
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.10.2020 № 367 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень  
 

Розглянувши лист директора Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (24.09.2020 № 1589) та заяву гр. Саєнко А.І. (05.10.2020 № 570) щодо 

надання дозволу на видалення аварійних дерев, відповідно до ст. 28 Закону 

України „Про благоустрій населених пунктів”, Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 № 1045, Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10.04.2006 № 105, беручи до уваги акт з обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від 16.10.2020 № 11, з метою запобігання 

загрози життю, здоров’ю мешканців міста та попередження аварійної ситуації, 

керуючись п. 7 „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень управлінню житлово-

комунального господарства (Флоренко О.А.) без сплати відновної вартості 

згідно додатку. 

2. Управлінню житлово-комунального господарства доручити роботи з 

видалення зелених насаджень підрядній організації або заявнику. 

3.  Підрядній організації або заявнику: 

3.1. Видалення дерев проводити після отримання відповідного ордеру у 

виконавчому комітеті Золотоніської міської ради. 

3.2. Протягом 2 днів після видалення дерев привести в належний санітарний 

стан території. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.).  

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

Флоренко О.А. 2 3093 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 20.10.2020 № 367 

 
 

№ 

п/п 

Порода зелених 

насаджень 

Кількість зелених 

насаджень 

Місце розташування 

зелених насаджень 

1 Берест 1 вул. Благовіщенська, 87 

2 Шовковиця 3 вул. Благовіщенська, 87 

3 Абрикоса 1 вул. Благовіщенська, 87 

4 Шовковиця 1 кладовище по вул. М. Негоди 

5 Липа 1 вул. Шевченка, 185 

6 Акація 3 вул. Шевченка, 50 А 

7 Верба 1 вул. Шевченка, 50 А 

8 Липа 1 парк ім. Т.Г. Шевченка 

9 Верба 1 вул. Обухова, 44 

10 Клен 1 вул. Незалежності, 66 

 

 

Керуючий справами         О.В. Шакура 


