
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
      __21.08.2019__                                                                                                  № __346_

 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. Поштова, 30 — три дерева (береза)

1.1.2. по пров. Лесі Українки — два дерева (шовковиця)

1.1.3. по пров. О.Тихого, 7 — чотири дерева (шовковиця)

1.1.4. по вул. Челюскіна, 86 — одне дерево (береза)

1.1.5. по вул. Привокзальна, 40 — одне дерево (клен)

1.1.6. по вул. Підстепна, 26 — два дерева (тополя)

1.1.7. по вул. Петропавлівська, 76 — одне дерево (груша)

1.1.8. по вул. Пархоменко (кладовище) — два дерева (тополя)

1.1.9. по вул. Шевченко, 48 — одне дерево (шовковиця)

1.1.10. по вул. К.Гасієва, 15 — одне дерево (тополя) 

1.1.11. по вул. Привокзальна, 24 — два дерева (клен) 

1.1.12. по вул. Головна (р-н літнього клубу) — п’ятнадцять дерев (тополя, акація, клен),

поросль клену

1.1.13. по вул. Пушкіна, 10а — одне дерево (яблуня)

1.1.14. по вул. Пушкіна, 7б — п’ять дерев (яблуня, абрикоса, вишня, тополя)

1.2. по с. Рубці:

1.2.1. по вул. Оскільська, 1 — одне дерево (тополя)

1.2.2. по вул. Лісна, 3-146 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.3. по вул. Оскільська, 1-51 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)



1.2.4. по вул. Горького, 1-41 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.5. по вул. Шевченко, 1-49 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.6. по вул. Паркова, 4-28 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.7. по вул. Строїтелів, 2-42а — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.8. по вул. Садова, 2-116 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.2.9. по вул. Центральна, 1-65 — обрізка гілок (охоронна зона надземних газопроводів)

1.3. по с. Торське:

1.3.1. по вул. Кооперативна, 8 — одне дерево (шовковиця)

1.4. по с. Іванівка:

1.4.1. по вул. Українська, 45 — два дерева (тополя)

1.5. по смт. Дробишеве:

1.5.1. по вул. Полухіна, 7/2 — одне дерево (тополя)

1.5.2. по вул. Слобожанська, 39б — одне дерево (липа)

1.6. по смт. Новоселівка:

1.6.1. по вул. Шкільна, 10 — одне дерево (берест)

2.  Структурному  підрозділу «Станція  Лиман»  філії  «Донецька  залізниця»  АТ

«Укрзалізниця» (Євреїмов)  провести видалення дерев  без стягнення відновної вартості

за видалені насадження:

2.1. по м. Лиман:

2.1.1. по вул. Енергетиків, 3 — десять дерев (сосна) 

2.1.2. по вул. Привокзальна, 70 — дев’ять дерев (тополя) 

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

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

«Лиманський «Зеленбуд» (Самойлов),  Структурному підрозділу «Станція Лиман» філії

«Донецька  залізниця»  АТ  «Укрзалізниця»  (Євреїмов) 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


