

36009 м. Полтава, вул.
Кагамлика, 35 ПНО-05.53.2017.1028653

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЯДТ АГРО"

37400 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., Лубенський
р-н, С.ТОПОЛЕВЕ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА,
б\н

37400, Полтавська область,
Лубенський район, Гребінківська
МТГ, с. Тополеве б\н

ПНО-01.53.2021.3031564
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2. Потенційно-небезпечні об’єкти, які підлягають паспортизації (об’єкти, які пройшли ідентифікацію з погодженням
повідомлення про результати ідентифікації, але ще не оформили свідоцтво про реєстрацію ПНО)

№
з/п

Назва ПНО Місце знаходження ПНО Підпорядкованість Місце знаходження юридичної
особи / місце проживання

фізичної особи, відповідальних
за ПНО

Вид небезпеки Відповідальна
особа

1 2 3 4 5 6 7
- АЗС №22 ПВГП «Автотранс» 37400 Полтавська обл

Лубенський район, с.
Олексіівка, вул. Броваря,

7

приватне
підприємство

м. Полтава, вул. Кагамлика, 35 вибухопожежна Михайлик С.В.

Продовження додатку

3. Потенційно-небезпечні об’єкти, які необхідно вилучити з державного реєстру ПНО (об’єкти, які провели повторну
ідентифікацію та були визнані як такі, що не належать до ПНО, а також об’єкти, які припинили свою діяльність)

№ з/ч Назва ПНО Місце знаходження ПНО Місце знаходження
юридичної особи / місце

проживання фізичної особи,
відповідальних за ПНО

Реєстраційний номер у
Державному реєстрі ПНО

Документ, на
підставі якого
здійснюється

вилучення ПНО з
Державного
реєстру ПНО

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Примітка: В разі надання об’єктів, які необхідно вилучити з державного реєстру ПНО, одночасно надавати копії документів, які є
підставою для їх вилучення.

В.о. голови місцевої комісії ТЕБ і НС Володимир ЗІНЧЕНКО

Секретар комісії Анатолій СИДОРЕНКО
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