
            
 

 

Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

     від      13  серпня 2015 р.                                               № 252 

 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень від 07, 13, 21 липня 

та 10 серпня 2015 року  

 

 

Розглянувши акти обстеження зелених насаджень в м. Знам’янка від 07, 13, 21 

липня та 10 серпня 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 07, 13 та 21 липня та 10 

серпня 2015 року  (додаються). 

2. Надати дозвіл гр. Нечитайло В.А. на видалення двох сухих дерев породи вишня, 

які розташовані між першим та другим під’їздами багатоповерхового житлового 

будинку № 27 по вул. Матросова, за власні кошти. 

3. Надати дозвіл завідуючій ДНЗ № 8 «Світлячок» Клименко С.Г. на видалення 

одного сухого дерева породи вишня біля сараю на території господарського 

двору; одного дерева породи яблуня за сараєм господарського двору; одного 

дерева породи яблуня на ігровому майданчику середньої групи; чотирьох дерева 

породи вишня,  одного дерева породи яблуня та одного дерева породи груша на 

ігровому майданчику ясельної групи; одного дерева породи вишня на ігровому 

майданчику ІІ молодшої групи та одинадцять кущів породи самшит, які 

розташовані на території ДНЗ № 8, за кошти закладу. 

4. Надати дозвіл гр. Пойді О.С. на обрізку крони одного дерева породи акація, що 

розташоване навпроти магазину АТБ (вул. Фрунзе, 112) біля проїжджої частини, 

за власні кошти. 

5. Надати дозвіл комунальному підприємству «ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь) на 

видалення одного дерева породи липа, яке розташоване між багатоповерховими 

житловими будинками № 9 та № 12 по вул. Гагаріна, за кошти підприємства. 

6. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

7. Рекомендувати гр. Нечитайло В.А., завідуючій ДНЗ № 8 «Світлячок» 

Клименко С.Г. 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 

 


