
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ           проект 

РІШЕННЯ              
від ___________ №_______ 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши заяву від КП «Управління міського господарства» та заяви громадян: 

Лобачової І.В., Білозуб М.С., Андрюшкіной Г.В., Сальніковой Г.О., Мочкар О.П., Овчаренко 

Г.В., Дабіжа К.Є., Лігунець Л.М., Топоркова О.В., Єрьоменко Л.Г., Півоварова О.А., 

Нестеренко Н.В., Гребенюк О.А., Клименко І.В., Швайко О.О., Мірошник О.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: 122  (сто двадцять два) дерева, а саме: 

1.1.      КП «Управління міського господарства» провести ліквідацію дерев у кількості 

41 од., за адресою: м.Покровськ, парк «Ювілейний» (18 од.), вул. Шмідта, район їдальні 

«Юнона» (1 од.), парк Динасового селища (1 од.), зелена зона м-н Південний (1 од.), парк 

Соборний (2 од.), вул. Шмідта, район маг. «Космос» (1 од.), м-н Сонячний, буд.23 (1 од.), м-н 

Шахтарський, буд.10 (1 од.), вул. Степана Бовкуна, буд.16 (1 од.), вул. Захисників України, 

АЗС «Паралель» (1 од.), вул. Захисників України, район дільниці «Зелене господарство» (1 

од.), сквер «Березовий гай» (12 од.), у зв’язку з незадовільним, фаутним, сухим станом та 

віковою межою. 

 1.2.  Громадянці Лобачовій І.В. провести ліквідацію дерев у кількості 7 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Степана Бовкуна, буд.18, а саме - 5од.(тополя) та 2од.(клен), у 

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

 1.3.  Громадянину Білозуб М.С. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Февральська, буд.5, а саме – 1од.(горіх), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом. 

 1.4.  Громадянці Андрюшкіной Г.В. провести ліквідацію дерев у кількості 9 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Таманова, буд.10, а саме – 2од.(черемха) , 2од.(тополя), 

4од.(абрикоса), та 1од.(клен), у зв’язку з незадовільним, фаутним та сухим станом. 

 1.5. Громадянці Сальковой Г.О. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, буд.1А,2 а саме – 1од.(береза) та 1од.(клен), у 

зв’язку з незадовільним, фаутним та сухим станом. 

 1.6. Громадянину Мочкар О.П. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Руднєва, буд.80, а саме – 1од.(яблуня) та 1од.(абрикоса), у 

зв’язку з незадовільним, фаутним станом. 



 1.7. Громадянці Овчаренко Г.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою:   м. Покровськ, мікрорайон Південний, буд.39, а саме – 1од.(береза), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

 1.8.  Громадянці Дабіжа К.Є. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за адресою:   

м. Покровськ, мікрорайон Лазурний, буд.46, а саме – 1од.(горіх) та 1од.(вишня), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом. 

 1.9. Громадянці Лугінець Л.М. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою:   м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд.27б, а саме – 1од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

 1.10. Громадянину Топоркову О.В. провести ліквідацію дерев у кількості 5 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Філатова, буд.2, а саме – 5од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом та віковою межою. 

 1.11. Громадянці Єрьоменко Л.Г. провести ліквідацію дерев у кількості 10 од., за 

адресою:   м. Покровськ, вулиця Кармелюка, буд.3, а саме – 6од.(груша) та 4од.(яблуня), у 

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

 1.12. Громадянину Півоварову О.А. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Сорокіна, буд.64, а саме – 1од.(шовковиця), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом та віковою межою. 

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

адресою:   м. Покровськ, вулиця Поштова, буд.9, а саме – 1од.(тополя) та 1од.(клен), у зв’язку 

з незадовільним, сухим станом. 

 1.14. Громадянину Гребенюку О.А. провести ліквідацію дерев у кількості 5 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, буд.23, а саме – 4од.(тополя) та 1од.(черемха), 

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

 1.15. Громадянці Клименко І.В. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою:   м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд.24А, а саме – 1од.(верба), мікрорайон 

Шахтарський буд.17, а саме - та 1од.(береза), у зв’язку з незадовільним, фаутним та сухим 

станом. 

 1.16. Громадянину Швайко О.О. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, вулиця Заводська, буд.25, поблизу СК «Металург», а саме – 

2од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, сухим станом. 

 1.17. Громадянці Мірошник О.М. провести ліквідацію дерев у кількості 29 од., за 

адресою:   м. Покровськ, вулиця Залізнична, буд.185-187, а саме – 3од.(шовковиця), вулиця 

Таманова, буд.8-12, а саме - 1од.(горіх), проспект Шахтобудівельників, буд.32, а саме – 

1од.(тополя), вулиця Добропольська, а саме – 13од.(тополя), вулиця Прокоф’єва, буд.84, а саме 

– 2од.(абрикоса), 1од.(горіх) та 1од.(шовковиця), мікрорайон Південний, буд.23-24, а саме – 

6од.(тополя) та 1од.(береза), 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                    О. Требушкін 

 



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       О. Федоров 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А. Жук 

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів         А. Іщенко 

         

Начальник відділу  з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі зверненнями громадян       Г.Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


