
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №26 
  

Про надання дозволу КП «Благоустрій»  
на видалення зелених та сухих насаджень 

 

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2006 року № 1045, з метою санітарної обрізки, знесення 

аварійних, фаутних, сухостійних дерев, беручи до уваги акти обстеження 

зелених, сухих насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет 

Арцизької міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Благоустрій» та видати 

ордер на: 

видалення одного фаутного аварійного дерева (тополь), обрізку 

аварійних та сухих гілок одного дерева (берест) по вул. Калмикова біля 

будинку № 14 в м. Арциз; 

видалення двох сухих дерев (тополь), обрізку аварійних та сухих гілок 

двох дерев (тополь) по вул. Будівельників біля будинку № 2 в м. Арциз; 

видалення п’яти сухих дерев (ясень) навпроти будинку № 1 по вул. 

Електрична в м. Арциз; 

обрізку аварійних гілок трьох дерев (1 ясень, 2 акації) по вул. 

Калмикова біля будинку № 31 в м. Арциз; 

обрізку аварійних та сухих гілок одного дерева (ясень) по вул. Лінія 8 

біля будинку № 2 в м. Арциз; 

видалення п’ятнадцяти дерев (14 берестів, 1 слива) по вул. 

Добровольського біля каплиці релігійної громади святого Кипріана 

митрополіта Київського ПЦУ в м. Арциз; 

видалення шести сухих дерев (ясенів), одного фаутного аварійного 

дерева (ясень) біля стадіону ЗОШ № 5, обрізка аварійних гілок одного дерева 

(тополь) по вул. Надрічна біля буд. № 122 в м. Арциз; 

обрізку аварійних гілок трьох дерев (берест) по вул. Свободи біля буд. 

№ 9 в м. Арциз; 

видалення одного сухого дерева (берест), двох фаутних аварійних дерев 

(берест) біля буд. по вул. Надрічна, 119 «а» в м. Арциз; 

видалення одного сухого дерева (клен) по вул. Калмикова біля буд. № 8 

в м. Арциз; 

видалення двох сухих дерев (абрикос) по вул. Будівельників біля буд. № 

5 в м. Арциз; 

видалення п’яти сухих дерев (берестів) по вул. Добровольського 

навпроти буд. № 5 в м. Арциз.   



 

  

2. Зобов’язати Комунальне підприємство «Благоустрій»: 

роботи проводити з дотриманням Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.04.2006 № 105, техніки безпеки; 

після проведення робіт територію на місці виконання робіт привести до 

належного санітарного стану. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови. 
 

 

 

Проект рішення підготовлений 

відділом капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою 

 

 

 

 


