
                               
 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 26.02.2020 р. № 20 

 

Про надання дозволу на видалення  дерев.  

 

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини першої 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: 

-  Векличу Анатолію Павловичу на видалення дванадцяти   сухостійних дерев на 

інженерних спорудах с. Вишневе; 

- Максимейку Петру Миколайовичу на видалення десяти аварійних сухостійних дерев 

на інженерних спорудах с. Вишневе; 

- Пихтіній Надії Владленівні  на видалення  одного сухостійного фаутного дерева по 

вулиці Академіка Пономаренка, 19; 

- Пихтіній Надії Владленівні  на видалення  одного сухостійного  дерева по             

туп. Робітничої; 

- Моцару Василю Петровичу на видалення дев’яти  сухостійних дерев на інженерних 

спорудах с. Вишневе; 

- Гордієнко Ніні Яківні  на видалення  трьох сухостійних фаутних  дерев по вулиці 

Ватутіна; 

- Коваленку Володимиру Віталійовичу на видалення двадцяти сухостійних дерев на 

інженерних спорудах с. Вишневе; 

- Корнієнку Олегу Сергійовичу  на видалення  вісімнадцяти сухостійних фаутних 

дерев по вулицях: Матросова, Полтавській, Шкільній, Садовій; 

- Корнієнку Олегу Сергійовичу  на видалення  дванадцяти сухостійних фаутних дерев 

по вулиці Ватутіна; 

- Яценку Віктору Миколайовичу  на видалення  тридцяти п’яти самосійних аварійних 

сухостійних дерев на інженерних спорудах с. Вишневе; 

- Грибку Роману Вікторовичу  на видалення  одного сухостійного дерева по вулиці 

Ватутіна; 

- Ярмоленку Юрію Андрійовичу  на видалення  одинадцяти самосійних, аварійних, 

сухостійних дерев на інженерних спорудах с. Вишневе; 

- Гордієнку Володимиру Івановичу  на видалення  двадцяти  самосійних сухостійних 

дерев на інженерних спорудах с. Вишневе; 



- Корнієнку Віктору Миколайовичу (директору коледжу ПДАА)  на видалення  п’яти  

сухостійних дерев по вулиці Матросова; 

- Усовій Катерині Іванівні  на видалення  восьми  сухостійних дерев по вулиці 

Озерній. 

2. Вищевказаним особам видати відповідні ордера, а у весняний час висадити молоді 

саджанці у потрійній кількості від видалених дерев.    
 

 

 

 

      Міський голова                                                   Віталій СИДОРЕНКО 


