
      

Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

     від    14   листопада  2014 р.                                 № 397 
 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень від 16 та 23  жовтня  

2014 року 

 

Розглянувши акти обстеження  зелених насаджень в м. Знам’янка від 16 та 23 

жовтня 2014 року, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень від 16 та 23 жовтня 2014 року                

(додаються). 

2. Надати дозвіл Особі_1 на видалення двох дерев породи абрикос, які розташовані 

біля лівого торця житлового будинку по вул. Київській, за власні кошти. Видалення 

зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною кваліфікацією 

та дозволом на виконання даного виду робіт. 

3. Надати дозвіл Особі_1. на обрізку крони одного дерева породи яблуня,  яке 

розташоване біля першого під’їзду житлового будинку по вул. Радянській, за 

власні кошти. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з 

відповідною кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

4. Надати дозвіл комунальному підприємству «ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь) за кошти 

підприємства: 

- на видалення двох дерев породи ясен на тротуарі по вул. Трудовій навпроти 

магазину «Престиж»; 

- на видалення одного дерева породи береза, що розташоване між житловими 

будинками  № 9 та № 12 по вул. Гагаріна; 

- на видалення одного дерева породи горіх, який розташований вздовж 

тротуару по вул. Жовтневій біля будинку № 43 по вул. Жовтневій; 

- на видалення одного дерева породи верба навпроти будинку № 44 по 

вул. Радянській біля гаражів. 

5. Надати дозвіл головному лікарю Знам’янської центральної районної лікарні 

Муравському І.Б. на обрізку крон двох дерев породи верба, які розташовані 

навпроти дитячого відділення ЦРЛ, одне з яких біля топкової, за кошти закладу.  

Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

6. Надати дозвіл директору територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Знам’янка Костіковій Т.М. на видалення одного 

дерева породи груша, яке розташоване навпроти приміщення територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка, за 

адресою: м.Знам’янка, вул.Глібка, 28-а, за кошти установи. Видалення зелених 

 



насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною кваліфікацією та 

дозволом на виконання даного виду робіт. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Л. Лаптєву. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 І. Крижановський 


