
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  

   13.08.2021                                 смт Воскресенське                       № 74 

Про надання дозволу на
видалення зелених насаджень

Керуючись  Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
Постанови  КМУ  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про  затвердження  Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши
заяви  начальника  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської
селищної  ради  Ярослава  ШАЛАНИЧА  та  старости  села  Пересадівка  Ігоря
БЕНЯ, акти комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню,
виконавчий комітет селищної ради,

ВИРІШИВ:

1. Надати заявнику, начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту
Воскресенської  селищної  ради  Ярославу  ШАЛАНИЧУ дозвіл  на  видалення
дерев на території закладів освіти, а саме:

1.1. ДНЗ  «Колосок»  по  вул.  Михайла  Грушевського,  146  в  с.Пересадівка
породи акація 2 шт., породи тополя 1 шт., породи горіх 2 шт.;

1.2. Пересадівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступеню  по  вул..  Шевченко,  160  в
с.Пересадівка породи акація 1 шт., породи тополя 5 шт.;

1.3. Степівська гімназія по вул. Космонавтів, 23 в с. Степове породи акація 1
шт.,  породи тополя  3  шт.,  породи горіх  1  шт.,  породи слива  1  шт.,  породи
черешня 1 шт., породи груша 1 шт., породи вишня 3 шт.;

1.4. Грейгівська  ЗОШ  І-  ІІІ  ступеню по  вул.  14  Гвардійської  дивізії,  3  в
селищі Грейгове породи каштан 1 шт;

1.5. ДНЗ «Вишенька» по вул. 9 Травня, 15 в селищі Горохівка породи акація
1 шт.;

1.6. Воскресенська  ЗОШ  І-  ІІІ  ступеню  по  вул..  Горького,  66  в  смт.
Воскресенське породи тополя 14 шт.;

1.7. ДНЗ  «Сонечко»  по  вул.  Соборна,  45  в  смт.  Воскресенське  породи
тополя 10 шт..

1.8. Червонянська  гімназія  (біля  майстерні)  по  вул. Шкільна,  27  в  селі
Червоне породи акація 2 шт.



2.  Надати  заявнику, старості  села  Пересадівка  Ігорю БЕНЮ,  дозвіл  на
видалення дерев на території  села Пересадівка, а саме:

2.1. Провулок між вул. Грушевського та вул. Шевченко (біля школи) в
селі Пересадівка породи акація - 4 шт.;

3.  Видалення  дерев  проводити  у  відповідності  до  актів  обстеження
зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню (додаються)  та  з  дотримання
правил техніки безпеки. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Ярослава
ШАЛАНИЧА.

Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР


