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РІШЕННЯ
17 лютого 2021 року

м. Липовець

№ 22

Про надання дозволу на зрізання дерев
Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня
2006 року №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства від 10 квітня 2006 року №105,
розглянувши звернення громадян м. Липовець вул. Ломоносова, 42, с. Скитка
вул. Драпалюків, 48, старости сіл Зозова, Олександрівки Некрут Н.М., старости
сіл Скитка, Хороша, Теклинівка Романова В.О., директора КП «Комунсервіс»
м. Липовець
Бондаренка М.В. щодо надання дозволу на знесення аварійних,
сухостійних та самосійних і порослевих дерев, виконавчий комітет міської
ради ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП „Комунсервіс” (директор Бондаренко М.В.):
1) на формування крон 4-х одиниць дерев породи верба по вулиці
Ломоносова, 42 м. Липовець;
2) на формування крон 3-х одиниць дерев породи верба по вулиці
Толстого, 26 м. Липовець;
3) на знесення 2-х одиниць аварійних дерев породи липа по вулиці
В. Липківського м. Липовець;
4) на знесення аварійного дерева породи каштан по вулиці Садова, 32
с. Скитка;
5) на розрідження самосійних та порослевих дерев породи клен та
бузина, з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів, по вулицях
Садова та Шевченка с. Скитка;
6) на знесення 15-х одиниць сухостійних аварійних дерев по вулиці
Соборна с. Зозів (навпроти сільської бібліотеки), на території Зозівської
АЗПСМ, на території Зозівського будинку культури.

2.
Роботи по видаленню дерев та вивезенню деревини провести
протягом лютого - березня 2021року.
3.
Забезпечити наведення санітарного порядку в 5-денний термін
після проведення робіт.
4.
КП «Комунсервіс» (директор Бондаренко М.В.) знесену деревину
при зрізанні дерева
оприбуткувати і відобразити необхідні операції у
бухгалтерському обліку.
5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчої діяльності
ради Сергія
КРОПИВНИЦЬКОГО.
В.о. міського голови

Олеся НАЗАРЕНКО

