
                               
 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 18.12.2020 р. № 115 

 

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: 

-  Чорной Марії Гаврилівні на видалення  двох  сухостійних аварійних  дерев по вулиці 

Пушкіна, 42; 

-  Руденку Євгену Сергійовичу на видалення  п’яти    сухостійних фаутних  дерев по 1 

провулку Дружби; 

- Алексеєнку Сергію Григоровичу на видалення одинадцяти сухостійних, звалених 

бурею дерев на інженерних спорудах села Вишневе; 

-  Кириленко Ользі Василівні на видалення одного сухостійного дерева по вулиці 

Молодіжній, 12; 

-  Куценко Світлані Павлівні на видалення трьох сухостійних фаутних дерев по вулиці 

Шкільній, 7; 

- Юрченко Анастасії Семенівні  на видалення  одного  сухостійного  дерева по вулиці 

Кутузова, 1; 

- Сороці Олександру Васильовичу на видалення дванадцяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Мозуль Валерію Миколайовичу на видалення десяти сухостійних дерев на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Малиновському Анатолію Сергійовичу на видалення дванадцяти сухостійних дерев 

на інженерних спорудах села Вишневе; 

-   КП «Комунсервіс», в особі Мельника Володимира Тарасовича  на видалення  

вісімнадцяти  сухостійних  дерев на інженерних спорудах села Вишневе; 

- Сороці Андрію Сергійовичу на видалення чотирнадцяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

-  Шапошнику Вадиму Васильовичу  на видалення  одного  сухостійного аварійного  

дерева по вулиці Пушкіна, 15; 

- Рек Ганні Юріївні на видалення двох  сухостійних дерев  по проспекту Миру; 

- Білашу Олегу Миколайовичу на видалення двадцяти сухостійних дерев на інженерних 

спорудах в районі вулиці Вишневої; 



- КП «Комунсервіс» в особі Мельника Володимира Тарасовича на видалення 

дванадцяти сухостійних дерев на інженерних спорудах вздовж дороги до насосної станції, 

що знаходиться на річці Сула. 

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  


