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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 листопада 2014 року            № 127                                  смт. Воловець

Про зрізування аварійних дерев

 У зв’язку з аварійним станом дерев в смт. Воловець та с. Канора, що засвідчено актами обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 32 - № 36, на виконання Постанови КМУ від 01.08.2006 р. № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Воловецької селищної ради вирішив:

	Надати гр. Цупик П.П. дозвіл та виписати ордер на зрізування сухостійних і аварійних дерев (ясень) в кількості 6 одиниць та обрізування 5 одиниць вказаних в акті обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 32, по вул. Шевченка в смт. Воловець.  
	Надати гр. Кобрин І.Ф. дозвіл та виписати ордер на зрізування сухостійних і аварійних дерев (липа, горіх) в кількості 2 одиниць вказаних в акті обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 33, на власній присадибній ділянці по вул. Канора, 48 в с. Канора.
	Надати гр. Копча В.С. дозвіл та виписати ордер на обрізування аварійних дерев (ясень, верба) в кількості 6 одиниць вказаних в акті обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 34, на березі р. Волівчик навпроти будинку по вул. Шевченка, 27 в смт. Воловець.  

Надати Воловецькому РЕМ дозвіл та виписати ордер на зрізування аварійних дерев (верба) в кількості 2 одиниці вказаних в акті обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 35, по вул. Карпатська навпроти магазину «Технокарпати» в смт. Воловець.  
Надати Воловецькій РДА дозвіл та виписати ордер на обрізування аварійних дерев (горіх) в кількості 4 одиниці вказаних в акті обстеження зелених насаджень від 03 листопада 2014 р. № 36, по вул. Пушкіна навпроти адмінбудівлі РДА в смт. Воловець.  
	Деревину використати для опалення об’єктів комунального підприємства «Водоканалсервіс» та приміщень військового комісаріату.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.

Селищний голова                                                                     В.В. Панасович

