
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14 вересня 2021 року  № 213
смт. Більшівці

Про порізку  дерев

Розглянувши  заяви Огоновського Я.Ф., Сабата В.П.,Зубкевич  В.В., жителів
смт.Більшівці про  порізу  дерев, які створюють небезпеку для ліній
електропередач та житлових будинку виконавчий  комітет  селищної  ради
вирішив :

1.  Дати  дозвіл КП  «Більшівці  ЄКО» на зрізку  дерев в смт.Більшівці вул.
Коцюбинського біля будинків № 4,5,6,7.

2. Роботи виконувати з дотриманням правил охорони праці та техніки
безпеки.

3. Забезпечити наведення санітарного порядку в 20-денний термін після
проведення робіт.

4.Дрова використати на опалення установ  Більшівцівської  територіальної
громади.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного  голову
Василя  Саноцького.

Селищний  голова Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14 вересня 2021 року  № 214
смт. Більшівці

Про порізку  дерев

Розглянувши  заяву Кащій Євдокії і згоду сусіди Бакай ,  жительки
смт.Більшівці   вул. 16 липня  буд.12 про  порізку  ясена , який створює
небезпеку для  житлового  будинку  виконавчий  комітет  селищної  ради
вирішив :

1. Дати  дозвіл КП  «Більшівці  ЄКО» на  зрізку  ясена в смт.Більшівці

вул. 16 липня,який створює загрозу житловому будинку.

2. Роботи виконувати з дотриманням правил охорони праці та техніки
безпеки.

3. Забезпечити наведення санітарного порядку в 20-денний термін після
проведення робіт.

4.Дрова використати на опалення установ  Більшівцівської  територіальної
громади.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного  голову
Василя  Саноцького.

Селищний  голова Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14 вересня 2021 року  № 215
смт. Більшівці

Про порізку дерев

Розглянувши  заяву Петрика Дмитра Михайловича ,  жителя с. Нові Скоморохи
про  порізку  ясена , який створює небезпеку для  житлового  будинку
виконавчий  комітет  селищної  ради  вирішив :

2. Дати  дозвіл КП  «Більшівці  ЄКО»  на  зрізку  ясена в с. Нові Скоморохи біля
будинку Петрика Дмитра Михайловича , який створює загрозу житловому
будинку.

2. Роботи виконувати з дотриманням правил охорони праці та техніки
безпеки.

3. Забезпечити наведення санітарного порядку в 20-денний термін після
проведення робіт.

4.Дрова використати на опалення установ  Більшівцівської  територіальної
громади.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного  голову
Василя  Саноцького.

Селищний  голова Василь  Саноцький


