
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ         

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ      

         
від ___________ № _______ 

              м. Покровськ 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши заяви Відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області (в особі Мерзлікіної І.І.), громадян Бражко А.В., Кобзар О.О., Івлєвої Н.А., 

Сороки Ю.В., Вітер О.П., Медведської Я.О., Шевченко Н.А., Григор’єва М.В., 

Кабанець Ю.В., Настенко О.П., Біленко М.С., Здебко А.В., згідно актів обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 № 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 782 дерев: 

1.1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області 

(Воротинцева) провести ліквідацію 428 (чотириста двадцяти восьми) дерев за 

адресами:  

 - м.Покровськ: м-н Южний, 34 (ЗДО №8 «Ластівка») – 1 од.; вул. 1 Травня, 

63 (НВК №2) – 12 од.; вул. Маршала Москаленка, 151 (ЗОШ №12) – 10 од.; вул. 

Шмідта, 194 (ЗОШ №14) – 22 од.; м-н Шахтарський, 33б (ЗОШ №9) – 7 од.; вул. 

Гоголя, 2а (ЗОШ №15) – 29 од.; вул. Таманова, 16а (ЗДО №63 «Одуванчик) – 10 

од.; вул. Шмідта, 141а (ЗДО №4 «Берізка») – 17 од.; м-н Лазурний, 6а (ЗДО №21 

«Дружний») – 5 од.; м-н Шахтарський, 33а (ЗДО №20 «Золота рибка») – 6 од.; вул. 

Поштова, 7 (ЗДО №6 «Сонечко») – 8 од.; пр-т Шахтобудівельників, 15 (ЗДО №12 

«Пролісок») – 6 од.; пр-т Шахтобудівельників, 8 (ЗДО №10 «Калинка») – 2 од.; вул. 

Захисників України, 35 (ЗДО №5 «Вербонька») – 5 од.; вул. Поштова, 6 (3ДО №3 

«Світлячок») - 3 од.; вул. Шмідта, 26 (ЗДО №11 «Чебурашка») – 21 од.; вул. 

Шибанкова, 45а (ЗДО №7 «Топольок») – 18 од.; м-н Южний, 26а (ЗДО №2 

«Росинка») – 4 од.; м-н Сонячний, 10б (ЗДО №43 «Колокольчик») – 5 од.; м-н 

Шахтарський, 9а (ЗДО №42 «Золотий півник») – 3 од.; м-н Южний, 35 (ЗОШ №2) – 

32 од.; вул. Поштова, 3 (ЗОШ №3) – 12 од.; вул. Таманова, 16 (ЗОШ №4) – 47 од.; 

вул. Таманова, 22а (ЗОШ №6) – 9 од.; 



 -  м. Родинське: вул. Шахтарська, 19 (ЗОШ №35) – 10 од.; вул. Миру, 2 (ЗОШ 

№36) – 18 од.; вул. Пушкіна, 20 (ЗДО №16 «Барвінок») – 16 од.; вул. Перемоги, 2 

(ЗДО №13 «Капітошка») – 4 од.; вул. Миру, 13 (ЗДО №15 «Дивограй»)  - 9 од.;  

вул. Островського, 7 (ЗДО №14 «Веселка») – 9 од.; 

 - смт.Шевченко: вул. Центральна, 5 (ЗДО №22 «Голубок») – 14 од.; 

 - с.Срібне: вул. Дружби, 30 (ЗДО Срібненського ЗЗСО) – 6 од.; 

 - с. Піщане: вул.Шкільна, 3 (Піщанський ЗЗСО) – 41 од.; 

 - с. Новоєлизаветівка: вул. Широка, 11 (дошкільний підрозділ) – 2 од.; 

 - с. Перше Травня: вул. Нова, 18 (ЗДО №17 «Оленка») – 5 од. 

 1.2. Громадянці Бражко А.В. провести ліквідацію дерев у кількості 43 

одиниці  за адресами: 

 - вздовж дороги між селами Солоне та Вовкове – 17 од.; 

 - с. Піщане – 12 од.; 

 - с. Звірове, вул. Сазонова – 14 од. 

