
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ        проект 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ              
від ___________ №_______ 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

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

Мірошник О.М., Двадцятник О.Г., Сідашової І.І., Вітера В.І., Іващенка І.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» (зі 

змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити ліквідацію всього:   143 (сто сорок три) дерева, а саме: 

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

130 од., за адресами: м.Покровськ, вулиця Володимирівська, вздовж м-н Лазурний (24 од.),       

м-н Шахтарський, буд.10 (4 од.), 27 (1 од.), 29 (1 од.), 18 (3 од.), 7 (1 од.), 5 (4 од.), 14 (2 од.), 

13 (1 од.), вул. Відродження (9 од.), вул. Заводська, буд.6 (1 од.), вул. Європейська, буд.81 (1 

од.), 50 (1 од.), вул. Л.Чайкіної, буд.1 (1 од.), вул. Авангардна, буд.23 (1 од.), вул. Маршала 

Москаленка, буд.115 (1 од.), зелена зона м-н Шахтарський (6 од.), парк «Ювілейний» (3 од.), 

вул. Шмідта, буд.10 (4 од.), 8 (1 од.), р-н буд.14 (1 од.), р-н буд.16 (2 од.), вул. Шмідта, р-н 

столової «Юнона» (2 од.), вул. Таманова, р-н буд.18 (1 од.), буд.20 (1 од.), р-н буд.17 (2 од.), 

буд.22 (3 од.), буд.28 (1 од.), вул. Шмідта, напроти Динасового заводу (7 од.), вул. Тюленіна, 

напроти МРЕО (1 од.), вул. Тюленіна, р-н католицького храму (5 од.), вул. Степана Бовкуна, 

буд.20 (р-н лікарні)( 1 од.), вул. Тюленіна, р-н маг. «Шик» (1 од.), парк Динасового селища ( 5 

од.), вул. Тюленіна, р-н с/к «Металург» (1 од.), м-н Южний, буд.13 (2 од.),7 (1 од.),39 (1 од.), 

вул. Свободи, буд.59 (1 од.), пр-т Шахтобудівельників, буд.9 (2 од.), м-н Южний, д/с 

«Росинка» (1 од.), м-н Сонячний, буд.23а (1 од.), м-н Лазурний, буд.7 (1 од.), 32 (1 од.), 4 (1 

од.), 34 (1 од.), вул. Степана Бовкуна, буд.13 (1 од.), бул. Андрющенка (3 од.),                                

вул. Ольшанського, буд.47 (2 од.), 34 (1 од.), вул. Роздольна, буд.3 (2 од.), вул. Маяковського, 

р-н підвісного моста (1 од.), вул. Шосейна, 140 (3 од.), у зв’язку з незадовільним, фаутним, 

сухим, аварійним станом та віковою межею. 

 1.2.  Громадянці Мірошник О.М. провести ліквідацію дерев у кількості 5 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Заводська, буд.1, а саме - 1од.(горіх), вул. Ольшанського, буд.17, 

а саме – 3 од.(клен), вул. Колосова, буд.13, а саме – 1 од.(тополя), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним та сухим станом. 

 1.3.  Громадянці Двадцятник О.Г. провести ліквідацію дерев у кількості 4 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Кармелюка, біля сміттєвого майданчика, напроти буд.14 по        

вул. Степана Бовкуна, а саме – 1од.(клен), вул. Шмідта, бригадний будинок ДЕПО, а саме –     

2 од.(яблуня), мікрорайон Южний, буд.30, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним, сухим станом та віковою межею. 



 1.4.  Громадянці Сідашовій І.І. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Роздольна, буд.3, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним станом та віковою межею. 

 1.5. Громадянину Вітеру В.І. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за 

адресою: м. Покровськ, проспект Шахтобудівельників, буд.28, а саме – 1 од.(яблуня), у зв’язку 

з незадовільним, фаутним станом. 

 1.6. Громадянину Іващенко І.М. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Поштова, буд.10, а саме – 1 од.(груша) та 1 од.(абрикоса), у зв’язку 

з незадовільним, фаутним станом та порушенням санітарних норм відстані від будинку. 

 2. Подовжити дію ордерів на видалення зелених насаджень, які не було виконано 

у попередніх років. 

 3.  Визначити відповідальними за виконання власними силами вивезення дров та 

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

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

комунальний відділ міської ради (Юзипович). 

  

 

 

Міський голова                    Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


