
 Україна 

Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 
 

 

     від  2016 р.                                                               №  

 

м. Знам’янка 

 

Про затвердження актів обстеження 

зелених насаджень та внесення змін до деяких 

рішень виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

 

Розглянувши акти обстеження зелених насаджень в м. Знам’янка від 

27 квітня 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 27 квітня 2016 року (додаються). 

2. Надати дозвіл гр. Баланенко М. С. на видалення шести дерев породи акація, які 

розташовані навпроти будинку № 2 по вул. Сікорського (кол. 70 років Жовтня) біля 

ТП-191, за власні кошти. 

3. Надати дозвіл голові ОСББ «Східний 97А» Мірончуку О. В. надати дозвіл на 

видалення одного дерева породи дуб, яке розташоване біля правого торця будинку № 

97-А по вул. Віктора Голого (кол. Фрунзе), за кошти об’єднання. 

4. Надати дозвіл гр. Холявка Н. М. на видалення двох дерев породи каштан біля 

дитячого ігрового майданчика навпроти кафе «Олімп», шести дерев породи акація за 

кафе «Олімп» та одного дерева породи ясен вздовж алеї у міському парку 

відпочинку біля кафе «Олімп», за власні кошти. 

5. Надати дозвіл голові ОСББ «Фенікс-3» Бульбі О. Є. на обрізку гілок одного дерева 

породи яблуня, яке розташоване навпроти першого під’їзду, та одного дерева породи 

горіх – навпроти четвертого під’їзду; обрізку крони: одного дерева породи яблуня, 

яке розташоване між першим та другим під’їздом, одного дерева породи горіх – між 

другим і третім під’їздом, одного дерева породи горіх – навпроти третього під’їзду 

житлового будинку № 3 по вул. Привокзальній, за кошти об’єднання; 

6. 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 каштан, яке розташовано на газонній частині біля 

будинку № 5 по вул. Чайковського; 

- видалення одного дерева породи тополя, яке розташоване по вул. Чайковського біля 

житлового будинку № 33 по вул. Дмитрівській; 

- обрізку гілок одного дерева породи граб, яке розташовано навпроти третього під’їзду 

та видалення двох дерев породи тополя, які розташовані позаду будинку № 38 по 

вул. Маяковського біля гаражів; 

- обрізку гілок одного дерева породи липа між першим та другим під’їздом; видалення 

одного дерева породи акація біля першого під’їзду, двох дерев породи ясен – 

навпроти третього під’їзду житлового будинку № 7 по вул. Михайла Грушевського, 

одне дерево породи ясен біля зупинки вздовж огорожі; 

- обрізку гілки одного дерева породи горіх, яке розташоване на прибудинковій 

території будинку № 5 по вул. Станційній (кол. Свердлова); 

 



7. Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету від 05 лютого 2016 року № 36 

«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень від 31 грудня 2015 року», 

виклавши його в наступній редакції: 

«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 липа, яке розташоване 

біля будинку № 19 по вул. 30 років ВЛКСМ». 

9. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 

28 квітня 2016 року № 131 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від 14 квітня 2016 року № 103 «Про затвердження актів 

обстеження зелених насаджень», виклавши його в наступній редакції: 

«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 тополя, яке розташоване напроти багатоповерхового 

житлового будинку № 111 по вул. Калиновій; 

-  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; 

- 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. 

10. Видалення зелених насаджень здійснювати за участю спеціаліста з відповідною 

кваліфікацією та дозволом на виконання даного виду робіт. 

11. Рекомендувати гр. Баланенку М. С., гр. Мірончуку О. В., гр. Хоярову О. К.,  гр. 

Жемній Г. Д., гр. Гребенюку П. А., гр. Вовченко Н. Ю.,  гр. Холявка Н. М., висадити  

нові дерева замість видалених. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка. 

 

Міський голова     С. Філіпенко 


