
           
 

 
 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

     від     09    жовтня 2015 р.                                                  № 325 

 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень від 16 вересня  

2015 року 

 

 

Розглянувши акти обстеження  зелених насаджень в м. Знам’янка 

від  16 вересня 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  16 вересня 2015 року 

(додаються). 

2. Надати дозвіл голові ОСББ «Будинок мрії -10»  Мацегут М.М. на обрізку гілок 

одного дерева породи береза біля правого торця, обрізку гілок одного дерева 

породи каштан біля шостого під’їзду та обрізку гілок п’яти дерев породи каштан 

біля лівого торця багатоповерхового житлового будинку № 10 по 

вул. Привокзальній, за кошти об’єднання. 

3. Надати дозвіл голові квартального комітету Каратєєву С.В. на видалення одного 

дерева породи горіх, одного дерева породи абрикос та одного дерева породи 

груша біля будинку № 13 по вул. Примакова, за власні кошти. 

4. Надати дозвіл старшій будинку № 3 по вул. Привокзальній Карпук Г.А. на 

видалення одного дерева породи яблуня навпроти третього під’їзду, видалення 

двох дерев породи яблуня навпроти четвертого під’їзду та обрізку гілок  одного 

дерева породи яблуня навпроти четвертого під’їзду багатоповерхового житлового 

будинку № 3 по вул. Привокзальній, за власні кошти. 

5. Надати дозвіл гр. Заікіну С.В. на видалення одного дерева породи абрикос, яке 

розташоване між третім та четвертим під’їздами багатоповерхового житлового 

будинку № 1 по вул. Мусоргського, за власні кошти. 

6. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

7. Рекомендувати голові квартального комітету Каратєєву С.В.,  старшій будинку № 

3 по вул. Привокзальній Карпук Г.А.,  гр. Заі  кіну С.В. висадити  нові дерева 

замість видалених. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

 

 

 

                Міський голова     І.Крижановський 


