
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 144 

від 13 грудня 2017  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, розглянувши звернення жительки 

м.Заставна, Гнідан Марії Василівни, вх.№654-ф від 18.10.2017 року, клопотання 

Заставнівського районного лабораторного відділення КМВЛДУ «Чернівецький 

ОЛУ МОЗ України» вх. №706-ф від 06.11.2017 року, клопотання Заставнівської 

районної ради вх.№519-ф від 13.11.2017 року, клопотання Заставнівської 

автомобільної школи ТСО України вх.№520-ф від 13.11.2017 року про надання 

дозволу на спилення аварійних дерев, 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 року № 

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 № 10 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 03.11.2017 року на видалення берези в кількості 4 (чотири) 

штуки, по вул.Чорновола,4 в зв’язку із санітарною очисткою дерев, 

незадовільним станом зелених насаджень. 

2. Затвердити Акт № 11 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 29.11.2017 року на видалення дерев загальною кількістю 33 

(тридцять три) штуки, а саме: горіх – 10 (десять) штук, вишня – 5 (п’ять) штук, 

клен – 5 (п’ять) штук, верба – 3 (три) штуки, липа – 4 (чотири) штуки, каштан – 

6 (шість) штук по вул.Грушевського,35 у  зв’язку із незадовільним станом та 

псуванням майна закладу. 



3.Затвердити Акт № 12 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 29.11.2017 року на видалення ялини загальною кількістю 2 (дві) 

штуки по вул.В.Чорновола,6 у зв’язку із сухостоєм та провести санітарну 

чистку 3 (трьох) беріз у зв’язку із задовільним станом. 

4. Затвердити Акт № 13 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 29.11.2017 року на видалення дерев загальною кількістю 3 (три) 

штуки, а саме: горіх – 2 (дві) штуки, туя – 1 (одна) штука, по 

вул.Бажанського,60 у  зв’язку із незадовільним станом та псуванням майна 

закладу. 

 

 

 


