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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕНttЯ

Шановнuй В imалiю Вол оdtьъ,t uровuчч !

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi l3 Закону УкраТни <<ГIро сгill)с.,lсltr latitt

мiсцевих рад> та прошу у l0 денний строк розглянути IIи,гаFII-1я 
,l,a llil.,ta l1,1 tli. tttt,tзi. Lt,,

Рiшенням КиТвськоТмiськоТраливiл20грулня20l8рокl,ЛГ94t{(),б5.]|,rlll)(),tt,яlil
питання утримання зелених насадя(ень у мiс,гi Кисвi> I]c,lall()l]"lcll() rttrp1lltrl'itt lIil

омолоджувaльну обрiзку дерев у столицi на два роки. I)азоrt iз ,гttrt. \l()plll()11iil llc ,ttl llll

видалення аварiйних i потенцiйно небезпечних гiлок або частиrr стовбу,рilз;tсрсв. 'l 
aKo;tt

обмеження не поширюсться на caHiTapHy iформуваль}iY обрiзк1 llcpclr lil I]l1.1i1.1clIlIrl

омели з крон.

Однак, станом на сьогоднiшнiй день зазначений мара,горiй не вик()tl\(,I'ься.

працiвниками комунrшьних служб проводиться обрiзка дерев незалпежно вiд TxHbol'cl

санiтарного стану. Також, постiйно здiйснюеться кронування дерев. разом iз обрiзкоlо

основних гiлок дерева.
Вiдома iнформачiя, що за обрiзку дерева комунальники отриII\I0,1l, ,l бl(),'t/hсI'\

столицi по 500 l200 Грн., шо взагалi с неприйнят}iиNl ,Iд ,]ac-I\ l,()R\ ( \ }]ill ll

правоохоронних органiв, щодо в}киття вiдlIовiдних захtlлiв pcal) l]illlllя.

Згiдно, процедури здiйснення обрiзки l,а крон)lваlitIя ,tcpcB. cK.lil.Lil( ll,t,,,I

вiдповiдниЙ акт в якому зазначасться, що cTajlo IIplltltjll()l(l tl tlбlriзtitr llll l|()I1li{ll,,

зрiзання дерева.
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Враховуlочи вищевикладене, прошу Вас:

l. Надати iнформачiю про кйькiсть проведених кронувань, обрiзок та
зрiзань дерев з початку дii рiшення Киiвського MicbKoi ради вiд 20 грудня 20l8 року М
480/6531 <<fIро,шеякi питання )цримання зелених насаджень у MicTi Киевi>), а також
iнформацiю о кiлькiсть проведених кронувань, обрiзок та зрiзань дерев за такий же

промiжок часу до набрання даним рiшенням законноi сили.
2. Надати iнформачiю про cyvry коштiв якi було отримано за крон}ъання,

обрiзку та зрiзання дерев з початку дii рiшення Киiвського MicbKoi рали вiл 20 грулня
20l 8 року Nэ 480/653 l <Лро деякi питання угримання зелених насаджень у MicTi Кисвi>.

Про результати розгJIяду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресою:
вул. Хрещатик,36, м. IfuiB,01044.

З поваzою

flепутат Людмила Костенко

BuK. Вфне ко ММ
пeL 227-61-0з


