УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17.06.2015 №122
м. Красноармійськ

Про дозвіл на видалення дерев
Згідно заяв КП «Красноармійський центр єдиного замовника», комітету по фізичній
культурі та спорту Красноармійської міської ради від 12.03.2015 № 67, мешканки
Ткаченко О.В. та актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», керуючись ст. 6 ст. 25 Закону
України «Про рослинний світ», Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10.04.2006 року № 105 ст. 28 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», та листа директора комунального підприємства «Красноармійський центр
єдиного замовника» Зусмановського Д.К., керуючись статтями 30, 59, 73 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дозволити ліквідацію всього: 13 (тринадцять) одиниць дерев, а саме:
1.1. Дозволити комунальному підприємству «Красноармійський центр єдиного
замовника» (Зусмановський) провести ліквідацію дерев в кількості 9 (дев’ять) одиниць, а саме:
тополя – 6 од., береза – 1 од, верба – 1 од, липа – 1 од. в м. Красноармійськ у зв’язку з їх
незадовільним станом (аварійні, сухостійні та фаутні.)
1.2.
Голові комітету по фізичній культурі та спорту Поліщуку В.І. провести ліквідацію
дерев в кількості 2 одиниці, а саме: 2 верби у зв’язку з їх фаутним станом.
1.3.
Мешканці Ткаченко О.В. провести ліквідацію дерев в кількості 2 одиниць, а саме:
2 черемшини у зв’язку з їх фаутним станом.
2.
Визначити відповідальними за виконання власними силами вивезення дров та
гілок після ліквідації дерев КП «Красноармійський центр єдиного замовника» (Зусмановський),
голову комітету по фізичній культурі та спорту Поліщука В.І., мешканку Ткаченко О.В.
3.
Директору КП «Управління міського господарства» Карнауху В.В. продовжити до
31 грудня 2015 року термін дії ордеру № 28 від 20.12.2013 року.
4.
Житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович) після прийняття рішення
надати заявникам дозвіл на видалення дерев та ордер на продовження терміну дії до 31.12.2015
року.
5.
Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на житловокомунальний відділ міської ради (Юзипович).

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

АРКУШ
погодження до проекту рішення виконкому
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ПІДГОТОВЛЕНИЙ

Житлово-комунальним відділом міської ради

Начальник житлово-комунального
відділу міської ради

О.В.Юзипович

ПОГОДЖЕНИЙ:
Заступник міського голови

В.Г.Капінус

Начальник юридичного відділу
міської ради

С.А.Луценко

В.о. начальника загального відділу
міської ради

Д.С.Білаш

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

