
 

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

28 квітня 2021 року № 90 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

на території міста  

 

  

Розглянувши звернення Паник Є.І. щодо видалення зелених насаджень у 

вигляді газону, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1045 

від 01.08.2006р.  «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах» (зі змінами) та Правил утримання зелених 

насаджень міста Лубни, затвердженими рішенням Лубенської міської ради від 

18.07.2003 р., керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

вирішив: 

1. Дозволити Паник Є.І. видалити зелені насадження (провести 

ліквідацію травʼяного покрову газону) за адресою: м.Лубни, вулиця 

Монастирська, 7 для влаштування стоянки автотранспорту біля магазину за 

адресою: м.Лубни, вул.Монастирська, 7  після сплати відновної вартості. 

2. Доручити КПф   «Конвалія» (директор Жук Н.С.) нарахувати 

Паник Є.І. відновну (балансову) вартість зелених насаджень, що підлягають 

знесенню, відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених 

насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України № 127 від 12.05.2009 року, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2009 року за 

№549/16565. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради (заступник начальника Управління, 

начальник відділу комунального господарства та капітального будівництва 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Сосна О.М.) видати Паник Є.І. ордер на ліквідацію 

газону площею 88 м2 згідно п.6 Порядку видалення зелених насаджень після 

сплати їх відновної вартості. 



4. КПф «Конвалія» (директор Жук Н.С.) використати кошти 

відновної вартості зелених насаджень, одержані від Паник Є.І., на відновлення 

зелених насаджень. 
 

5. Організацію виконання рішення покласти на заступника 

начальника Управління, начальника відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М. та начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Шмонденка А.Г., контроль за виконанням рішення покласти на 

заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Діденка О.Г. 
 

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


