
 

УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ         

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ      

         
від  19.08.2021  №__374__     

              м. Покровськ 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши заяви комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне 

підприємство», комунального некомерційного підприємства «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області та заяву 

громадянки Гуріненко Ю.Г., 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:   116 (сто шістнадцяти) дерев, а саме: 

1.1. КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» (Кислий) провести 

ліквідацію дерев у кількості  85 од., за адресами: м. Покровськ, м-н Шахтарський, 23  

(1 од.), сквер «Березовий гай» (8 од.), вул. Європейська (1 од.), зелена зона м-н Южний, 

р-н меморіалу (2 од.), сквер швейної фабрики (1 од.), парк «Ювілейний» (16 од.), парк 

«Ювілейний», в районі кафе «Ручеек» (38 од.), парк Динасового селища (5 од.), парк 

Соборний (8 од.) та вул. Захисників України, район магазину «Березка» (5 од.), у 

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

1.2. КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» провести 

ліквідацію дерев у кількості  27 од., за адресою: м. Покровськ, вул. Руднєва, 73, а саме 

–  1 од. (яблуня), 6 од. (тополя), 6 од. (горобина) та 14 од. (акація), у зв’язку з 

незадовільним, фаутним, сухим станом та віковою межею. 

1.3. Громадянці Гуріненко Ю.Г. провести ліквідацію дерев у кількості 4 од., за 

адресою: м. Покровськ, м-н Лазурний, через дорогу від будинку 67Б, а саме – 4 од. 

(тополі), у зв’язку з незадовільним, сухим 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  


