
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ          

РІШЕННЯ             проект                                            
 

від ___________ №_______ 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши лист від Покровського професійного ліцею та заяви громадян:        

Малишко А.В., Мінакова Л.П., Ананьєвої Л.Є., Коваля В.І., Івановой Г.О.,    Романюк Л.М., 

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: 18  (вісімнадцять) дерев, а саме: 

1.1.      Покровському професійному ліцею провести ліквідацію дерев у кількості 6 од., 

за адресою: м.Покровськ, вул. Захисників України, буд.1, а саме – 1- тополя,    3 од.-горобина, 

1-клен, 1-черемха, у зв’язку з незадовільним фаутним станом. 

 1.1.  Громадянці Малишко А.В. провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, буд.1, а саме –  1-тополя, 1-абрикоса, 1-горіх, 

у зв’язку з незадовільним фаутним станом. 

 1.2.  Громадянину Мінакову Л.П. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд.19, а саме – 1 од. (горіх), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом. 

1.3.  Громадянці Ананьєвій Л.Є. провести ліквідацію дерев у кількості 4 од., за 

адресою: м. Покровськ, проспект Миру, буд.28, а саме – 4 од (клен), у зв’язку з незадовільним 

фаутним станом станом. 

 1.4. Громадянину Ковалю В.І. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, гаражний кооператив «Південний», а саме – 1 

од. (горіх), у зв’язку з незадовільним фаутним станом.  

 1.5.  Громадянці Івановой Г.О. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м.Покровськ, мікрорайон Південний, буд.1, а саме – 1од.(горіх), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом. 

 1.6.  Громадянину Романюк Л.М. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Центральна, буд.119, а саме – 2 од.(тополі), у зв’язку з 

незадовільним фаутним станом. 

 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 

 



АРКУШ  

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ житлово – комунальний відділ Покровської міської ради  

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради      О. Юзипович 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови       А.Луганський 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А.Жук 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів         І.Телесова 

         

Начальник відділу  з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі зверненнями громадян       Г.Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


