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Про надання дозволу
на знесення дерев

Розглянувши звернення від 25.10.2016 року Боброкової І.М., від
28.10.2016 року директора Володимир-Волинського агротехнічного коледжу
Коновалюка О.В, від 03.11.2016 року завідувача ДНЗ 1192 «Казка» Селещук
Л.М. та відповідно до актів обстеження зелених насаджень від 03.11.2016 року
та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства від 10.О4.О6р. 10105 та п.2,6 Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року М91О45,

керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні": '

1. Надати дозвіл директору агротехнічного коледжу Коновалюку О.В.:
на видалення 1 (одного) дерева - туї, що росте по вул. Чернігівська, 4, яке
порушує світловий режим приміщення та створює аварійну ситуацію для
студентів.
1.1 Роботи із видалення дерева провести без сплати відновної вартості за власні
кошти до 28 березня 2017 року відповідно п.4 рішення міської ради «Про
затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень на
території м. Володимира 4 Волинського» від 15.04.1 1

р. М 7/9.
1.2 Не допускати пошкодження будівель і споруд під час видалення дерева.1.3 Після проведення робіт по зрізанню дерева забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

2. Надати дозвіл завідувачу ДНЗ 1492 Селещук Л.М.:
на видалення 4 (чотирьох) дерев - беріз, що ростуть по вул. Ковельській, 161 на
території ДНЗ М92 та перебувають в аварійному стані, загрожуючи падінням на
дітей.
2.1 Роботи із видалення дерев провести без сплати = дновної вартості за власні
кошти до 28 березня 2017 року відповідно п.4 гення міської ради «Про
затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень натериторії м. Володимира - Волинського» від 15042 1р. М 7/9.
2.2 Не допускати пошкодження будівель і споруд під час видалення дерев.



2.3 Після проведення робіт по видаленню дерев забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

3. Надати дозвіл Боброковій І.М.:
на видалення 4 (чотирьох) дерев - тополь, що ростуть по вул. Ю. Опільського,
42, які сухостійні та досягли вікової межі.
3.1 Роботи із видалення дерев провести без сплати відновної вартості за власні
кошти до 28 березня 2017 року відповідно п.4 рішення міської ради «Про
затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень на
території м. Володимира - Волинського» від 15.04.1 1

р. М: 7/9.
3.2 Не допускати пошкодження будівель

і

споруд під час видалення дерев.
3.3 Після проведення робіт по зрізанню дерев забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

4. Із закінченням термінів на видалення дерев, вказаних у розпорядженні,
розпорядження вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
начальника управління житлово-комунального господарства і будівництва
СмикалюкаО.П.
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