
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Виконавчий комітет 

  

РІШЕННЯ 

24 березня 2020 року                                  №46 

 

Про роботу підприємств, установ, 

організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності, які здійснюють 

життєзабезпечення населення міста  

 

Керуючись ст. 30, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 30 Закону України « Про захист населення від інфекційних 

хвороб», на виконання Указу Президента України №87/2020 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 року «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», з метою недопущення поширення на території міста коронавірусу 

COVID-19,  

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.Затвердити перелік підприємств, установ, організацій критичної 

інфраструктури за сферами діяльності, які здійснюють життєзабезпечення 

населення міста Хорол Полтавської області (додатки 1-8 додаються). 

 

2.Власникам зазначених в додатках підприємств, установ та організацій, 

суворо дотримуватися вимог карантину, а саме: 

- використовувати медичні маски працівниками з їх заміною (кожні 3 

години або негайно після забруднення) з подальшим знешкодженням та миттям 

рук з милом або обробкою рук спиртовмісним антисептиком відразу після 

знімання маски; 

- не допускати працівників, які мають ознаки респіраторних захворювань 

до роботи та обслуговування громадян; 

- забезпечити вологе прибирання з використанням миючих та 

дезінфекційних засобів та провітрювання не рідше, ніж кожні 3 години та після 

закінчення зміни. 

 

3.Власникам підприємств торгівлі продуктами харчування здійснювати 

відпуск товарів, що не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, 

вагового  печива,  овочів,  фруктів  та  інших)  у чистій тарі  (пакетах, коробках,  

папері) з обов’язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого 

інвентарю. 

 

 



 

4.Рекомендувати власникам підприємств торгівлі по можливості 

проводити безготівкові розрахунки за надані послуги та придбаний товар. 

 

5.Підприємствам громадського харчування здійснювати свою діяльність 

дистанційно та забезпечувати доставку харчових продуктів у герметичних 

упаковках. 

 

6.Визначеним підприємствам, установам, організаціям критичної 

інфраструктури за сферами діяльності, які здійснюють життєзабезпечення 

населення міста заборонити торгівлю гарячими напоями (чай, кава) та іншими 

напоями на розлив. 

 

7.Організацію виконання даного рішення покласти на власників 

визначених  підприємств, установ, організацій. 

 

8.Дане рішення довести до відома власників визначених підприємств, 

установ, організацій критичної інфраструктури за сферами діяльності, які 

здійснюють життєзабезпечення населення міста. 

 

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  Місніченка В.О. та Хорольським відділ поліції ГУ НП в Полтавській 

області.  

 

10.Рішення вступає в дію з моменту його прийняття. 

 

 

В.о.міського голови                                                                   В.М.Керекелиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності - виробництво, переробка, транспортування, зберігання, реалізація харчових продуктів, які 

здійснюють життєзабезпечення населення м.Хорол, Хорольського району, Полтавської області  

№ Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 
Код ЄДРПОУ 

Форма 

власності 
Життєвоважливі функції 

1 

ТОВ «АТБ-Маркет 

магазин «Продукти-

664» 

вул.1 Травня, 5/37, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

30487219 ТОВ 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

2 

ФОП Шкарупа 

Галина Петрівна 

(магазин «Барва») 

вул.Кременчуцька, буд. 1/79, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2203912246 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

3 

ФОП Бурхай Ірина 

Анатоліївна (магазин 

«Маркетопт») 

Вул.Незалежності, 76, 

м.Хорол, 0Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2639218447 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

4 

ФОП Матяш Оксана 

Андріївна 

(м-н «Мегаполіс») 

вул.Шевченка, буд. 36/7, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2770106365 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

5 
ФОП Коваль Ольга 

Сергіївна 

вул.Шевченка, 36/7, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2308412907 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 



6 
ФОП Донець Євгенія 

Костянтинівна 

вул.Шевченка, 36/7, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3348508424 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

7 

ФОП Рева Світлана 

Вікторівна 

(«Оптпродукти») 

вул.Ярмаркова,  буд. 5/31, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

3107616902 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

8 
ФОП Третяк В.П. 

(магазин «Дукан») 

вул.Небесної Сотні, 55, 

м.Хорол,  Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2390904110 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

9 

ФОП Клюйко В.І. 

