
 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

          РІШЕННЯ 
 

 

від ___________________    Покровськ    №_________ 

 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

Розглянувши заяви громадян Віт’євої Л.В., Касьян Н.В., Деревинського К.В., Глебського 

М.П.,  Горбачової Г.С., Артемова А.В., Макарової А.А., Бровко І.В.,  Дунічевої О.А., Гіди Н.О, 

Литовченко О.Ф., Галата М.М., Грядунової Л.А., Баркалова В.Ю., Ахметової-Сахно М.С., 

Гуріненко Ю.Г., Гричка С.І., Макухи А.А., Медведської Я.О., Зебко А.В., Андрійченко А.С. 

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 1053 дерева: 

 1.1. Громадянці Віт’євій Л.В. провести ліквідацію дерев у кількості 247 одиниць  за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Шосейна  – 367 од. 

 1.2. Громадянці Касьяна Н.В. провести ліквідацію дерев у кількості 176 одиниць  за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Шмідта  – 175 од.; 

 - м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 8 -1 од. 

 1.3. Громадянину Деревинському К.В. провести ліквідацію дерев у кількості 500 

одиниць за адресою:  

 - м. Покровськ, парк «Ювілейний»  – 500 од. 

 1.4. Громадянину Глебському М.П. провести ліквідацію дерев у кількості 4 одиниці за 

адресою:  

 - м. Покровськ, вул. Поштова, буд. 24 – 4 од. 

 1.5. Громадянці Горбачовій Г.С. провести ліквідацію дерев у кількості 3 одиниці  за 

адресою:  

- м. Покровськ, пров. Колосова, буд. 5 – 3 од 

 1.6. Громадянину Артемову А.В. провести ліквідацію дерев у кількості 3 одиниці за 

адресою:  

  - м. Покровськ, м-н Гірник, буд. 1  – 3 од.; 

  1.7. Громадянці Макаровій А.А. провести ліквідацію дерев у кількості 32 одиниці за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 52  - 1 од.; 

- м. Покровськ, вул. Поштова, буд. 9 – 1 од.; 

 

 



- м. Покровськ, пров. Миру, буд. 30 – 1 од.; 

- м. Покровськ , м-н Сонячний, буд. 35 – 1 од.; 

 - м. Покровськ , м-н Лазурний, буд. 2 – 3 од.; 

- м. Покровськ , м-н Лазурний, буд. 46 – 1 од.; 

- м. Покровськ , м-н Сонячний, буд. 6 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Заводська, буд.4 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Таврійська, буд.107 – 7 од.; 

- м. Покровськ , вул. Поштова, буд. 30 – 3 од.; 

- м. Покровськ , вул. Руднєва, буд. 80 – 2 од.; 

- м. Покровськ , вул. Поштова, буд.11 – 2 од.; 

- м. Покровськ , вул. Поштова, буд. 24 – 3 од.; 

- м. Покровськ , мн- Южний, буд. 13 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Залізнична, буд. 86 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Філатова, буд. 44 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Колосова, буд. 5 – 1 од.; 

- м. Покровськ , вул. Лізи Чайкіної, буд. 35 – 1 од. 

 1.8. Громадянці Бровко І.В. провести ліквідацію дерев у кількості 4 одиниці за адресою: 

 - м. Покровськ, м-н Южний, буд.6 – 4 од. 

 1.9. Громадянці Дунічевій О.А.. провести ліквідацію дерев у кількості 1 одиниця за 

адресою: 

 - м. Покровськ, м-н Южний, буд.13 – 1 од. 

 1.10. Громадянці Литвинчук О.Ф. провести ліквідацію дерев у кількості 1 одиниця за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної, 49 – 1 од. 

 1.11. Громадянці Галаті М.М. провести ліквідацію дерев у кількості 8 одиниць за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Ольшанського, буд. 21 – 8 од. 

1.12. Громадянці Гіді Н.О. провести ліквідацію дерев у кількості 3 одиниці за адресою: 

 - м. Покровськ, м-н Южний, буд.17 – 1 од.; 

 - м. Покровськ, м-н Южний, буд.18 – 2 од. 

1.13. Громадянці Грядуновій Л.А. провести ліквідацію дерев у кількості 2 одиниці за 

адресою: 

 - м. Покровськ, пров.Єжелєва, буд. 15 – 2 од. 

1.14. Громадянину Баркалову В.Ю. провести ліквідацію дерев у кількості 2 одиниці за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Тюленіна, буд. 87 – 2 од. 

1.15. Громадянці Ахметова-Сахно М.С. провести ліквідацію дерев у кількості 1 одиниця 

за адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, буд. 9 – 1 од. 

1.16. Громадянці Гуріненко Ю.Г. провести ліквідацію дерев у кількості 1 одиниця за 

адресою: 

 - м. Покровськ, парк «Динасового заводу» – 1 од. 

1.17. Громадянину Гричці С.І. провести ліквідацію дерев у кількості 21 одиниця за 

адресою: 

 - м. Покровськ, вул. Коцюбинського (дорога до ферми) – 21 од. 

1.18. Громадянину Макухі А.А. провести ліквідацію дерев у кількості 6 одиниць за 

адресою: 

 - с. Піщане, вул. Шахтарська, буд. 3 – 6 од. 



1.19. Громадянці Медведській Я.О. провести ліквідацію дерев у кількості 12 одиниць за 

адресою: 

 - с. Успенівка, вул. Центральна (навпроти школи та магазину) – 8 од.; 

 - с. Успенівка (навпроти клубу) – 1 од.; 

- с. Успенівка (біля контори АФ Дружба) – 3 од. 

1.20. Громадянці Здебко А.В. провести ліквідацію дерев у кількості 6 одиниць за 

адресою: 

 - м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, буд. 14 – 4 од.; 

 - м. Родинське, вул.Перемоги, буд.12 – 1 од. 

 - м. Родинське, вул.Тиха, буд.3 – 1 од. 

1.21. Громадянці Андрійченко К.С. провести ліквідацію дерев у кількості 21 одиниця за 

адресою: 

- м. Родинське, вул. Пушкіна, буд. 4 – 6 од.; 

- м. Родинське, вул. Краснолиманська, буд.25-19 – 2 од.; 

- м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2 – 5 од.; 

- м. Родинське, вул. Театральна, буд. 3  – 1 од.; 

- м. Родинське, вул. Маяковського, буд. 14 – 1 од.; 

- м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, буд. 10 – 2 од. 

- м. Родинське, вул. Миру, буд. 21 – 1 од. 

- м. Родинське, вул. Паркова, буд. 8 – 3 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                     Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради  

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради      Дмитро ВІЗЕНКОВ 

 

12.09.2022 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради         Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        Алевтина ЖУК 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів       Вікторія ПИШНА 

          

Начальник відділу  документообігу 

міської ради         Ганна БОРИСОВА 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Про надання дозволу на видалення дерев 

  

 

 Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на видалення 1173 дерев 

громадянам за їх заявами, які були подані до Центру надання адміністративних послуг. Така 

велика кількість дерев обумовлена тим, що комісія з обстеження зелених насаджень протягом 

дії воєнного стану донині не працювала, через що накопичилась велика кількість таких 

звернень. На всі ці дерева є відповідні акти обстежень, дерева є аварійними, фаутними, сухими 

та такими, що дійшли вікової межі. Всього за цим рішенням передбачається видалити 1173 

дерева. 

 Прошу підтримати зазначений проєкт рішення. 

 

Начальник житлово – комунального  

відділу міської ради                 Дмитро ВІЗЕНКОВ 

 


