
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від "___"  ________ 2017 року       № ___ 

 

Про надання дозволу на проведення 

благоустрою прилеглих територій 

до ПАТ «Ельворті» 
 

 Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 7 п. «а»                   

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                   

ст. 16, 24 та 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», згідно        

з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 року, відповідно до 

нормативів приживлюваності дерев і кущів при проведенні робіт                                    

з озеленення міст та інших населених пунктів України, затверджених 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 25 лютого 2005 року № 32, враховуючи лист                                       

від 04 травня 2017 року 613/06  ПАТ «Ельворті», виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
  

 1. Дати дозвіл ПАТ «Ельворті» на проведення благоустрою прилеглих 

територій по вул. В'ячеслава Чорновола та вул. Євгена Чикаленка                    

в м. Кропивницькому відповідно до проектів 01-2017 та 02-2017. 

 2. КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» 

отримати дозвіл на видалення дерев по вулицях В'ячеслава Чорновола та  

вул. Євгена Чикаленка в м. Кропивницькому в управлінні земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01серпня 2006 року № 1045 "Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах". 

 3. ПАТ «Ельворті» укласти договір з КП «Кіровоград-Благоустрій» 

Кіровоградської міської ради» на утримання висаджених зелених насаджень 

до моменту їх приживлюваності. 

 4. КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» 

провести на об’єктах благоустрою облік посадки дерев і кущів та оцінку їх 

приживлюваності для взяття їх на баланс. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мосіна О.В.  

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 
 

Криворучко 24 85 93 