(магазин 

продуктовий) 

вул.Миргородська, 69, 

м.Хорол,  Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2735219116 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

10 

ФОП Гончарова 

Лілія Олегівна 

Магазин «Еліка» 

вул.1 Травня, м.Хорол,  

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3148515809 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

11 
ФОП Шоботенко 

Сергій Анатолійович 

вул.Михайла Полонського, 

26А, м.Хорол,  Хорольський  

р-н, Полтавська обл., 37800 

2915810696 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

12 

ФОП Малигіна В.І. 

(продуктовий 

магазин) 

вул.Івана Хмари, 1 А, м.Хорол,  

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2098406947 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

13 

ФОП Устименко 

Алла Костянтинівна 

 (продуктовий м-н) 

вул.Миргородська, 104, 

м.Хорол,  Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2232413105 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 



14 
ФОП Цілюрик 

Вікторія Сергіївна 

вул.Молодіжна, 9-А, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800;  

2731305085 приватна  

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

15 

ФОП Цілюрик 

Вікторія Сергіївна 

(м-н «Свіжий хліб» 

вул.8 Березня, 47/2, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2731305085 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

16 
ФОП Матвєєв 

Микола Петрович 

вул.Небесної Сотні, 116 

м.Хорол,  Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2553607336 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

17 

ФОП Славко 

Людмила 

Олександрівна 

(продуктовий м-н 

«Кошик») 

вул.Небесної Сотні, буд. 116, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2532610507 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

18 

ФОБ Бутенко Наталія 

Анатоліївна 

Магазин «Кузя» 

(продукти) 

вул.Небесної Сотні, 54, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2115519087 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

19 

ФОП Перетяка Інна 

Іванівна (магазин 

продуктовий) 

вул. Берегова, 62, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3081917606 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

20 

ФОП Маюк Степан 

Денисович 

(продуктовий м-н) 

 вул. Челюскінців, 4, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2142010731 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

21 

ФОП Яра Тетяна 

Іванівна 

(продуктовий м-н) 

вул.Вокзальна, буд. 33, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2543605465 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 



22 

ДП «Дитячі 

продукти» ТОВ 

«Хорольський завод 

дитячих продуктів 

харчування» 

вул.Молодіжна, 8-А, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

25157429 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

23 
ФОП Новак Вікторія 

Олегівна 

вул.Небесної Сотні, 194А, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2732419008 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

24 

ФОП Балюк Руслан 

Анатолійович 

(магазин «Балу») 

 вул.Незалежності, 100, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2580414459 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

25 

ФОП Хміль Олена 

Миколаївна (магазин 

«Вацак») 

вул.1 Травня, 13, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3064117468 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

26 

ФОП Глова 

Володимир 

Анатолійович 

(магазин «Вікторія») 

вул.Небесної Сотні, 77-А, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2563214675 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

27 

ФОП Гавриленко 

Тетяна Миколаївна 

(магазин «Тарус») 

вул.Незалежності, 29, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2815915743 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

28 

ФОП Гавриленко 

Тетяна Миколаївна 

(магазин «Рустан») 

вул.Небесної Сотні, 100, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2815915743 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

29 

ФОП Гавриленко 

Володимир 

Семенович (магазин 

«Камелот») 

вул.Миргородська, 68, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

1854210150 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 



30 

ФОП Ісаєнко Марія 

Миколаївна (магазин 

«Фламінго») 

вул.Небесної Сотні, 54, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

1889611101 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

31 

ФОП Ісаєнко Марія 

Миколаївна 

(м-н «Фламінго 2») 

вул.Небесної Сотні, 81/2, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

1889611101 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

32 

ФОП Шевченко 

Надія Олексіївна 

(магазин «Каштан») 

вул.Небесної Сотні, 19, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2456211127 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

33 

ФОП Якименко 

Дмитро Дмитрович 

(м-н «Єрмоліно») 

вул.Шевченка, 34, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3153318692 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

34 
ФОП Радько Віталій 

Сергійович 

вул.Незалежності, 74, 

м.Хорол, Хорольський р-н., 

Полтавська обл., 37800 

3291610495 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

35 

ФОП Кузнецова 

Марія Віталіївна (м-н 

«Оптовичок») 

вул.1 Травня, 19, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3198613408 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

