
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ              
від 17.09.2020  №359 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

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

Лобачової І.В., Макарової А.А., Нестеренко Н.В., Харченко К.П., Коваленко Т.О.,            

Паршикової Н.С., Суліми В.М., Хачікян Т.Р., 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:   98 (дев’яносто вісім) дерев, а саме: 

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

48 од., за адресою: м.Покровськ, проспект Шахтобудівельників (1 од.), пл. Шибанкова (3 од.), 

вул. Затишна (2 од.), вул. Заводська, 2 (1 од.), вул. Народна,14 (1 од.), парк Динасового селища 

(1 од.), м-н Лазурний, буд.35 (1 од.), вул. Захисників України, 1 (2 од.), м-н Шахтарський, 13 

(1 од.), вул. Шосейна, р-он буд.98 (1 од.), в’їзд зі сторони м.Донецьк (1 од.), вул. Захисників 

України, р-он шляхопроводу «Західний» (2 од.), вул. Захисників України, район АЗС «WOG» 

(3 од.), парк «Ювілейний», доріжка «Здоров’я» (12 од.), вул. Прокоф’єва, б.141-147 (2 од.), вул. 

Захисників України, р-он б.54 (1 од.), сквер Швейної фабрики (1 од.), вул. Злагоди, 123 (1 од.), 

парк «Ювілейний» (1 од.), м-н Южний, 23 (1 од.), вул. Захисників України, р-он маг. «Кедр» 

(1 од.), вул. Захисників України, 4 (3 од.), вул. Захисників України, р-н автобази (1 од.), вул. 

Чкалова, 73 (2 од.), парк Соборний (1 од.), пр-т Шахтобудівельників, 42 (1 од.), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним, сухим станом та віковою межою. 

 1.2.  Громадянці Лобачовій І.В. провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Шмідта, буд.12б, а саме - 1од.(горобина), вул. Шмідта, район 

Динасового заводу, а саме – 1 од.(тополя), вул. Тюленіна, буд.5, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку 

з незадовільним, фаутним станом та віковою межею. 

 1.3.  Громадянці Макаровій А.А. провести ліквідацію дерев у кількості 19 од., за 

адресою: м. Покровськ, проспект Шахтобудівельників, буд.2, а саме – 1од.(тополя),                   

вул. Європейська, буд.22, а саме – 3 од.(вишня), вул. Залізнична, буд.191, а саме – 2 од.(ясень), 

на розі вулиць Б.Хмельницького, буд.26 та вул. Захисників України, а саме – 1 од.(тополя),       

1 од.(ясень), 2 од.(шовковиця), 1 од.(абрикоса), 4 од.(акація), 3 од.(клен), вул. Залізнична, 

буд.56, а саме – 1 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, фаутним, сухим станом та віковою 

межею. 

 1.4.  Громадянці Нестеренко Н.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, проспект Шахтобудівельників, буд.1, а саме – 1 од.(груша), у зв’язку 

з незадовільним, фаутним станом. 



 1.5. Громадянці Харченко К.П. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Соборна, буд.15 а саме – 1 од.(абрикоса), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом. 

 1.6. Громадянці Коваленко Т.О. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Лазурний, буд.7, а саме – 1 од.(тополя) та 1 од.(абрикоса), 

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

 1.7. Громадянці Паршиковій Н.С. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

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

незадовільним, сухим станом. 

 1.8.  Громадянці Сулімі В.М. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за адресою:   

м. Покровськ, мікрорайон Лазурний, буд.2, а саме – 2 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним та сухим станом. 

 1.9. Громадянці Хачікян Т.М. провести ліквідацію дерев у кількості 11 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд.151, а саме – 5 од.(клен), 1 од.(горіх), 

1 од. (айлан), 1 од. (ясень) та 3 од. (акація), у зв’язку з незадовільним, фаутним станом. 

 1.10. Громадянці Мірошник О.М. провести ліквідацію дерев у кількості 9 од., за 

адресою: м. Покровськ, мікрорайон Южний, буд.30, а саме – 1 од.(тополя) та 1 од.(липа),      

вул. Таманова, буд.22, а саме – 4 од.(тополя), 2 од.(береза) та 1 од.(верба), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним, сухим станом та віковою межею. 

 2.  Визначити відповідальними за виконання власними силами вивезення дров та 

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

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

комунальний відділ міської ради (Юзипович). 

  

 

 

В.п. міського голови                    О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


