УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 267 від 16 листопада 2017 р.
Про видалення, кронування дерев
на території Барської міської ОТГ
Розглянувши звернення громадян про кронування та видалення дерев на території
Барської міської ОТГ, враховуючи акти 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., виконком
міської ради ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на видалення наступних дерев:
1.1. горобина – 2 шт., черешня – 1 шт., береза – 1 шт. по вул. Каштановій, 72 в м. Бар /аварійний
стан/, за зверненням ОСББ «ОБЕРІГ-72»;
1.2. груша – 1 шт. по вул..Шевченка, 2 в м.Бар / аварійний стан/ за зверненням Щепковського
В.В.;
1.3. горіх – 2 шт., черешня – 3 шт. , груша – 2 шт., ялина- 2 шт. / аварійний стан/, чагарників в
с.Глинянка , на території кладовища;
1.4. липа- 1 шт., горіх – 1 шт. в м.Бар, вул..Соборна, біля будівлі №8 / аварійний стан/ за
зверненням КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «КОЛОС».
2. Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на кронування наступних дерев:
2.1. горіх – 1 шт., верба – 1 шт., черешня – 1 шт., береза – 1 шт. по вул. Каштановій, 72 в м.Бар,
за зверненням ОСББ «ОБЕРІГ-72» ;
2.2. липа – 1 шт. по вул. Врублевського, 32 в м.Бар, за зверненням гр. Дмитрик М.Т.;
2.3. слива – 1 шт. по вул.Європейській,21 в м.Бар за зверненням гр. Лисенко Л.О.;
2.4. абрикоса – 1 шт. по Медвецького, 23 в м.Бар за зверненням Подуфалової Л.Т.;
2.5. береза- 1 шт. по вул.Шевченка, біля будинку №6 в м.Бар за зверненням Зозулі І.М.;
2.6. дерев в с.Глинянка , на території кладовища;
2.7. горіх – 4 шт. по вул. Горбатого, 22 в м.Бар, за зверненням Ходаніцького В.А.

Міський голова
Секретар міської ради Подуфалов В.М.______________
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _______________
Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В._____________________
Начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М. _______
Головний спеціаліст (архітектор)
відділу МА ЖКГ Погребнюк Ю.В. __________________

А.А.Цицюрський

