
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ        проект 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ              
від ___________ №_______ 

              м. Покровськ 
 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши лист голови ОСББ «Миру-3 м.Родинське» Лаленко М.М. та заяви 

громадян Єрмоловича В.В., Голосовського В.В., Макарової А.А. та Лінської В.В., 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:   13 (тринадцяти) дерев, а саме: 

1.1. Голові ОСББ «Миру-3 м. Родинське» Лаленко М.М.  провести ліквідацію дерева 

у кількості  1 од., за адресою: м. Родинське, вул. Миру, 3, а саме –      1 од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним станом. 

1.2. Громадянину Єрмоловичу В.В. провести ліквідацію дерев у кількості  8 од., за 

адресою: м. Покровськ, вул. Павла Поповича, 42-а, а саме – 8 од.(тополя), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним, сухим станом та віковою межею. 

1.3. Громадянину Голосовському В.В. провести ліквідацію дерева у кількості       1 

од., за адресою: м. Покровськ, вул. Кальміуська, 113, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з 

незадовільним, сухим станом. 

1.4. Громадянці Макаровій А.А. провести ліквідацію дерев у кількості  2 од., за 

адресами: м. Покровськ, м-н Южний, 19, а саме – 1 од.(горіх), та                     вул. Маршала 

Москаленка, 134, а саме – 1 од. (береза0 у зв’язку з незадовільним, фаутним станом та 

порушенням санітарних норм відстані до будинку. 

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

адресою: м. Покровськ, вул. Центральна, 91, а саме – 1 од.(горіх), у зв’язку з незадовільним, 

фаутним станом. 

2. Визначити відповідальним за виконання власними силами вивезення дров та 

гілля після ліквідації дерев комунальне підприємство «Управління міського господарства» 

(Назаров), яке буде виконувати дані роботи. 

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

комунальний відділ міської ради (Візенков). 

 

  

 

 

Міський голова                    Р. Требушкін 

 


