
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 34  

від 01 березня 2018  року  

м. Заставна  

 

 Про затвердження актів обстеження зелених  

 насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників),  

 що підлягають видаленню, на території м. Заставна 

 

 

Розглянувши заяви директора ТОВ «Віойл-Зерно» Вдовиченка С.О., директора КП 

«Благоустрій плюс» Грішіна І.О., в.о. директора ВПУ №24 Ковальницького П.М., жительки 

м. Заставна Глов’як О.Д., начальника Заставнівського РЕМу Ковалика В.І. про надання 

дозволу на видалення аварійних дерев, керуючись підпунктом 7 пункту «а»  статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України  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 №2 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

21.02.2018 року на видалення 15 дерев, а саме: 8 – ясенів,7 тополь по вул. Бажанського,78 у  

зв’язку із сухостоєм, незадовільним та аварійним станом зелених насаджень.  

2. Затвердити Акт №3 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

21.02.2018 року на видалення 10 дерев, а саме: 9 каштанів, 1 дуба по вул. Незалежності та 

вул. Гагаріна у  зв’язку із сухостоєм, незадовільним та аварійним станом зелених насаджень. 

3. Затвердити Акт №4 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

21.02.2018 року на видалення 7 дерев, а саме: 4 каштанів, 1 берези, 1 горобини,1 ялини по 

вул. Бажанського, 58 у  зв’язку із сухостоєм, незадовільним та аварійним станом зелених 

насаджень. 

4. Затвердити Акт №5 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

21.02.2018 року на видалення 1 ясена по вул. Січових Стрільців,16 у  зв’язку із сухостоєм, 

незадовільним та аварійним станом зелених насаджень.  

5. Затвердити Акт №6 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

21.02.2018 року на видалення 3 горіхів по вул. Гагаріна,5 у  зв’язку із сухостоєм, 

незадовільним та аварійним станом зелених насаджень.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного устрою та 

містобудування міської ради.   

 

 

 

 


