
           
 

         
УКРАЇНА

       ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

6 червня  2019 року          м. Чернігів № 218

Про видалення зелених 
насаджень

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року 
№ 1045, рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 липня 
2010 року № 166 «Про визначення відновної вартості зелених насаджень для 
міста Чернігова» зі змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Дозволити знести управлінню житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради: 

- по вул. Ремісничій (від просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи) – шість 
дерев, згідно з актом обстеження зелених насаджень від 19 квітня 2019 року, без 
сплати відновної вартості, у зв’язку з реконструкцією дороги вул. Ремісничої. 

- на перехресті вул. Шевченка та вул. Гончої – три дерева, згідно з актом 
обстеження зелених насаджень від 11 травня 2019 року, без сплати відновної 
вартості, у зв’язку з влаштуванням території на розі вул. Шевченка та вул. 
Гончої. 

- на перехресті вул. Шевченка та вул. Рокоссовського – одне дерево, згідно з 
актом обстеження зелених насаджень від 24 травня 2019 року, без сплати 
відновної вартості, у зв’язку з реконструкцією зеленої зони. 

- на внутрішньо-будинковому проїзді від дошкільного навчального закладу  
№ 73 до вул. Доценка – 13 дерев, згідно з актом обстеження зелених насаджень 
від 3 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у зв’язку з капітальним 
ремонтом внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ДНЗ № 73 до 
вул. Доценка.

- по вул. Любомира Боднарука – 17 дерев, згідно з актом обстеження 
зелених насаджень від 29 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у 
зв’язку з капітальним ремонтом дороги вул. Любомира Боднарука. 

2. Дозволити знести управлінню капітального будівництва Чернігівської 
міської ради по просп. Миру, 40 – чотири дерева, згідно з актом обстеження 
зелених насаджень від 2 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у 
зв’язку з створенням (капітальним ремонтом) зони відпочинку.



2

3. Дозволити знести акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго»: 
- по просп. Перемоги, 180 – п’ять дерев, згідно з актом обстеження зелених 

насаджень від 22 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у зв’язку з 
проведенням аварійно-ремонтних робіт по заміні трубопроводів теплової 
мережі.

-  по просп. Перемоги, 193 – шість дерев, згідно з актом обстеження зелених 
насаджень від 22 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у зв’язку з 
проведенням аварійно-ремонтних робіт по заміні трубопроводів теплової 
мережі.

- по вул. Рокоссовського, 56 – одне дерево, згідно з актом обстеження 
зелених насаджень від 28 травня 2019 року, без сплати відновної вартості, у 
зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт теплової мережі.

4. Дозволити знести товариству з обмеженою відповідальністю               
«УТБ - Інжиніринг» по вул. Доценка, 29 – 21 дерево, згідно з актом обстеження 
зелених насаджень від 23 травня 2019 року, зі сплатою відновної вартості у сумі 
22 592 грн. 00 коп., у зв’язку з ремонтом ділянки магістральної теплової мережі.

5. Дозволити знести товариству з обмеженою відповідальністю «Старий 
Чернігів» по просп. Перемоги, 129 – чотири дерева, згідно з актом обстеження 
зелених насаджень від 28 травня 2019 року, зі сплатою відновної вартості у сумі 
8 227 грн. 60 коп., у зв’язку з будівництвом одноповерхової прибудови та 
благоустроєм прилеглої території.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Черненка А. В.

Міський голова                   В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                   М. ЧЕРНЕНОК


