
            
 

Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

     від   26   червня 2015 р.                                               № 198 
 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень від 20, 28 травня  

та 24 червня  2015 року 

 

 

Розглянувши акт обстеження  зелених насаджень в м. Знам’янка від  20, 28 травня 

та 24 червня 2015 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  20, 28 травня  та 

24 червня 2015 року (додаються). 

2. Надати дозвіл старшому будинкового комітету № 8 Ніколаєву П.А. на видалення 

двох дерев породи абрикос та одного дерева породи яблуня, які розташовані 

навпроти будинку № 3 по пров. Луначарського; одного дерева породи абрикос та 

одного дерева породи яблуня та обрізку однієї гілки одного дерева породи 

яблуня, які розташовані навпроти будівлі управління Пенсійного фонду в місті 

Знам’янка та Знам’янському районі, що знаходиться за адресою: 

вул. Луначарського, 12, за власні кошти. 

3. Надати дозвіл комунальному підприємству «ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь): 

 на видалення одного дерева породи груша, яке розташоване навпроти ІІІ 

під’їзду багатоповерхового житлового будинку № 7 по вул. Трудовій, за 

кошти підприємства.; 

 на обрізку гілок одного дерева породи каштан, яке розташоване вздовж 

тротуару по вул. Жовтневій,  навпроти будівлі виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради за адресою: вул. Жовтнева,19, за кошти 

підприємства. 

4. Надати дозвіл старшому будинку № 7 по вул. Трудовій Івановій Н.В. на 

видалення одного дерева породи ясень, яке розташоване вздовж тротуару по вул. 

Трудовій біля входу до церкви Сергія Радонезького, за власні кошти. 

5. Надати дозвіл гр. Лисенковському О.М. на видалення чотирьох аварійних дерев 

породи акація, які розташовані біля будинку № 12 по вул. Петровського, за власні 

кошти.  

6. Надати дозвіл гр. Холявкі Н.М. на видалення двох дерев породи горіх, які 

розташовані вздовж огорожі міського парку культури і відпочинку навпроти 

будівлі Знам’янської дирекції залізничних перевезень (вул. Жовтнева, 10),  та 

 



одного дерева породи абрикос біля автостоянки у міському парку культури і 

відпочинку, за власні кошти. 

7. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

8. Зобов’язати старшого будинкового комітету № 8 Ніколаєва П.А., старшого 

будинку № 7 по вул. Трудовій Іванову Н.В., гр. Лисенковського О.М. та Холявку 

Н.М. висадити  нові дерева замість видалених. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

 

 

 

 

Заступник міського голови    А.Заруцький 


