ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
_21.11.2018

№ __362_
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 вимог 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, «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, п.п.7 п“а” ст. 28
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись п.п.7 п“а” ст. 30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. КП «Лиманський «Зеленбуд» (Лебеденко) провести видалення дерев без стягнення
відновної вартості за видалені насадження:
1.1. по м. Лиман:
1.1.1. по вул. Пролетарська, 60 — одне дерево (тополя)
1.1.2. по вул. Пушкіна, 5 — два дерева (абрикос)
1.1.3. по вул. Привокзальна, 5 — п’ять дерев (клен)
1.1.4. по вул. Вишнева, 100 — одне дерево (шовковиця)
1.1.5. по вул. Вишнева, 98 — одне дерево (шовковиця)
1.1.6. по вул. Ринкова, 64 — одне дерево (абрикос)
1.1.7. по вул. Свободи (біля ДПРЗ-21 ГУ МНС) — два дерева (тополя)
1.1.8. по пров. Базарний, 7 — три дерева (тополя, клен)
1.1.9. по вул. Вишнева (кладовище) — два дерева (клен)
1.1.10. р-н Голубих Озер — триста дерев (сосна)
1.1.11. по вул. Незалежності, 4 — два дерева (тополя)
1.2. по смт. Зарічне:
1.2.1. по вул. Підлужна, 8 — одне дерево (клен)
1.2.2. по вул. Квіткова (кладовище) — одне дерево (береза)
1.3. по с. Коровій Яр:
1.3.1. по вул. Краматорська, 4; 39 — чотири дерева (тополя)
1.3.2. по вул. Спортивна (терит. Коровоярського НВК) — 2 дерева (черемха, шовковиця)
1.3.3. р-н водонапірної вежі — два дерева (тополя)
1.3.4. по вул. Спортивна, 28; 6; 26 — сім дерев (тополя, клен, верба)

1.4. по с. Торське:
1.4.1. по вул. Роднікова, 17а — вісім дерев (тополя)
1.4.2. по вул. Роднікова, 32 — одне дерево (клен)
1.4.3. по вул. Центральна (пер. вул. Шкільна) — шість дерев (тополя)
1.4.4. по вул Кооперативна, 1; 6; 4 — чотири дерева (тополя)
1.5. по с. Терни:
1.5.1. по вул. Центральна, 119 — два дерева (тополя)
1.6. по с. Новосадове:
1.6.1. кінцева зупинка — одне дерево (тополя)
1.7. по с. Рубці:
1.7.1. по вул. Центральна — тридцять дерев (клен)
1.8. по смт. Дробишеве:
1.8.1. по вул. Зарічна, 8 — одне дерево (береза)
1.8.2. по вул. Полуніна, 20 — одне дерево (тополя)
2. Відділу екології та природних ресурсів виконавчого комітету Лиманської міської ради
(Коломацький) підготувати та видати КП «Лиманський «Зеленбуд» (Лебеденко) ордер на
видалення зелених насаджень.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Драча Ю.А..

Міський голова

П.Ф. Цимідан