36 

ФОП Василевська 

Ірина Іванівна 

(магазин «Українські 

ковбаси») 

вул.1 Травня,  м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2543810404 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

37 

ФОП Муц Микола 

Романович 

(кіоск тютюнових 

виробів) 

вул.Небесної Сотні, 77-в, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2077709119 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 



38 
ФОП Муц Микола 

Романович 

вул.1 Травня, 5А, павільйон 

№8, м.Хорол, Хорольський р-

н, Полтавська обл., 37800 

2077709119 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

39 

ФОП Личко Ольга 

Миколаївна (магазин 

«Люкс») 

вул.Незалежності, 74, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2052613889 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

40 

ФОП Чайковська 

Ольга 

Володимирівна 

вул.Київська, буд. 59, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2746808849 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

41 

ФОП Корнієнко 

Сергій Валерійович 

(продуктовий м-н) 

вул.Молодіжна, 7А, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2730515377 приватна 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

42 

ФОП Губарь Ірина 

Іванівна 

(м-н продуктовий 

«Гастрономчик») 

вул.Котляревського, 4, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2444704908 приватна 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

43 

ФОП Малигіна В.І. 

(магазин 

продуктовий) 

вул.Миргородська, 16, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2098406947 приватна 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

44 

ТОВ «ПР-40», Мохов 

Роман Сергійович, 

кіоск «Полтавська 

горілка» 

вул.1 Травня, 5А, павільйон 

№1, м.Хорол, Хорольський р-

н, Полтавська обл., 37800 

41518647 ТОВ 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

45 

ФОП Безносик 

Людмила 

Миколаївна, 

продуктовий кіоск 

вул.Миргородська, 112, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2839404161 приватна 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

46 Кіоск «Coffe time», вул.Незалежності, 74,  3291610495 приватна транспортування, зберігання,  



ФОП Радько Віталій 

Сергійович 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

реалізація харчових продуктів 

Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

47 

ФОП Лифар Ігор 

Іванович 

(магазин «Наша 

ряба») 

вул.Незалежності, 78, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2913701993 приватна 

роздрібна торгівля м’ясом та 

м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах 

48 
ФОП Каліка Євген 

Георгійович 

вул.Шевченка, 34, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2831020675 приватна 

роздрібна торгівля м’ясом та 

м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах 

49 

ТОВ «МК м’ясний», 

Наумчук Олена 

Миколаївна 

вул.Шевченка, 34, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

40936772 ТОВ 

роздрібна торгівля м’ясом та 

м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах 

Роздрібна торгівля засобами гігієни 

50 

Магазин «Простор 

5109», Литвиненко 

Андрій Іванович 

вул.1 Травня, 9 м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

21549351 ТОВ 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

51 

ФОП Лук’яненко 

Олександр 

Віталійович 

Магазин «Лука» 

вул.Небесної Сотні, 51 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

 приватна 
транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

52 

ФОП Бондаренко 

Ірина Володимирівна 

(побутова хімія) 

вул.Ярмаркова,  буд. 5/31, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

3082518761 приватна 

виробництво, переробка, 

транспортування, зберігання, 

реалізація харчових продуктів 

Виробництво продуктів харчування 

53 

ТОВ «Фірма 

Жадана» (Лантух 

Василь Іванович) 

вул.Небесної Сотні, 17, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

34388007 ТОВ 
виробництво продуктів 

харчування 



54 
ПП Хорольська 

механізована пекарня 

вул.8 Березня, 47/2, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

05518747 приватна 
виробництво продуктів 

харчування 

55 

ТОВ "Хорольський 

завод дитячих 

продуктів харчування 

вул.Молодіжна, 17, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

40573272 ТОВ 
виробництво продуктів 

харчування 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2  

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності - громадське харчування, які здійснюють життєзабезпечення населення м.Хорол, 

Хорольського району, Полтавської області  

№ 
Повна офіційна 

назва 

Місце знаходження  

(Адреса) 
Код ЄДРПОУ 

Форма 

власності 

Можливість 

працювати 

дистанційно 

(доставка 

гігієнічно 

упакованих 

харчових 

продуктів)                     

так/ні  

Життєвоважливі 

функції 

1 

ФОП Тіщенко 

Вікторія Сергіївна 

Кафе "Венеція" 

