
                           
 

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 26.11.2015 р. № 125 
 
Про надання дозволу на видалення  дерев. 
 

Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року 
№1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах».   

 
Вирішили: 1. Дати дозвіл Дроб’язку Борису Віталійовичу на видалення одного 

сухостійного дерева по вул. Леніна та видати відповідний ордер.  
2. Дати дозвіл Ястребі Людмилі Павлівні на видалення двох аварійних дерев по вул. 

Грушевського  та видати відповідний ордер.  
3. Дати дозвіл Сороці Юрію Павловичу на видалення двох сухостійних дерев по  вул. 

Куйбишева та видати відповідний ордер.  
4. Дати дозвіл Сороці Антоніні Василівні на видалення одного  сухостійного дерева 

по вул. Мічуріна та видати відповідний ордер. 
5. Дати дозвіл Макаренку Миколі Анатолійовичу на видалення одного сухостійного 

дерева в районі відстійників села Вишневе та видати відповідний ордер. 
6. Дати дозвіл Корнієнко Ларисі Володимирівні на видалення двох сухостійних дерев 

по вул. Проектній та видати відповідний ордер. 
7. Дати дозвіл Запорізькому Миколі Володимировичу на видалення десяти 

сухостійних дерев в районі вулиці Дачної  та видати відповідний ордер. 
8. Дати дозвіл Малишку Сергію Олександровичу  на видалення одного сухостійного 

дерева по пров. Лугової  та видати відповідний ордер. 
9. Дати дозвіл Федьку Едуарду Миколайовичу на видалення дев’ятнадцяти  

сухостійних дерев по вул. Ватутіна та видати відповідний ордер. 
10. Дати дозвіл Курилку Михайлу Ігоровичу на видалення двох  сухостійних дерев по 

вул. Жовтневій та видати відповідний ордер. 
11. Дати дозвіл Дмитренко Парасковії Філімонівні  на видалення трьох сухостійних 

дерев в селі Вишневе  та видати відповідний ордер. 
12. Дати дозвіл Хилю Петру Івановичу на видалення трьох  сухостійних дерев в селі 

Вишневе  та видати відповідний ордер. 
13. Дати дозвіл Бузуну Віктору Федоровичу на видалення одного  сухостійного дерева 

по вул. Матросова та видати відповідний ордер. 
14. Дати дозвіл Барабаш Анастасії Степанівні  на видалення чотирьох сухостійних 

дерев по вул. Дачній та видати відповідний ордер. 
15. Дати дозвіл Максименку Андрію Володимировичу на видалення двох  сухостійних 

дерев по вул. Калініна  та видати відповідний ордер. 



16. Дати дозвіл Васильєвій Лідії Андріївні на видалення двох  сухостійних дерев по 
вул. Робітничій та видати відповідний ордер. 

17. Дати дозвіл телерадіокомпанії «АСТРА» на видалення двох  сухостійних дерев по 
вул. Червоноармійській та видати відповідний ордер.  

  18. Вказаним вище особам у весняний час висадити молоді саджанці у потрійній 
кількості від видалених дерев. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                        В. Сидоренко  
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