УКРАЇНА
Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 17.05.2017р. №_189_
Про надання комунальному
виробничо-господарському
підприємству дозволу на
видалення зелених насаджень
Розглянувши акти обстеження зелених насаджень від 25.04.2017р. № 24,
25, 26 та від 12.05.2017р. № 27, 28, 29 відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.08.06р. № 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:
- 14 дерев листової породи, віком від 30-50 років по вул. Героїв Небесної
Сотні (Табукашвілі) на території вантажного району станції Коростень
в зв’язку з тим, що дерева мають механічні пошкодження стовбурів та частково
сухе гілля, ростуть на відстані 2 – 3 м від ліній електропередач та службових
приміщень. Обмежують видимість при виконанні маневрової роботи
та створюють загрозу пошкодження контактної мережі;
- 3 дерев листової породи, віком 20 років по вул. Грушевського, 11,
в зв’язку з тим, що коренева система пошкоджує фундамент господарських
будівель та крона дерев пошкоджує покрівлю господарських будівель;
- 2 дерев листової породи, віком від 55-60 років по вул. Шевченка
(Кірова), 27/1, в зв’язку з тим, що дерева мають механічні пошкодження
стовбурів, частково всохлі крони. Одне дерево має кут нахилу до рівня ґрунту
45 °. Знаходяться в 3 м від пішохідного тротуару і в 5 м від будівлі. Загрожують
життю людей;
- 1 дерева листової породи, віком 40 років по вул. В.Сосновського, 17,
в зв’язку з тим, що дерево має механічні пошкодження стовбура, частково
всохла крона. Загрожує життю людей;
- 2 дерев листової породи, віком від 50-55 років по вул. Горького, 84,
в зв’язку з тим, що дерева суховершинні, мають механічні пошкодження
стовбура та крони. Знаходяться на дитячому майданчику. Загрожують життю
людей;

- 7 дерев листової породи, віком 40 років, меморіал військових поховань
по вул. І.Франка, в зв’язку з тим, що дерева мають механічні пошкодження
стовбура, сухостійні. Загрожують життю 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.
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