вул.8 Березня м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2203912246 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

2 

ФОП Муравйова 

Олена 

Анатоліївна 

Кафе 

"Муравейнік" 

вул.1 Травня м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2413210069 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

3 

ФОП «Тіщенко 

Вікторія 

Сергіївна» 

Кафе "Барва" 

вул.Кременчуцька м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2203912246 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 



4 Кафе "У Танюші" 

вул.Небесної Сотні 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

немає з 

релігійних 

переконань 

приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

5 

ФОП Юрченко 

Вікторія Сергіївна 

Кафе "Дежавю" 

вул.Незалежності м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

3108923886 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

6 

ФОП Славко 

Людмила 

Олександрівна 

Кафе "Ірис" 

вул.Небесної Сотні, 116 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2206220139 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

7 

ФОП Клюйко Яна 

Олександрівна 

Кафе «Гості» 

вул.Миргородська, 69 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

3124326542 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

8 

ФОП Метлушенко 

Оксана 

Володимирівна 

Кафе «Магніт» 

вул.Незалежності, 70/1 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

3166013622 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

9 

ФОП Штомпель 

Ірина 

Володимирівна 

Кафе «Патріот» 

вул.Юрченка, 31А м.Хорол, 

Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

2465820427 приватна так 

заклади 

громадського 

харчування 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 



Додаток №3  

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності - лабораторії, лікарні ветеринарної медицини, які здійснюють життєзабезпечення 

населення м.Хорол, Хорольського району, Полтавської області  

 

№ Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 

Форма 

власності 
Життєвоважливі функції 

- - - - - лабораторії 

1 

Хорольська районна 

державна лікарня 

ветеринарної медицини 

вул.Небесної Сотні, 122, 

м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

719790 державна 
лікарні ветеринарної 

медицини 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності - виробництво та обіг кормів, які здійснюють життєзабезпечення населення м.Хорол, 

Хорольського району, Полтавської області  

№ Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 
Форма власності Життєвоважливі функції 

1 
ФОП Бурлака Раїса 

Миколаївна 

вул.1 Травня, 13,  м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2532010002 приватна виробництво та обіг кормів 

2 
ФОП Яциченко Н.В., 

магазин «Агромаг» 

вул.Шевченка, 14/15,  м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3258514402 приватна виробництво та обіг кормів 

3 

ФОП Миколаєнко 

Андрій Васильович 

магазин «Агроцентр» 

вул.Ярмаркова,  14, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

3211111039 приватна виробництво та обіг кормів 

4 

ФОП Монаршенко 

Валерій Іванович 

магазин «Крамар» 

вул.Ярмаркова, 16, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2318912650 приватна виробництво та обіг кормів 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 



Додаток №5 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури 

за сферами діяльності - ветеринарна практика, виробництво та обіг ветеринарних препаратів, які здійснюють 

життєзабезпечення населення м.Хорол, Хорольського району, Полтавської області  

№ Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 
Форма власності Життєвоважливі функції 

1 ТОВ "Інкомтрейд" 

вул.Небесної Сотні, 113 корпус, 

3,  м.Хорол, Хорольський р-н, 

Полтавська обл., 37800 

31470798 ТОВ ветеринарна практика 

2 
ФОП Бурлака Раїса 

Миколаївна 

вул.1 Травня, 13,  м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2532010002 приватна 
виробництво та обіг 

ветеринарних препаратів 

3 

ФОП Дорошенко 

Тетяна Іванівна 

Магазин Зоотовари 

вул. Ярмаркова, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

183830851 приватна 
виробництво та обіг 

ветеринарних препаратів 

4 ФОП Кадян Н.Г. 

вул.Незалежності, 74, м.Хорол, 

Хорольський р-н, Полтавська 

обл., 37800 

2246820306 приватна 
виробництво та обіг 

ветеринарних препаратів 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 



Додаток №6 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури за сферами діяльності – оптова та роздрібна 

торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, які здійснюють життєзабезпечення населення м. Хорол, 

Хорольського району, Полтавської області   

 

 

