
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ              
від 15.10.2020   №__406__ 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши заяви від КП «Управління міського господарства», голови Покровської 

територіальної організації УТОГ(спілка глухих) Романець І.П. та заяви громадян:        

Макарової А.А., Нестеренко Н.В., Вотяковой О.В., Самсоновой В.І., Гулітова Б.В.,              

Касьян Н.В., Авраменко Т.В., Корявець Ю.В., Мірошник О.М., Коновалюка В.А.,   

Шинкаренко А.І., 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:  94 (дев’яноста чотири) дерев, а саме: 

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

65 од., за адресою: м. Покровськ, проспект Шахтобудівельників,34 (1 од.), вул. Роздольна,3 (1 

од.), вул. Європейська (2 од.),  пл. Шибанкова (1 од.), парк «Ювілейний» (15 од.),                        

пров. Ветеринарний (2 од.), м-н Сонячний,18 (1 од.), парк «Ювілейний», доріжка (1 од.),       

вул. Відродження, р-н ПТУ (2 од.), вул. Відродження, р-н ЗОШ (1 од.), вул. Шосейна (7 од.), 

вул. Таманова,34 (1 од.), вул. Центральна,36 (1 од.), вул. Центральна,112 (1 од.),                           

вул. Лихачова,4 (2 од.), вул. Торгівельна, р-н вул. Л. Чайкіної (2 од.), вул. Поштова,34 (1 од.), 

м-н Южний,30 (1 од.), сквер «Березовий гай» (4 од.), сквер Соборний (3 од.), вул. Чкалова, 

район патологоанатомічного відділення (2 од.), м-н Южний,10 (3 од.), вул. Л.Чайкіної,1 (5 од.),   

вул. Лихачова, р-н буд.4 (1 од.), парк Соборний (4 од.), у зв’язку з незадовільним, фаутним, 

сухим, аварійним станом та віковою межею. 

 1.2.  Голові Покровської територіальної організації УТОГ (спілка глухих)        

Романець І.П. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за адресою: м. Покровськ,               

вул. Центральна, буд.134, а саме - 1од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, фаутним станом та 

віковою межею. 

 1.3.  Громадянці Макаровій А.А. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд.29, а саме – 1од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

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

адресою: м. Покровськ, вул. Лихачова, буд.4, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним станом. 

 1.5. Громадянці Вотяковій О.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.43 а саме – 1 од.(черемха), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом. 



 1.6. Громадянці Самсоновій В.І. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.44, а саме – 1 од.(тополя) та 1 од.(клен), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

 1.7. Громадянину Гулітову Б.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, проспект Шахтобудівельників, буд.25, а саме – 1 од.(абрикоса), у 

зв’язку з незадовільним, фаутним станом. 

 1.8.  Громадянці Касьян Н.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за адресою:   

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд.24, а саме – 1 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, фаутним 

станом. 

 1.9. Громадянці Авраменко Т.В. провести ліквідацію дерев у кількості 6 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Центральна, буд.147, а саме – 6 од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

 1.10. Громадянці Корявець Ю.В. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.8, а саме – 2 од.(липа), у зв’язку з тим, що коріння 

даних дерев руйнують систему водовідведення. 

 1.11. Громадянці Мірошник О.М. провести ліквідацію дерев у кількості 4 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Таманова, буд.10, а саме – 3 од.(тополя) та вул. Заводська, буд.1, 

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

 1.12. Громадянину Коновалюку В.А. провести ліквідацію дерев у кількості 7 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, буд.64, а саме – 7 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним та сухим станом. 

 1.13. Громадянці Шинкаренко А.І. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Южний, буд.13, а саме – 2 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним та сухим станом. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


