
                               
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 17.11.2020 р. № 107 

 

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: 

-  Будрію Вадиму Миколайовичу на видалення  одного   сухостійного аварійного  

дерева по вулиці Академіка Пономаренка; 

-  Бруньку Сергію Володимировичу на видалення  одного   сухостійного аварійного  

дерева по вулиці Жукова; 

- Гавронській Валентині Іванівні на видалення трьох сухостійних дерев по провулку 

Лугової; 

-  Грищенко Вірі Анатоліївні на видалення двох сухостійних дерев по вулиці 

Матросова (в районі закритого цвинтаря); 

- Аверковій Галині Герасимівні на видалення трьох сухостійних дерев по вулиці 

Гоголя, 38; 

-   Шабалю Олександру Володимировичу  на видалення  одного  сухостійного  дерева 

по вулиці Шкільній, 9; 

- Савченко Любові Іванівні на видалення одного сухостійного дерева  по вулиці 

Проектній, 3; 

- Тунику Андрію Васильовичу на видалення трьох сухостійних дерев на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

- Золотарьовій Любові Миколаївні на видалення одного сухостійного дерева по вулиці 

Ватутіна, 103; 

-   Минцю Івану Кириловичу  на видалення  одного  сухостійного  дерева по вулиці 

Мирній; 

- Шегуті Анатолію Михайловичу на видалення трьох сухостійних дерев  по вулиці 

Вишневій; 

-   Киві Наталії Вікторівні  на видалення  одного  сухостійного  дерева по провулку 

Пристанційному; 

- Корнієнку Олегу Сергійовичу на видалення дев’яти  сухостійних дерев  по проспекту 

Миру; 

- Климченку Віктору Миколайовичу на видалення п’ятнадцяти сухостійних дерев на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Рвибороді Олегу Анатолійовичу  на видалення  одного  сухостійного  дерева по 

вулиці Робітничій; 

- Волкову Володимиру Олександровичу на видалення одинадцяти сухостійних дерев  

по вулиці Степовій; 



- Боцуляк Аллі Андріївні  на видалення  дев’яти   сухостійних  дерев на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

- Грипасю Василю Васильовичу на видалення  вісімнадцяти   сухостійних  дерев на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Широких Олексію Олександровичу на видалення  одинадцяти   сухостійних  дерев на 

інженерних спорудах села Вишневе. 

2. Вищевказаним особам та представнику підприємства видати відповідні ордера, а у 

весняний час висадити молоді саджанці у потрійній кількості від видалених дерев.    
 

 

 

 

          Міський голова                                                  Віталій СИДОРЕНКО  


