
 

   

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 листопада 2019 року          Баштанка                                       №228 

 

 

Про  санітарну  обрізку  та  

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», Положенням про порядок видалення зелених насаджень на 

території Баштанської ОТГ, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Баштанської міської ради від 14 грудня 2019 року № 260, виконавчий комітет 

міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати дозвіл на видалення 1 дерева (породи клен) та на санітарну 

обрізку двох дерев (породи клен), що ростуть біля багатоквартирного 

будинку № 25  по вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Баштанка. Видалення 

та санітарна обрізка зелених насаджень пов’язана з метою недопущення 

виникнення аварійних ситуацій. 
 

2.Надати дозвіл на санітарну обрізку 1 дерева (породи клен), що росте 

біля  ательє «Аліса» по вулиці Ювілейна, 76 в місті Баштанка. Санітарна 

обрізка зеленого насадження пов’язана з метою недопущення виникнення 

аварійних ситуацій. 
 

3.Надати дозвіл на омолоджувальну обрізку 1 дерева (породи акація) та 

на санітарну обрізку 3 дерев (породи акація), що росте по вулиці Ювілейна, 



40 в місті Баштанка. Омолоджувальна та санітарна обрізка зелених 

насаджень пов’язана з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій. 

 

4.Надати дозвіл на видалення 1 дерева (породи тополя), що росте біля 

Пагорба Слави по вулиці Грушевського, в селі Явкине. Видалення зеленого 

насадження пов’язане з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій. 

 

5.Надати дозвіл на омолоджувальну обрізку 1 дерева (породи тополя), 

що росте між будинками № 63-65 по вулиці Центральна, в селі Добре. 

Омолоджувальна обрізка зеленого насадження пов’язана з метою 

недопущення виникнення аварійних ситуацій. 

 

6.Рекомендувати заявникам з метою розвитку та збереження зелених 

зон в межах Баштанської ОТГ, взамін одного видаленого дерева посадити по 

3 молодих та забезпечити їх належним доглядом впродовж двох років. 

 

7.Зобов’язати КП «Добробут» виконати роботи по обрізці та 

видаленню аварійних дерев по зазначених вище адресах. 

 

 

 

Міський голова Іван РУБСЬКИЙ 

 


