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ЛИТОВЕЗЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 
IВАНИЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОI ОБЛАСТI 

45325, село Литовеж, вулиця Володимира Якобчука, 11, телефон: (03372) 95-7-3 1, 
e-mail: lytov-rada@ukr.net, код €ДРПОУ: 04335252 

П JF Внg_ 2021 року Вих . № 33-Р на№ вiд _ _ _ 2021р. 

Камишниковiй Наталi1 Семенiвнi 

Литовезька сiльська рада розrлянула Ваш запит на публiчну iнформацiю вiд 
12.05.2021р. та повiдомляе Вам, що вiдповiдно до рiшення виконавчоrо комiтету ЛитовезькоУ 
сiльськоУ ради вiд 09.02.2021р. № 24 (копiя додаеться), надано дозвiл на видалення зелених 
насаджень на територiУ кладовища села Литовеж. 

З метою забезпечення виконання вказаного рiшення виконавчого комiтету та видалення 
дерев, мною було надано доручення керiвнику Комунального пiдприемства «Комунальне 
господарство ЛитовезькоУ сiльськоУ ради» на укладення договору з суб' ектами 
пiдприемницькоУ дiяльностi - надавачами послуг, для забезпечення виконання робiт по 
зрiзуванню дерев на територiУ кладовища с. Литовеж. 

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про доступ до публiчноУ IнформацiУ» , розпорядник 
iнформацiУ, який не володiе запитуваною iнформацiею, але якому за статусом або характером 
дiяльностi вiдомо або мае бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'язаний направити цей запит 
належному розпоряднику з одночасним повiдомленням про це запитувача. У такому разi 
вiдлiк строку розгляду запиту на iнформацiю починаеться з дня отримання запиту належним 
розпорядником. 

Враховуючи вище викладене, повiдомляемо Вас, що поданий Вами запит на публiчну 
iнформацiю вiд 12.05.2021р., стосовно питань укладення договору, виконання робiт по 
зрiзуванню дерев та iншоУ документацiУ, направлений 17.05.2021 р. належному розпоряднику 
iнформацiУ Комунальному пiдприемству «Комунальне господарство ЛитовезькоУ сiльськоУ 
ради», юридична адреса: 45325, Волинська область, Володимир-Волинський район, 
с. Литовеж, вул. Лесi УкраУнки, 23. 

Одночасно повiдомляемо Вам, що в ходi виконання робiт iз зрiзування дерев не було 
пошкоджено могил чи надгробкiв на територiУ кладовища села Литовеж, та до ЛитовезькоУ 
сiльськоУ ради не надходили звернення чи скарги громадян з питань Ух пошкодження. 

Додаток: рiшення ~~~r•iтету Литовезько'i сiльськ .. ~вiд 09.02.2021р. № 24. 
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ЛИТОВЕЗЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 

IВАНИЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОI ОБЛАС
ТI 

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET 

09 лютого 2021 року 

Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень 

РIШЕННЯ 

с. Литовеж 
№24 

Керуючись ст. 30, 40 Закону Украi'ни «Про мiсцеве самоврядування в 

Украi'нi», ст. 28 Закону Украi'ни «Про благоустрiй населених пунктiв», Порядком 

видалення дерев, кущiв, газонiв i квiтникiв у населених пункт
ах, затвердженого 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни № 1045 вiд О 1.08.2006 року, Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни No 349 вiд 11 .04.2012 року, розпорядженням № 

121/1-од вiд 24.11.2020 року «Про створення кoмicii' по обстеженню зелених 

насаджень, що пiдлягають видаленню», розглянувши акти 
обстеження зелених 

насаджень, виконавчий комiтет сiльськоi· ради 

вир1шив: · 

1. Надати дозвiл на видалення зелених насаджень у загальнiй к
iлькостi 150 

(сто п'ятдесят) дерев, а саме: 

- 1 00 сосен в селi Лито веж, територiя сiльського кладовища, у зв-' язку з i'x 

незадовiльним станом (аварiйнi та фаутнi); 

- 35 ясенiв в селi Литовеж, територiя сiльського кладовища, у зв'язку з i'x 

незадовiльним станом (аварiйнi та фаутнi); 

- 1 О дубiв в селi Литовеж, територiя сiльського кладовища, у з
в'язку з 'ix 

незадовiльним станом (аварiйнi та фаутнi); 

- 5 берез в селi Литовеж, територiя сiльського кладовища, у з
в'язку з i'x 

незадовiльним станом (аварiйнi та фаутнi). 

2. До видалення зелених насаджень приступити пiсля отрима
ння Ордеру 

на видалення зелених насаджень у виконавчому к
омiтетi Литовезькоi' сiльсько·i 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рiшення лишаю за собою . 

О.Л. Касянчук 


