
 

 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

смт  Софіївка                                     № ______                  «__»________ 2022 року 

 
 

Про  надання дозволу на виконання робіт з видалення самосійних і 
порослевих насаджень в межах охоронної зони трас газопроводів  на 

території Софіївської селищної територіальної громади  
 

Керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про рослинний світ», відповідно до Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, 

затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України    від    01.08.2006  

№ 1045, розглянувши звернення менеджера з адміністративної діяльності 
Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» від 29.12.2021 № 490-Сл-

23497-1221, з метою забезпечення безпечних умов експлуатації та виключення 
можливості пошкодження газорозподільної системи вздовж її траси в межах 
охоронної зони, виконавчий комітет селищної ради вирішив: 

1. Надати дозвіл Софіївській дільниці служби експлуатації систем 
газопостачання Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» на 
виконання робіт на території Софіївської селищної територіальної громади з 
видалення самосійних і порослевих насаджень в межах охоронної зони трас 
газопроводів шириною 2 м  (газопроводи низького тиску) та 4 метри 
(газопроводи середнього тиску) з обох боків від зовнішньої стінки газопроводу. 

2. Термін дії дозволу – з  01 січня по 31 грудня 2022 року. 
3. Софіївській дільниці  служби експлуатації систем газопостачання 

Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз»: 

-  забороняється видалення дерев (каштан, липа та інші дерева цінних 
порід) без додаткового дозволу виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради;  

- перед кожним початком проведення робіт попередньо письмово 
повідомляти  виконавчий комітет Софіївської селищної ради, а також 
узгоджувати проведення санітарної обрізки та видалення фруктових дерев з 
власниками приватних земельних ділянок, якщо дані роботи будуть 
проводитись на їх територіях; 



- прибирати з територій населених пунктів територіальної громади всі 
видалені в ході проведення робіт зелені насадження у відповідності до Правил 
благоустрою на території Софіївської селищної ради. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маська А.О.  
 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Петро  СЕГЕДІЙ 
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