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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
о? 3 ОЗ.М/*М б,61%/

м. Володимир-Волинський

Про надання дозволу
на знесення дерев

Розглянувши звернення від 28.02. 2017 року Андреєвої Р.Д., від
06.03.2017 року Крищука І.Л., від 07.03.2017 року Мартинюка І.В.., від
06.03.2017 року Шкільний М.В. від 02.03.2017 року Челирди К.О., листЖЕКЛ91 від 15.03.2017, а також під час комісійного обстеження зелених
насаджень міста та відповідно до актів обстеження зелених насаджень від
14.03.2017 року, від 20.03.2017 року та Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства від 1О.04.06р. 119105 та п.2,6Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року1191045, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні":

1. Надати дозвіл ЭКЕК 3191:

на кронування 7 (девяти) дерев - 6(шести) ясенів, 1(однієї) липи, та видалення2(двох) дерев - ясенів, що ростуть у «Брусилівському парку» які загрожуютьпадінням сухих гілок;
на видалення 2(двох) дерев „- тополь, що ростуть по вулиці Тургенєва, 15, які
досягли вікової межі;
На видалення 1(одного) дерева - клена, ЩО росте по вулиці Ак. Глушкова, 24,
яке уражене омелою.
на видалення 3(трьох) дерев - кленів, що ростуть по вулиці П.Січі,46; які єаварійними, загрожують падінням.
1.1) Роботи із видалення дерев провести без сплати відновної вартості за коштиблагоустрою до 28 березня 2017 року відповідно п.4 рішення міської ради «Про
затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень натериторії м. Володимира - Волинського» від 15.04.1 1р. Л9 7/9.
1.2) Не допускати пошкодження будівель і споруд під час видалення дерев.1.3) Після проведення робіт по зрізанню та кронуванню дерев забезпечити
прибирання території від гілок і деревини.
1.4) Зрізану деревину оприбуткувати за Ціною 50 грн. з ПДВ за 1 м3.



2.Надати дозвіл Мартинюк І.В.
на видалення 2 (двох) дерев - яблунь, На кронування 2(двох) дерев - яблунь,які ростуть по вул..Луцька 231;які сухостійні;
2.1) 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.О4.1 1р. Кв 7/9.
2.2) Не допускати пошкодження будівель і споруд під час Видалення дерев.
2.3) Після проведення робіт по зрізанню дерев забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

3. Надати дозвіл Челирда К.О.:
На видалення 6 (шести) дерев - 5(п'яти) верб, 1(одного) ясена, що ростуть по
вулиці Івана Огієнка,1 Іа, досягли вікової межі, аварійні;
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.О4.1 1р. Ле 7/9.
3.2) Не допускати пошкодження будівель і споруд під час видалення дерева
3.3) Після проведення робіт по зрізанню дерев забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

4. Надати дозвіл Андреєвій Р.Д.:
на видалення 2 (двох) дерев - аличі, що ростуть по вулиці Зимнівська,16а,
досягли вікової межі,всихаючі;
4.1) 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 іпорядок видалення зелених насаджень на
території м. Володимира - Волинського» від 15.О4.11р. Ле 7/9.
4.2) Не допускати пошкодження будівель і споруд під час видалення дерев.
4.3) Після проведення робіт по зрізанню дерев забезпечити прибирання
території від гілок і деревини.

5.13 закінченням термінів на видалення дерев, вказаних у розпорядженні,
розпорядження вважати таким, що втратило чинність.
6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника
управління Житлово-комунальногогосподарства і будівництва Фіщука В.С.

Міський голова П.Д.Саганюк
Здомищук357 І 0


