
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      __15.08.2018_                                                                                                  № _271__

 м. Лиман

Про  видалення  дерев  на

території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади

Розглянувши  звернення   громадян  про  видалення  дерев  на  території

Лиманської  об'єднаної  територіальної  громади,  з  метою  дотримання   постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  01  серпня  2006  року  №1045  "Про  затвердження

Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених  пунктах"  із

внесеними змінами, "Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах

України", затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованими в

Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за №880/12754, п.п.7п”а” ст.28 ЗУ

“Про благоустрій населених пунктів”,  керуючись п.п.7п”а”  ст.   30 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.  КП  «Лиманський  «Зеленбуд»  (Мороз)  провести  видалення  дерев  без  стягнення

відновної вартості за видалені насадження:

1.1.  по м. Лиман :

1.1.1. по вул. Пушкіна, 9а — одне дерево (тополь)

1.1.2. по вул. І. Лейко, 15 — одне дерево (шовковиця)

1.1.3. по вул. Пушкіна, 25 — одне дерево (каштан)

1.1.4. по вул. І. Лейко, 15 — одне дерево (тополь)

1.1.5. по вул. Свободи, 1с — два дерева (тополь)

1.1.6. по просп. Гагаріна — одне дерево (липа)

1.1.7. по вул. Челюскіна, 133 — одне дерево (тополь)

2. по с. Торське:

2.1. по вул. Північна, 13 — одне дерево (тополь)

3. по с. Крива Лука:

3.1. по вул. Центральна, 15 — одне дерево (акація)

3.1.1. по вул. Центральна, 25 — чотири дерева (клен)

3.1.2. по вул. Центральна, 31 — одне дерево (клен)

3.1.3. по пров. Тихий, 8 — одне дерево (акація)

4. по с. Озерне:

4.1. по вул. Курортна (біля КТП №102) — вісім дерев (тополь)

4.1.1. по вул. Лісна, 31 — два дерева (клен)

5. по с. Рубці:

5.1. по вул. Центральна — п’ятдесят шість дерев (тополь)



5.1.1. по вул. Восьмого березня — 2 дерева (тополь)

5.1.2. по вул. Паркова — сім дерев (тополь)

5.1.3. по вул. Шевченка — шість дерев (тополь)

5.1.4. по вул. Лісна — одне дерево (тополь)

6.  Управлінню освіти,  молоді  та  спорту Лиманської  міської  ради (Діденко)  провести

видалення дерев без стягнення відновної вартості за видалені насадження:

6.1.  по м. Лиман :

6.1.1. по вул. Пушкіна, 13а — шістнадцять дерев (тополь)

7. Відділу екології та природних ресурсів виконавчого комітету Лиманської міської ради

(Лебеденко) підготувати та видати КП «Лиманський «Зеленбуд» (Мороз),  Управлінню

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) ордер на видалення зелених

насаджень.

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського

голови Драча Ю.А..

             

     Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан


