УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ___________ №_______
м. Покровськ
Про надання дозволу на видалення дерев
Розглянувши заяви Покровського міського центру зайнятості Донецької області,
комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської
міської ради Донецької області, комунального підприємства «Покровськводоканал»
Покровської міської ради Донецької області та заяви громадян Шаповалова Д.І., Масло
С.В., Галайди Л.Я., Самойлова М.О., Ахметової-Сахно М.С., Тихонової Т.М., Гіди
Н.О., Деревинського К.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: 243 (двохсот сорока трьох) дерев, а саме:
1.1. Покровському міському центру зайнятості Донецької області провести
ліквідацію дерева у кількості 1 од., за адресою: м. Покровськ, вул. Поштова, 3, а саме
– 1 од. (береза), у зв’язку з незадовільним, фаутним станом.
1.2. Комунальному підприємству «Багатогалузеве комунальне підприємство»
Покровської міської ради Донецької області провести ліквідацію дерев у кількості
76 од., за адресами: м. Покровськ, - пл. Шибанкова, а саме 3 од. (2 од. яблуні та 1 од.
ялина), вул. Тюленіна, 4а, а саме 1 од. (ясень), вул. Маршала Москаленка, 142, а саме
1 од. (черемха), вул. Вербицького, р-н кладовища, а саме 4 од. (2 од. акації та 2 од.
кленів), парк Динасового селища, а саме 1 од. (клен), м-н Шахтарський, 18, а саме 1 од.
(айлант), вул. Захисників України, р-н вул. Шевченко, а саме 1 од. (тополя),
вул. Захисників України, р-н автопарку, а саме 6 од. (тополі), парк Соборний, а саме
5 од. (2 од. тополі, 1од. в’яз, 1 од. липа та 1 од. береза), вул. Захисників України, ділянка
між вул. Гвардійська та вул Лихачева, а саме 3 од. (верби), парк «Ювілейний» а саме
16 од.(11од. клени, 5 од. тополі), в’їзд зі сторони м. Донецька, а саме 6 од. (2 од. ялини,
2 од. акації, 1 од. туя та 1 од. яблуня), вул. Таманова, 7, а саме 1 од. (тополя), вул.
Захисників України, р-н шляхопроводу «Західний», а саме 1 од. (клен), вул. Ювілейна,
р-н містка, а саме 1 од. (тополя), зелена зона м-н Южний, меморіал, а саме 1 од. (клен),
сквер «Березовий гай», а саме 1 од. (береза), вул. Європейська, а саме 3 од. (2 од. ялини
та 1 од. береза), вул. Торгівельна, міський цвинтар, а саме 1 од. (тополя), вул. Руднєва,
р-н СЕС, а саме 1 од. (черемха), сквер швейної фабрики, а саме 1 од. (береза), м-н
Сонячний, 24, а саме 1 од. (горобина), м-н Лазурний, 2, а саме 1 од. (тополя), м-н
Южний, 13, а саме 1 од. (черемха), пров. Безіменний, р-н д/с №5, а саме 1 од. (тополя);

м. Родинське, - парк «Міський», а саме 11 од. (10 од. тополь та 1 од. акація), вул.
Шахтарської Слави, 10, а саме 1 од. (клен); смт. Шевченко, - р-н клубу, а саме 1 од.
(тополя), у зв’язку з незадовільним, аварійним, фаутним та сухим станом.
1.3. КП «Покровськводоканал» провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за
адресою: м. Покровськ, м-н Шахтарський, біля будинків № 8,9,11, а саме – 1 каштан, 1
абрикос та 1 береза, у зв’язку з проведенням ремонтних та експлуатаційних робіт на
мережі водопостачання.
1.4. Громадянину Шаповалову Д.І. провести ліквідацію дерева у кількості
1 од., за адресою: м. Покровськ, пр-т Шахтобудівельників, 11, а саме – 1 од. (горіх), у
зв’язку з незадовільним, фаутним станом.
1.5. Громадянці Масло С.В. провести ліквідацію дерева у кількості 1 од., за
адресою: м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 48, а саме – 1 од. (шовковиця), у
зв’язку з незадовільним, фаутним станом.
1.6. Громадянці Галайді Л.Я. провести ліквідацію дерев у кількості 2 од., за
адресою: м. Покровськ, вул. Дударенко, 42, а саме – 2 од. (горіхи), у зв’язку з
незадовільним, фаутним станом.
1.7. Громадянину Самойлову М.О. провести ліквідацію дерева у кількості
1 од., за адресою: м. Покровськ, вул. Вербицького, 3, а саме – 1 од. (липа), у зв’язку з
порушенням санітарних норм відстані до будинку.
1.8. Громадянці Ахметовій-Сахно М.С. провести ліквідацію дерев у кількості
5 од., за адресами: м. Покровськ, вул. Ольшанського, 69, а саме – 1 од. (тополя) та 1 од.
(клен), вул. Гайдамацька, 88, а саме – 1 од. (абрикоса), вул. Заводська, 5, а саме – 1 од.
(абрикоса), вул. Шмідта, 14, а саме – 1 од. (клен), у зв’язку з незадовільним, фаутним,
сухим станом та віковою межею.
1.9. Громадянці Тихоновій Т.М. провести ліквідацію дерев у кількості 4 од., за
адресою: м. Покровськ, вул. Михайла Петренка, 15, а саме – 4 од. (берези), у зв’язку з
незадовільним, сухим станом.
1.10. Громадянці Гіді Н.О. провести ліквідацію дерев у кількості 3 од., за
адресою: м. Покровськ, починаючи з вул. Шмідта по трасі 00525, в районі закинутого
Димитровського ГРЕ, а саме – 2 од. (тополі) та 1 од. (верба), у зв’язку з незадовільним,
фаутним, сухим станом та віковою межею.
1.11. Громадянину Деревинському К.В. провести ліквідацію дерев у кількості
146 од., за адресою: м. Покровськ, вул. Ювілейна (з лівого боку від центрального входу
до парку «Ювілейний», а саме – 4 од. (тополі) та вул. Ювілейна, від вул. Затишна до
вул. Київська, а саме – 111 од. (яблуні), 6 од. (сливи), 2 од. (аличі), 3 од. (шовковиці),
1 од. (ясень), 9 од. (абрикос), 10 од. (горіхи), у зв’язку з незадовільним, фаутним та
сухим станом.
2.
Подовжити дію ордерів на видалення зелених насаджень, які не було
виконано у попередніх роках.
3.
Визначити відповідальним за виконання власними силами вивезення дров
та гілля після ліквідації дерев комунальне підприємство «Багатогалузеве комунальне
підприємство» (Зусмановський), яке буде виконувати дані роботи.
4.
Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на
житлово-комунальний відділ міської ради (Візенков).

Міський голова

Р. Требушкін

Пояснювальна записка до проекту
рішення виконкому Покровської міської ради
Про надання дозволу на видалення дерев
Розглянувши заяви Покровського міського центру зайнятості Донецької області,
комунального підприємства «Багатогалузеве комунальне підприємство» Покровської
міської ради Донецької області, комунального підприємства «Покровськводоканал»
Покровської міської ради Донецької області та заяви громадян Шаповалова Д.І.,
Масло С.В., Галайди Л.Я., Самойлова М.О., Ахметової-Сахно М.С., Тихонової Т.М.,
Гіди Н.О., Деревинського К.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), пропонується затвердити даний проект
рішення.

Начальник житлово-комунального
відділу Покровської міської ради

Д. Візенков

