ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 21.10.2019 № 378
м. Золотоноша

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
Розглянувши листи мешканців будинку 62 А по вул. Шевченка (30.07.2019
№ КО-32/02-09), гр. Гладкого І.С. (09.09.2019 № 476), старшого будинку 52 А
по вул. Шевченка Даценко Г.П. (11.09.2019 № 483), гр. Ізгагіної З.С. (12.09.2019
№ 486), старшого будинку № 62 А по вул. Шевченка Єгорова В.Б. (27.09.2019
№ 531) та гр. Талан Т.С. (30.09.2019 № 536) 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 01.08.2006 № 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 висновки комісії з обстеження зелених насаджень
(акти від 26.09.2019 № 10 та від 17.10.2019 № 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 ПП „Базис плюс”
(Козлова О.О.), а саме: 2 (два) дерева (порода береза), розташованих по
вул. Шевченка, 62 А; 3 (три) дерева (порода груша, абрикоса), розташованих по
вул. Абрикосова; 3 (три) дерева (порода абрикоса, шовковиця), розташованих
по вул. Шевченка, 52 А; 1 (одне) дерево (порода липа), розташоване по
вул. Валентина Чуріти, 1; 3 (три) дерева (порода абрикоса), розташованих по
вул. Шевченка, 62 А та 5 (п’ять) дерев (порода верба), розташованих по
вул. Олександра Навроцького, 37 без сплати відновної вартості.
2. Роботи з видалення зелених насаджень доручити ПП „Базис плюс”
(Козлова О.О.).
3. ПП „Базис плюс” (Козлова О.О.):

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

Флоренко 23093

В.О. Войцехівський