 1.3. Громадянці Кобзар О.О. провести ліквідацію дерев у кількості 41 

одиниця за адресою:  

 - с. Перше Травня, вул. Зотова, вул. Гагаріна, вздовж дороги – 31 од.; 

 - с. Перше травня, район паркової зони – 10 од. 

 1.4. Громадянці Івлєвій Н.А. провести ліквідацію дерев у кількості 34 

одиниці за адресою: 

 - с. Гришине, пров. Гагаріна, 16 – 6 од.; 

 - с. Гришине, між вул. Центральна та пров. Гагаріна (паркова зона) – 28 од. 

 1.5. Громадянці Сороці Ю.В. провести ліквідацію дерев у кількості 15 

одиниць за адресою: 

 - с. Срібне, перехрестя вулиць Шкільна та Центральна – 1 од.; 

 - с. Срібне, вул. Дружби – 11 од.; 

 - с. Срібне, вул. Шкільна, район клубу – 3 од. 

 1.6. Громадянці Медведській Я.О. провести ліквідацію дерев у кількості 1 

одиниця за адресою: 

 - с. Новотроїцьке, вул. Центральна, район дитячого майданчика. 

 1.7. Громадянці Шевченко Н.А. провести ліквідацію дерев у кількості 1 

одиниця за адресою: 

 - с. Лисівка, вул. Центральна, 113. 

 1.8. Громадянину Григор’єву М.В. провести ліквідацію дерев у кількості 1 

одиниця за адресою: 

 - с. Лисівка, вул. Центральна, 115. 

 1.9. Громадянці Кабанець Ю.В. провести ліквідацію дерев у кількості 37 

одиниць за адресою: 

 - с. Лисівка, вул. Центральна, 68, район будівлі колишньої сільської ради –  

3 од.; 

 - с. Лисівка, вул. Центральна, 68-А, район будівлі колишньої контори – 1 од.; 

 - с. Лисівка, вул. Центральна, 67 – 5 од.; 

 - вздовж центральної дороги до с. Лисівка – 28 од. 

 1.10. Громадянці Настенко О.П. провести ліквідацію дерев у кількості 84 

одиниці за адресою: 



 - смт. Шевченко, вулиці Дорожня, Комарова, Нова, Спортивна, Тарана. 

 1.11. Громадянці Біленко М.С. провести ліквідацію дерев у кількості 2 

одиниць за адресою: 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 25. 

 1.12. Громадянці Здебко А.В. провести ліквідацію дерев у кількості 95 

одиниць за адресою: 

 - м. Родинське, вул. Миру, 8 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Миру, 3 – 5 од.; 

 - м. Родинське, вул. Миру, 12 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Лермонтова, 5 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Шахтарської слави, 10 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Шахтарської слави, 23 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Пушкіна, 10-А – 3 од.; 

 - м. Родинське, вул. Пушкіна, 22 – 4 од.; 

 - м. Родинське, вул. Запорізька, 3 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Шахтарська, 8 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 9 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Залізнична, район будинків 18-20 – 5 од.; 

 - м. Родинське, вул. Залізнична, 6 – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Залізнична, 8 – 5 од.; 

 - м. Родинське, вул. Шахтарської слави – 16 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 54 – 1 од.; 

 - м. Родинське, парк Перемоги – 1 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 38 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Паркова, 3 – 3 од.; 

 - м. Родинське, вул. Паркова, 10 – 3 од.; 

 - м. Родинське, вул. Запорізька, 8 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 25 – 6 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 9 – 2 од.; 

 - м. Родинське, вул. Перемоги, 5 – 5 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 50 – 16 од.; 

 - м. Родинське, вул. Краснолиманська, 5 – 3 од.; 

 - м. Родинське, вул. Театральна, 8 – 1 од. 

 2. Визначити відповідальним за виконання власними силами вивезення 

дров та гілля після ліквідації дерев комунальне підприємство «Багатогалузеве 

комунальне підприємство» (Тумасов), яке буде виконувати дані роботи. 

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

житлово-комунальний відділ міської ради (Візенков). 

 

  

 

 

Міський голова                          Р. ТРЕБУШКІН 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради  

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради     Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  

міської ради                                                 О. Добровольський 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А. Жук 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів         В. Пишна 

         

Начальник відділу документообігу 

міської ради         Г. Борисова 

 


