УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
15.09.2020 р. № 164
м.Бар
Про видалення, кронування дерев на
території Барської міської ОТГ
Розглянувши звернення КП «Бар-благоустрій» та звернення мешканців міста про видалення,
кронування дерев на території Барської міської ОТГ, враховуючи акт обстеження зелених насаджень,
які підлягають санітарному видаленню, керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №1045 від 01.08.2006р., Положенням
«Про порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населеному пункті м. Бар», затвердженим
рішенням 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на видалення наступних дерев:
1.1. осика – 1шт. , липа – 1 шт /аварійний стан / в м. Бар по вул. Буняковського (міський парк);
1.2. горіх - 1 шт. /аварійний стан/ в м. Бар по вул. В. Комарова, 4;
1.3. береза – 2 шт./аварійний стан/ в м.Бар по вул. М. Леонтовича, 4;
1.4. ясен – 1 шт./вікова межа/ в. м. Бар по вул. В. Комарова, 9/1;
1.5. горіх – 8 шт. /аварійний стан/ в м. Бар по вул. Бони Сфорци, 8;
1.6. горіх – 1 шт. /аварійний стан/ в м.Бар по вул.. Героїв Майдану, біля будинку №17, за
зверненням ГО «Клуб спортивних єдиноборств ім. Юрія Барди «ДАО».
2. Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на кронування наступних дерев:
2.1. липа – 3шт. в м.Бар по вул. Буняковського;
2.2. горіх – 3шт., вишня – 4 шт. в м.Бар по вул. Чкалова;
2.3. горіх – 12 шт., вишня – 5 шт., абрикоса –4 шт. в м. Бар по вул. Сірка;
2.4. вишня – 3 шт., горіх – 4 шт., абрикоса – 2 шт. в м. Бар по вул. Ф. Вітомського;
2.5. горіх – 3 шт. в м. Бар по вул. Л. Українки;
2.6. ясен – 1 шт. в м. Бар по вул. Соборна, 11;
2.7. липа – 2 шт., горіх - 2 шт. в м.Бар по вул..Соборній , 17 за звернення ОСББ «Газовик+»;
3. Надати дозвіл Барському КВУ ВКГ «Барводоканал» на кронування дерев, а саме: граб – 15 шт. в
м.Бар по вул.Каштановій , біля Барського КВУ ВКГ «Барводоканал».
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