
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26.12.2007 р. N 1734

Київ 

Про надання товариству з обмеженою відповідальністю
"Житловисотбуд" дозволу на видалення зелених насаджень на

вул. Щорса, 30 у Печерському районі
Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006 N 1045, Порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвердженого 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27.06.2007 N 811, згідно з державним актом 
від 23.05.2007 серія КВ N 135929, враховуючи (складений комунальним підприємством по утриманню 
зелених насаджень Печерського району м. Києва) акти обстеження зелених насаджень від 05.07.2007 NN 
210, 211, погоджені з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві 
(лист від 16.07.2007 N 05-09/4836) та Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та 
експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" 26.07.2007 та 24.07.2007, звернення товариства з 
обмеженою відповідальністю "Житловисотбуд" від 31.07.2007 N 707/11, з метою будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями 
громадського і торговельного призначення, з об'єктами соціальної сфери та наземним і підземним 
паркінгами на вул. Щорса, 30 у Печерському районі:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю "Житловисотбуд" видалити 333 (триста 
тридцять три) дерева та 35 (тридцять п'ять) кущів на вул. Щорса, 30 у Печерському районі згідно з актами 
обстеження зелених насаджень від 05.07.2007 NN 210, 211, за умови виконання пункту 2 цього 
розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житловисотбуд":
2.1. Сплатити відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, в установленому 

порядку.
2.2. Одержати (подавши документи про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають 

видаленню) ордер на видалення зелених насаджень в установленому порядку.
2.3. Роботи з видалення зелених насаджень виконати після отримання ордера на видалення зелених 

насаджень згідно з підпунктом 2.1 цього пункту.
2.4. Після закінчення будівельних робіт провести благоустрій та озеленення прилеглої території згідно з 

розробленим проектом.
3. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 

державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова Л. Черновецький 
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