
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      ____20.03.2019_                                                                                                  № __109

 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  житлово-

комунального 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» (Самойлов)  провести видалення дерев  без стягнення

відновної вартості за видалені насадження:

1.1. по м. Лиман:

1.1.1. по вул. Героїв Десантників, 101 — одне дерево (тополя)

1.1.2. по пров. Героїв Десантників, 25 — два дерева (шовковиця)

1.1.3. по вул. Суворова — одне дерево (абрикоса)

1.1.4. кладовище «Колгоспне» — одне дерево (шовковиця)

1.1.5. по вул. Підлісна, 82 — одне дерево (горіх)

1.1.6. по вул. Вишнева, 58 — два дерева (акація)

1.1.7. р-н Голубі Озера, ТОВ Лісовий Берег” — сто тридцять дерев (тополя, сосна)

1.1.8. по вул. Привокзальна, 29/1 — вісім дерев (тополя)

1.1.9. по вул. Свободи, 1а — десять дерев (тополя)

1.1.10. по вул. І.Лейко (біля котельні №13) — одне дерево (клен)

1.1.11. по просп. Гагаріна, 4б — чотири дерева (береза, яблуня)

1.2. по смт. Зарічне:

1.2.1. по вул. Клєвєрна, 45 — одне дерево (клен)

1.2.2. по вул. Центральна, вул. Квіткова — тридцять одне дерево (клен, тополя, береза)

1.3. по с. Коровій Яр:

1.3.1. пер. вул. Спортивна та вул. Миру — три дерева (клен, верба)

1.3.2. по вул. Краматорська, 29-31 — чотири дерева (тополя)

1.3.3. по вул. Новоселів, 4 — шість дерев (тополя)

1.3.4. по вул. Спортивна, 27-28 — одне дерево (тополя)



1.4. по с. Шандриголове:

1.4.1. по вул. Гутченко та пров. Гутченко — двадцять одне дерево (клен, акація)

1.5. по смт. Дробишеве:

1.5.1. по вул. Сонячна, 9 — двадцять дерев (верба)

1.5.2. по вул. Українська (р. Суха Плотва) — двадцять чотири дерева (тополя, верба)

1.5.3. кладовище — п’ятнадцять дерев (клен, тополя)

1.6. по с. Торське:

1.6.1. по вул. Кооперативна, 18 — десять дерев (тополя)

2. Продовжити термін дії ордерів на видалення зелених насаджень до 31 грудня 2019 року

згідно реєстру (додається).

3. Сектору екології та природних ресурсів відділу житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Лиманської міської ради (Коломацький) підготувати та видати КП

«Лиманський «Зеленбуд» (Самойлов) ордер на видалення зелених насаджень.

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

голови Драча Ю.А..

             

     Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан


