
 
 

У К Р А Ї Н А  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

    
від  27 грудня  2011 року                         №   1252 

 
     м. Кіровоград 
 
 
Про надання дозволу  на знесення  
зелених насаджень Регіональному      
Громадсько-просвітницькому 
товариству «Православна просвіта» 

 
 
Відповідно до ст. 140 Конституції України, підпункту 7   пункту ”а”   

ст. 30,  підпункту 1  пункту “б”   ст. 33, пункту 1 ст. 52, пункту 6 ст.59  
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанови 
Кабінету Міністрів України  від  1 серпня 2006 року № 1045 "Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах",  розглянувши звернення Регіонального Громадсько-
просвітницького товариства  "Православна просвіта"  про надання дозволу  
на знесення дерев у зв'язку з будівництвом Парафіяльного храму на честь 
Благовіщення Пресвятої Богородиці  по вулиці В'ячеслава Чорновола (біля 
архівного відділу Кіровоградської міської ради),  виконком Кіровоградської 
міської ради  

 
 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Дати дозвіл Регіональному Громадсько-просвітницькому товариству  

"Православна просвіта"  на проведення  робіт по  видаленню  дерев у 
кількості 16 одиниць, кущів – 2 одиниць, газонів - 650 кв. м  (акт обстеження   
зелених   насаджень, що підлягають видаленню,  від 25 листопада 2011 року 
№ 2372) у зв'язку з будівництвом Парафіяльного храму на честь 
Благовіщення Пресвятої Богородиці  по вулиці В'ячеслава Чорновола (біля 
архівного відділу Кіровоградської міської ради)  за умови сплати  відновної 
вартості в сумі 49 717.09 грн. (сорок дев’ять  тисяч сімсот сімнадцять    
гривень  09  копійок).  

2.Регіональному Громадсько-просвітницькому товариству  
"Православна просвіта" перерахувати відновну  вартість зелених насаджень у 



 2
сумі 49 717.09 грн. (сорок дев’ять  тисяч сімсот сімнадцять    гривень                
09 копійок) на розрахунковий рахунок Кіровоградського міського фонду  
охорони навколишнього  середовища. 

3.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища  Кіровоградської міської ради видати ордер                   
Регіональному Громадсько-просвітницькому товариству  "Православна 
просвіта" на  видалення зелених насаджень. 

4. Комунальному підприємству “Трест зеленого господарства” після 
виконання робіт щодо знесення зелених насаджень  зняти з балансу їх 
вартість, про що повідомити сектор екології та природоохоронної діяльності 
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О.                    

 
 
 
 
Міський голова      О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Негода 
32-29-74 


