
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16   лютого   2012р. №  __54
м. Нововолинськ

Про знесення зелених насаджень 

Згідно  до  ст.  30  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування”,  п.2 
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №1045  від  01.08.2006р.  „Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах”,  розглянувши звернення  ЖКП №2 (Бандура Ю.Р.),  ВУКГ (Бутинець 
В.С.),  гр.  Улибін  В.В.  та  акти  обстеження  зелених  насаджень,  погоджених 
Державним  управлінням  охорони  навколишнього  природного  середовища  у 
Волинській  області,  виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ:
 

1. У зв'язку досягненням деревом вікової межі та незадовільним станом, 
дозволити ВУКГ ЖКО Нововолинської міської ради зрізати:

“Парк культури та відпочинку” - 3 шт. (тополя), 1 шт. (ясен);
вул. Винниченка, 2 - 2 шт. (липа);
вул. Островського, 1 - 1 шт. (верба);
вул. Кауркова, 28 - 1 шт. (верба);
вул. Гагаріна, 21 - 2 шт. (ясен);
вул. Шухевича, 31 - 1 шт (верба);
пр. Перемоги (сквер біля лікарні) - 1 шт. (ясен).

2. У зв'язку з відновленням світлового режиму в житловому приміщенні, 
що затіняється деревами, досягненням деревом вікової межі дозволити ЖКП № 2 
зрізати:

пр. Перемоги, 29 - 2 шт. (вишня), 1 шт. (алича);
вул. Соборна, 10 - 2 шт. (абрикос);
м-н. Шахтарський, 6 - 1 шт. (каштан), 1 шт. (липа);
м-н. Шахтарський, 8 - 2 шт. (липа);
м-н. Шахтарський, 22 - 2 шт. (клен), 1 шт. (береза), 1 шт. (липа);
м-н. Шахтарський, 30 - 2 шт. (вишня),  1 шт. (липа);
м-н. Шахтарський, 31 - 1 шт. (абрикос), 1 шт. (вишня).



3.  У зв'язку  з  незадовільним станом дерева  дозволити гр.  Улибіну В.В. 
зрізати:

вул. Автобусна, 3 - 1 шт. (тополя).

4.  До зрізання приступити після отримання ордера на знесення зелених 
насаджень та до 01.05.2012р. виконати озеленення згідно плану благоустрою:

ВУКГ - висадити 36 декоративних дерева на прилеглій території.
ЖКП № 2 - висадити 54 декоративних дерева на прилеглій території.
гр. Улибін В.В- висадити 3 декоративних дерева на прилеглій території.

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
будівництва, комунального господарства і газифікації Шулігу І.Й.

Міський голова В.Б. Сапожніков

Шуліга 32245
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