
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ          

РІШЕННЯ                                                         
 

 

від __20.03.2020___ №___91__ 
              м. Покровськ 

 

 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

 

Розглянувши заяви Житлово-комунального відділу Покровської міської ради,                 

КП «Покровськтепломережа» та заяви громадян: Гаврилової Т.С., Карташова В.М.,        

Баленко Л.О., Нестеренко Н.В., Двадцятник О.Г., Ковальчук С.В., Лавриненко А.О., 

Мірошник О.М., Камчатної О.П., Гладченко В.В., Волохі О.В., Аніщенко Р.П., згідно актів 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах (зі змінами)»,  керуючись статтями 30,  59, 73 

Закону України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Дозволити ліквідацію всього: 52  (п’ятдесят два) дерева, а саме: 

1.1. Житлово-комунальному відділу Покровської міської ради (Юзипович) провести 

ліквідацію дерев в кількості 6 одиниць, за адресою: м. Покровськ, вул. Дейнеги,буд.19, а саме 

– 3 од. (тополі), та у парку «Ювілейний», а саме – 3 од.(тополі), у зв’язку з незадовільним 

фаутним станом та віковою межою. 

 1.2.  Комунальному підприємству «Покровськтепломережа» провести ліквідацію 

дерев у кількості 9 од., за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.4А, а саме – 9 

тополь, у зв’язку з незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 1.3.  Громадянці Гавриловій Т.С. провести ліквідацію дерев у кількості 9 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, навпроти буд.45, впродовж паркану Динасового заводу, 

а саме –  9-тополь, у зв’язку з незадовільним фаутним станом. 

1.4.  Громадянину Карташову В.М. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Сонячний, буд.4, а саме – 1 од. (каштан), у зв’язку з незадовільним 

фаутним станом. 

 1.5.  Громадянці Баленко Л.О. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Шосейна, біля автомийки на кінцевій зупинці маршрутного 

автобуса №3, а саме – 1 од (клен), у зв’язку з сухим станом. 

 1.6.  Громадянці Нестеренко Н.В. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м.Покровськ, пр-т Шахтобудівельників, буд.1, а саме – 1од.(яблуня), та                                            



пр-т Шахтобудівельників, буд.34, а саме – 1 од. (черемуха), у зв’язку з незадовільним фаутним 

та сухим станом. 

 1.7.  Громадянці Двадцятник О.Г. провести ліквідацію дерев у кількості 11 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул Дмитра Галицького, біля маг. Півничний, а саме – 2од.(тополі), 

вул Тюленіна, буд.5, а саме – 7од.(тополі) та пров.Меделєєва, буд.4, а саме – 2од.(тополі), у 

зв’язку з незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 1.8. Громадянці Ковальчук С.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Чкалова, буд.59, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з незадовільним 

фаутним станом. 

 1.9. Громадянці Лавриненко А.О. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Лазурний, буд.8, а саме – 2од.(берези), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом. 

 1.10. Громадянці Мірошник О.М. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Таманова, буд.22, а саме – 1од.(верба), та вул. Заводська, буд.4, а 

саме – 1од.(вишня), у зв’язку з незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 1.11. Громадянці Камчатній О.П. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд.24-В, а саме – 1од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 1.12.  Громадянці Гладченко В.В. провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул Залізнична, буд.2, а саме – 2од.(тополі) та 1од.(акація), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 1.13. Громадянці Волохі О.В. провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за адресою:                   

м. Покровськ, мікрорайон Південний, буд.2, а саме – 3од.(тополі), у зв’язку з незадовільним 

фаутним станом та віковою межою. 

 1.14. Громадянці Аніщенко Р.П. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.72, а саме – 1од.(клен), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом та віковою межою. 

 2.  Визначити відповідальними за виконання власними силами вивезення дров та 

гілля після ліквідації дерев підрядні організації, які будуть виконувати данні роботи. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на житлово-

комунальний відділ міської ради (Юзипович). 

  

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


