ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________2021 року

№

Ь

Про надання дозволу на видалення
зелених насаджень на території
Володимирецької селищної
територіальної громади
Відповідно до п.п 7 п «а» ст.ЗО, п.З ч.4, ч.б ст.59 Закону України від
21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в України», ч.З ст. 28
Закону України від 06.09.2005 № 2807-ІУ «Про благоустрій населених пунктів,
п.п. 4.5 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
№ 1045, п.п. 9.1.11, 9.1.16 Правил утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури
та житлово - комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
рішення виконкому селищної ради від 22.12.2020 № 159 «Про утворення
комісій при виконкомі селищної ради, визначення їх чисельності та
затвердження персонального складу», розглянувши заяву громадянина
Назаришина Олександра Антоновича (вх. Н - 779 від 03.08.2021р.) щодо
надання дозволу на зрізання дерева, яке знаходиться по вулиці Соборна
(навпроти будинку № 35), враховуючи необхідність видалення аварійних дерев
в с. Берестівка , вул. Центральна та кронування дерева (горіх), що знаходиться
на прибудинковій території по вул. Шкільна, 12,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на зрізання трьох дерев, в тому числі:
- акація -1 шт., що розмішена в смт Володимирець, вул Соборна
(навпроти будинку № 35);
- акація - 1 шт., що розміщена в с. Берестівка, вул. Центральна;
- береза - 1 шт., що розміщена в с. Берестівка, вул. Центральна
2. Надати дозвіл на кронування дерева (горіха), що знаходиться на
прибудинковій території по вул. Шкільна, 12.
3. Відділу економіки, інвестицій, житлово - комунального господарства
селищної ради забезпечити видалення дерев вказаних в п. 1 даного рішення та
кронування дерева вказаного в п. 2 даного рішення.
4. Зрізану деревину використати як паливо для опалення адмінприміщень
Володимирецької селищної ради.

5. Контроль щ
селищного голови Кор0р:
Селищний голова
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