
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  25 

від 18 березня  2016  року  

м. Заставна  

 

        Про  затвердження  актів  обстеження зелених  

        насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників),  

        що підлягають видаленню, на території м.Заставна 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Леваніна Р.В. про затвердження Актів обстеження 

зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників), що підлягають 

видаленню, на території м.Заставна та враховуючи необхідність проведення 

благоустрою території, прилеглої до стадіону, по вул.Кіцманській,  заяви 

Саварин Галини Миколаївни, вул.Бажанського, 18/3, Хортюка Василя 

Васильовича, вул.Нагірна, 8, колективне звернення мешканців 16-квартирного 

будинку по вул.Гоголя, 3, та будинків по вул.Гагаріна, 19 та 19 А, у зв’язку з 

проведенням санітарної рубки аварійних дерев у міському парку, керуючись п. 

7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08 2006 року № 1045, Наказом 

від 10.04.2006 р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України», виконавчий комітет міської ради – 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Затвердити Акт № 2 обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 

газонів, квітників), що підлягають видаленню на території м. Заставна від 

29.02.2016 року на видалення дерев (ясен) в кількості 20 (двадцять) штук по 

вул.Кіцманській в м. Заставна (біля стадіону), в зв’язку із проведенням чистки 

сухих, аварійних дерев. 

 

2.Затвердити Акт № 3 обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 

газонів, квітників), що підлягають видаленню на території м. Заставна від 

29.02.2016 року на видалення дерев (верба) в кількості 1 (одна) штука по 

вул.Нагірній, 8 в м. Заставна, в зв’язку із загрозою падіння дерева та 

пошкодження газопроводу та електромережі. 

 



3.Затвердити Акт № 4 обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 

газонів, квітників), що підлягають видаленню на території м. Заставна від 

15.03.2016 року на видалення дерев (сосна) в кількості 1 (одна) штука по 

вул.Бажанського, 18 в м. Заставна, в зв’язку із загрозою аварійного дерева 

житловому будинку. 

 

4.Затвердити Акт № 5 обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 

газонів, квітників), що підлягають видаленню на території м. Заставна від 

15.03.2016 року на видалення дерев (горіх) в кількості 1 (одна) штука по 

вул.Гоголя, 3 в м. Заставна, в зв’язку із загрозою аварійного дерева житловому 

будинку та прибудинковій криниці. 

 

5.Затвердити Акт № 6 обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 

газонів, квітників), що підлягають видаленню на території м. Заставна від 

16.03.2016 року на видалення дерев у міському парку «Заставнівський» по 

вул.Гагаріна в м.Заставна: модрина – 1 шт., тополя – 14 шт., ясен – 30 шт., липа 

– 9 шт., акація – 24 шт., горіх – 4 шт., алича – 1 шт., каштан – 4 шт., береза – 4 

шт., яблуня – 1 шт., клен – 3 шт., загальною кількістю 95 (дев’яносто п’ять) 

дерев, в зв’язку санітарною рубкою сухих, аварійних, уражених хворобою 

дерев. 

 

 


