
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЗКЕННЯ
«ІЄ, Д. 516109 Ле 3599/

м. Володимир-Волинський

Про надання дозволу
на знесення дерев

На звернення Янець А.ГІ. від 23.10.2О18р., Сухарєвої І.В. від О6.11.2О18р,
Смолянськоі' 1.0. від 31.1О.2О18р.,Токтокунова Р.Н. від 22.1О.2О18р., Вітик Л.І.
від 18.10.2018р., Сівак С.О. від 25.1О.2О18р., Занкевич Л.В. від 17.10.2018р.,
відповідно до актів обстеження зелених насаджень від 07.11.2018 року таПравил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства від 10.04.О6р. М2105 та п.2,6 Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року М1О45,
керуючись п.2О ч.4 ст. 42 Закону України “Про МЇСЦЄВЄ самоврядування в
Україн??

Надати дозвіл КП «Троянда»:

на видалення З(трьох) дерев - 2(двох) вишень, 1(однієі`) аличі, шо
ростуть по вул.Сагайдачного,14, які аварійні, порушують світловий режимбудинку;

на видалення 1(одного) дерева - абрикоси, яке росте повулКовельська, 106 яке сухостійне;
на видалення 2(двох) дерев -- яблунь, шо ростуть повул.Ак.Глушкова,34а, які всихаючі, ііорушуіотіь світловий режим будинку;

на видалення 3(трьох) дерев -- аличі, що ростуть по вул.Ковельська,12, які
аварійні.

1.1) Роботи із видалення дерев провести без сплати відновної вартості за
кошти благоустрою до 28 березня 2019 року відповідно п.4 рішення міської
ради «Про затвердження Положення про порядок видалення зелених насаджень
на території м. Володимира - Волинського» від 15.О4.1 ір. М 7/9.

1.2) Не допускати пошкодження будівель і
споруд під Час видалення

дерев.
1.3) Після проведення робіт по видалснню дерев забезпечити прибирання

території від гілок і деревини.



1.4) Зрізану деревину оприбуткувати за ціною 50 грн. 3 ПДВ за
1 м3.

2. Надати дозвіл ЖЕКМІ:

на видалення 2 (двох) дерев - беріз, які ростуть по вул.Гагаріна,3, які
аварійні;

на кронування Цодного) дерева -- ясена, що росте по вул.Ковельська,12,
який загрожує падінням сухого гілля.

на видалення 2(двох) дерев --- 1(одного) горіха, 1(однієї) горобини, що
ростуть по вул .Устилузька,5О, які всихаючі, аварійні.

на кронування 1(одного) дерева - акації, ЩО росте по вул.Устилузька, 50,
яке загрожує падінням сухого гілля.

2.1) Роботи із видалення дерев провести без сплати відновної вартості за
кошти благоустрою до 28 березня 2019 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. 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.

і

2.4) Зрізану ,деревину оприбуткувати за ціною 50 грн. з ПДВ за
1 м3.

3.13 закінченням термінів на видалення дерев вказаних у розпорядженні,
розпорядження вважати таким, що втратило чинність.

4.Коъітроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника
управління Житлово-комунального господарства і будівництва Фіщука В.С.

Міський голова П.Д.Саганюк
ЗДОІХНПЦУК35710


