
 

   

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

06 жовтня 2021 року                    Баштанка                                           № 217 
 

Про видалення аварійних дерев 

 

Розглянувши акти  обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, 
газонів), що підлягають знесенню, пересаджуванню чи обрізці, з метою 
недопущення виникнення аварійних ситуацій та безперешкодного проїзду 
автотранспорту, керуючись статтею 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів 
України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» та від         
04 березня 1997 року № 209 «Про затвердження Правил охорони 
електромереж», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл директору ДП «Баштанське лісове господарство» 
Гайдашу В.Д. на видалення 1 сухостійного дерева (породи береза). Роботи 
розпочати після отримання ордера. 

2. Надати дозвіл Пономаренку О.А. на видалення 1 сухостійного дерева 
(породи тополя), що знаходиться за адресою:  м.Баштанка, вул.Полтавська, 

34. Роботи розпочати після отримання ордера. 
3. Надати дозвіл Назарову В.Д. на видалення 5 сухостійних дерев 

(породи акація), що знаходяться за адресою: с.Новоіванівка, вул.Одеська, 

№49,№54. Зобов’язати заявника висадити не менше 10 саджанців (породи 
акація). Роботи розпочати після отримання ордера. 

4. Надати дозвіл Медведєвій С.А. на санітарну обрізку 1 дерева (породи 
шовковиця) за адресою: м.Баштанка вул.Привільняньська (2 провулок) та 
санітарну обрізку бузку в м.Баштанка по вул.Шевченка (2 провулок).  Роботи 
розпочати після отримання ордера. 

5. Надати дозвіл старості Новоіванівського старостинського округу 
Осадчому О.В. на видалення 4 дерев (породи акація) за адресою: 
с.Новоіванівка, вул.Одеська, 6, видалення 1 дерева (породи тополя), 



вул.Одеська, 8. Зобов’язати заявника висадити не менше 10 саджанців 
(породи акація). Роботи розпочати після отримання ордера. 

 6. Надати дозвіл Зюзько Г.С. та Андреєвій Л.В. на видалення 
сухостійних дерев уздовж траси Н-11 від межі Баштанської ТГ (зі сторони 
м.Миколаїв до с.Зелений Яр). Спил  деревини буде виконано власними 
силами та розділено між потребуючими. 

7. Надати дозвіл директору Новоєгорівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лук’янчук Н.П. на видалення 2 сухостійних дерев породи            
(1 клен, 1 абрикоса), які знаходяться на території Новоєгорівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Роботи розпочати після отримання 
ордера. 

 

 

Міський голова                                                         Олександр БЕРЕГОВИЙ 


