
  

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 червня 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 червня 2016 року (додаються). 

2. Надати дозвіл гр. ****. на видалення двох дерев породи яблуня, які розташовані на 

прибудинковій території житлового будинку **** по пров. ***, за власні кошти. 

3. Надати дозвіл гр. **. на видалення одного дерева породи акація, яке розташоване біля гаража 

№ 2 за адресою: вул. ***, за власні кошти. 

4. Надати дозвіл начальнику «Локомотивного депо Знам’янка» ПАТ «Укрзалізниця» на 

видалення двадцяти двох дерев породи акація, одинадцяти дерев породи клен, тридцяти 

трьох дерев породи ясен, які розташовані між залізничною колією та територією 

«Знам’янського будівельно-монтажного експлуатаційного управління», за кошти 

підприємства. 

5. Надати дозвіл КП «Комбінат комунальних послуг» (кер. М. Коротченко) за кошти 

управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради  на: 

- видалення одного дерева породи абрикос, яке розташоване на газонній частині біля будинку 

№ 16 по вул. Ярослава Мудрого; 

- видалення трьох дерев породи яблуня,  чотирьох дерев породи абрикос навпроти першого 

під’їзду; двох дерев породи яблуня, одного дерева породи абрикос, двох дерев двох дерев 

породи груша біля господарських будівель; одного дерева породи абрикос - між першим та 

другим під’їздом; обрізку гілок двох дерев породи яблуня навпроти першого під’їзду та двох 

дерев породи яблуня навпроти другого під’їзду житлового будинку № 79 по вул. Віктора 

Голого; 

- видалення одного дерева породи береза, яке розташоване навпроти Знам’янського міського 

спортивного клубу ТСОУ позаду житлового будинку № 16 по вул. Григорія Сковороди; 

- на обрізку гілки одного дерева породи шовковиця, яке розташоване біля четвертого під’їзду 

багатоповерхового житлового будинку № 18 по вул. Михайла Грушевського. 

6. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

11. Рекомендувати гр. ****., начальнику «Локомотивного депо Знам’янка» ПАТ 

«Укрзалізниця», гр. Романовій В. В., гр. Бойко С. В.   висадити  нові дерева замість 

видалених. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Н. Купріянову. 

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 


