УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 292 від 15 грудня 2017 р.
Про видалення, кронування дерев
на території Барської міської ОТГ
Розглянувши звернення громадян та організацій 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. вишня – 1 шт., по вул. Європейська, 17 в м. Бар /аварійний стан/, за зверненням жителів
будинку № 17 по вул. Європейська;
1.2. липа – 1 шт., по вул. Врублевського, 35 в м.Бар /аварійний стан/, за зверненням гр.
Язвенюка М.В./;
1.3. горобина – 1 шт. по вул. Каштанова, за зверненням КП «Бар-благоустрій».
2. Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на кронування наступних дерев:
2.1. ясен – 1 шт., липа – 3 шт., каштан – 7 шт. по вул. Соборна, 20/2 в м.Бар, за зверненням
Барської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 ;
2.2. горіх – 1 шт. по вул. Чкалова біля буд. № 8 в м.Бар, за зверненням гр. Рижої Н.А.;
2.3. липа – 3 шт., береза – 2 шт., по вул. Врублевського, 35 в м.Бар, за зверненням гр.
Язвенюка М.В./;
2.4. акація – 1 шт., липа – 1 шт., по вул. Гагаріна, 2-Є, за зверненням гр. Помилуйка В.В.;
2.5. каштан – 35 шт., береза – 4 шт., клен – 1 шт., горіх – 2 шт., тополя – 2 шт., по вул.
Каштанова, за зверненням КП «Бар-благоустрій».
2.6. липа – 2 шт., береза – 1 шт. по вул. Каштанова, біля будинку № 72, за зверненням ОСББ
«Оберіг-72».
Заступник міського голови
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. __________________

Ю.В. Гвоздяр