 
Повна офіційна назва 

Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 

Форма 

власності 
Життєвоважливі функції 

1 

ФОП Бова Микола 

Миколайович, 

магазин «Грядочка» 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, 

вул.Незалежності, 29-а 

2079217698 приватна 

роздрібна торгівля квітами, 

рослинами, насінням, добривами у 

спеціалізованих магазинах 

2 

ФОП Бова Микола 

Миколайович, 

магазин «Захист 

рослин» 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Незалежності, 29-а 

2079217698 приватна 

роздрібна торгівля квітами, 

рослинами, насінням, добривами у 

спеціалізованих магазинах 

3 

ФОП Волочай Віктор 

Якович, 

магазин «Огородник» 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул.Шевченка, 

23 

2605404921 приватна 

роздрібна торгівля квітами, 

рослинами, насінням, добривами у 

спеціалізованих магазинах 

4 

ФОП Прохніч 

Людмила Борисівна, 

магазин «Насіння» 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул.Шевченка 

17/15А 

1981100541 приватна 

роздрібна торгівля квітами, 

рослинами, насінням, добривами у 

спеціалізованих магазинах 



5 
ФОП Волочай 

Катерина Іванівна, 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол вул.1 Травня, 

5А, павільйон №5 

1845410600 приватна 

роздрібна торгівля квітами, 

рослинами, насінням, добривами у 

спеціалізованих магазинах 

6 
ФОП Носенко Віталій 

Олексійович 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, 

вул.Миргородська, 82/1  

2899220115 приватна 
оптова торгівля квітами, рослинами 

та цибулинами 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №7 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури за сферами діяльності - технічне 

обслуговування  та ремонт автотранспортних засобів, які здійснюють життєзабезпечення населення м.Хорол, 

Хорольського району, Полтавської області  

№ 

п/п 

 

Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 

Форма 

власності 
Життєвоважливі функції 

1 
ФОП Мальченко Микола 

Степанович (СТО, комплекс) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Миргородська 104. 

2255010596 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

2 

ФОП Мальченко Микола 

Степанович (СТО, механічні 

роботи, мийка, шиномонтаж) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Кременчуцька 19 

2255010596 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

3 

ФОП Дейкун Сергій 

Олександрович (СТО, 

механічні роботи, мийка, 

шиномонтаж) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Миргородська,102Б 

1906315223 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

4 
ФОП Кібенко Сергій 

Іванович (СТО, комплекс) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. Київська, 

59 

2710304091 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

6 

ФОП Рева Сергій 

Миколайович (СТО, 

механічні роботи) 

37800 Полтавська обл., 

м. Хорол, вул. Небесної 

сотні, 40 

2312506119 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 



7 

ФОП Коваленко Роман 

Іванович (СТО, механічні 

роботи, шиномонтаж) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 1-го 

травня 1, (за АТБ) 

3019517631 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

8 

ФОП Роздайбіда Леонід 

Валерійович (автомийка, 

шиномонтаж) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Миргородська, 104 

2611804936 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

9 

ФОП Бурий Ярослав 

Григорович (СТО, механічні 

роботи, шиномонтаж, мийка) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. Небесної 

Сотні, 100 

3518306797 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

10 
ФОП Корнієнко Сергій 

Валерійович (шиномонтаж) 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Кременчуцька, 1/79 

2730515377 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

11 
ФОП Краснюк Людмила 

Володимирівна 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Миргородська, 104 

3006320945 Приватна 
технічне обслуговування  та 

ремонт автотранспортних засобів 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №8 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 березня 2020 року №46 

 

Перелік підприємств/установ/організацій критичної інфраструктури за сферами діяльності – житлово-

комунальні послуги, організація благоустрою населених пунктів, які здійснюють життєзабезпечення населення 

м.Хорол, Хорольського району, Полтавської області  

№ 

п/п 

 

Повна офіційна назва 
Місце знаходження  

(Адреса) 

Код 

ЄДРПОУ 

Форма 

власності 
Життєвоважливі функції 

1 
Комунальне підприємство 

«Комунсервіс» 

37800 Полтавська обл., 

м.Хорол, вул. 

Шевченка, 33А. 

32429709 

Комунальна, 

власник – 

Хорольська 

міська рада 

створення та надання житлово-

комунальних, ритуальних, 

транспортних послуг, 

проведення робіт з благоустрою 

міста – забезпечення споживачів 

у наданні житлових послуг, 

водопостачання та 

водовідведення, вивезення 

побутових відходів 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                          М.О.Тарабан 

 

 


