
 Україна 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

 

     від  2016 р.                                                               №  

 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень  

 

Розглянувши акти обстеження зелених насаджень в м. Знам’янка від 24 лютого, 10 та 

22 березня 2016 року, керуючись 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 24 лютого, 10 та 22 березня 2016 року 

(додаються). 

2. Надати дозвіл гр. Клюці Ю. Г. на видалення одного дерева породи вишня, одного дерева 

породи абрикос та одного дерева породи слива – біля І під’їзду; одного дерева породи груша 

– біля ІІ під’їзду, одного дерево породи слива – біля ІІІ під’їзду, одного дерева породи верба 

– навпроти будівлі колишньої котельні № 6; чотирьох дерев породи слива, одного дерева 

породи груша, двох дерев породи черешня, двох дерев породи абрикос, одного дерева 

породи груша, трьох дерев породи яблуня – біля гаражів на прибудинковій території 

житлового будинку № 30 по вул.  Чайковського, за власні кошти. 

3. Надати дозвіл директору ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Г. Шевченка Н. Солонько на видалення 

десяти дерев породи яблуня у саду на території ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Г. Шевченка, за 

кошти установи. 

4. Надати дозвіл КП «ЗЖЕК № 1» (кер. Е. Дегтярь) на видалення за кошти підприємства: 

- одного дерева породи тополя, яке розташоване напроти багатоповерхового житлового 

будинку № 111 по вул. Калиновій, за кошти підприємства; 

-  одного дерева породи тополя, яке розташоване біля будинку № 18 по вул. Осадчого, 

одного дерева породи тополя біля магазину «Екватор», одного дерева породи тополя, 

яке розташоване навпроти ДНЗ № 3 «Івушка» по вул. Чумацький Шлях; 

- двох дерев породи акація, які розташовані біля пам’ятного знаку на честь знам’янчан 

та мешканців району, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

- одного дерева породи ясен, яке розташоване біля будинку № 22 по вул. 8 Березня; 

- одного дерева породи липа, яке розташоване біля будинку № 5 по вул. 5-тій Робочій. 

5. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

6. Рекомендувати гр. Клюці Ю. Г., гр. Слєсарчук Є. С., гр. Луняченко С. О., гр. Школі В. І., 

гр. Каратєєву С. В., гр. Рапоті А. В., директору ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Г. Шевченка Н. 

Солонько висадити  нові дерева замість видалених. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка. 

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 


