
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
Від  08.02.2012р. № 33    

 
 
 
 
        
 

            
          Розглянувши акти обстеження зелених насаджень від 16.01.12р. № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.08.06 р. № 1045 „Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, керуючись 
п.п. 7 п „а” ст. 30, ст. 40  Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 
 

1. Надати комунальному виробничо-господарському підприємству 
(КВГП)  дозвіл на видалення: 

- 7 дерев листової породи, віком 55 років по вул. Кірова, 84-А, територія 
дитячого навчального закладу № 20, в зв’язку з тим, що дерева сухі, ростуть               
на відстані 0,5 м від огорожі, створюють загрозу для життя людей; 

- 1 дерева листової породи, віком 40 років по вул. Кривоноса, 1,                    
територія дитячого навчального закладу № 19, в зв’язку з тим, що дерево має 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, росте на відстані 1,5 м 
від дитячого майданчика та 2 м від будинку, створює загрозу для життя людей; 

- 4 дерев листової породи, віком 55 років по вул. Доватора, 10, територія 
дитячого навчального закладу № 14, в зв’язку з тим, що дерева мають значну 
частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані 2 м                       
від дитячого майданчика, створюють загрозу для життя людей; 

- 7 дерев листової породи, віком 45-60 років по вул. Залізнична, 23, 
територія загальноосвітньої школи № 8, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
1,5-2 м від дитячого майданчика, створюють загрозу для життя людей; 

- 7 дерев листової породи, віком 40-56 років по вул. Кірова, 60, територія 
дитячого навчального закладу № 21, в зв’язку з тим, що дерева мають значну 
частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
0,5 м від огорожі та 0,5 м від проїзної частини, створюють загрозу для життя 
людей; 

Про надання комунальному  
виробничо-господарському  
підприємству дозволу на  
видалення зелених насаджень   
 



 
- 6 дерев листової породи, віком 55-60 років по вул. 1 Травня, 2, територія 

загальноосвітньої школи № 2, в зв’язку з тим, що дерева мають значну частину 
всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані 2 м від будівлі, 
створюють загрозу для життя людей; 

- 2 дерев листової породи, віком 50 років по вул. Горького, 14, територія 
дитячого навчального закладу № 1, в зв’язку з тим, що дерева мають значну 
частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
0,5 м від альтанки, яка розташована на дитячому майданчику, створюють 
загрозу для життя людей; 

- 2 дерев листової породи, віком 45 років по вул. Кооперативна, 4, 
територія дитячого навчального закладу № 8, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
1 м від огорожі, створюють загрозу для життя людей; 

- 4 дерев листової породи, віком 40-60 років по вул. К.Маркса, 71, 
територія дитячого навчального закладу № 10, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
0,5 м від огорожі та 1 м від дитячого майданчика, створюють загрозу для життя 
людей; 

- 7 дерев листової породи, віком 45-50 років по вул. Грушевського, 68 А, 
територія дитячого навчального закладу № 12, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
3 м від дитячого майданчика, створюють загрозу для життя людей; 

- 1 дерева листової породи, віком 50 років по вул. Мануільського, 1,                    
територія центру реабілітації дітей № 18, в зв’язку з тим, що дерево має значну 
частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, росте на відстані 1,5 м                       
від огорожі, створює загрозу для життя людей; 

- 5 дерев листової породи, віком 20-45 років по вул. Шолом–Алейхема, 9, 
територія дитячого навчального закладу № 11, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані 0,5 м 
від огорожі, створюють загрозу для життя людей; 

- 1 дерева листової породи, віком 55 років по пров. Музейний, 3,                    
територія дитячого навчального закладу № 15, в зв’язку з тим, що дерево має 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, росте на відстані 3 м     
від будинку дитячого садка та 2 м від тротуару, створює загрозу для життя 
людей; 

- 2 дерев листової породи, віком 40 років по вул. Б.Хмельницького, 26, 
територія центру реабілітації дітей № 4, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
0,5 м від паркану та 5 м від дитячого майданчика, створюють загрозу для життя 
людей; 

- 5 дерев листової породи, віком 35-40 років по вул. Київська, 25, 
територія дитячого навчального закладу НВК № 12, в зв’язку з тим, що дерева 
мають значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на 
відстані 1,5 м від будівлі дитячого садка та 1 м від тротуару, створюють загрозу 
для життя людей; 

 
 



 
- 7 дерев листової породи, віком 46-56 років по вул. Котовського, 24, 

територія загальноосвітньої школи № 1, в зв’язку з тим, що дерева мають 
значну частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на відстані                                  
1 м від огорожі та 3 м від спортивного майданчика, створюють загрозу для 
життя людей; 

- 7 дерев листової породи, віком 50-56 років по вул. Кірова, 76, територія 
дитячого навчального закладу № 9, в зв’язку з тим, що дерева мають значну 
частину всохлих гілок, пошкодження стовбуру, ростуть на території дитячого 
садочка, на відстані 0,5 м від огорожі, створюють загрозу для життя людей; 

- 2 дерев листової породи, віком 50 років по вул. Шолом – Алейхема, 13,                           
в зв’язку з тим, що дерева мають значну частину всохлих гілок, пошкодження 
стовбуру, ростуть на відстані 0,5 м від тротуару та 2,5 м від будівлі, створюють 
загрозу для життя людей; 

- 1 дерева листової породи, віком 50 років по вул. Селезньова, 201,                   
в зв’язку з тим, що дерево має значну частину всохлих гілок, пошкодження 
стовбуру, росте на відстані 1,5 м від тротуару та 4 м від проїзної частини 
дороги, створює загрозу для життя людей. 

 
2. В зв’язку з тим, що дерева аварійні відповідно до п. 6 Постанови 

Кабінету Міністрів від 01.08.06р. № 1045 „Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” відновну 
вартість зелених насаджень не стягувати. 

 
3. Заступнику міського голови Якубовському Л.П. видати ордер на 

видалення зелених насаджень. 
 
4.  Бухгалтерії КВГП внести відповідні зміни в бухгалтерському обліку.  

 
 
 

Міський  голова                                       В. Москаленко 
 
 

 
                                                                                    Заступник міського голови 

                                                                                                                                           Л.Якубовський  
 

                                                                                                                       Начальник управління ЖКГ 
                                                                                                                                                    В.Мартинюк 

 
                                                                                                                      Начальник  юридичного відділу 

Т.Камінська 


