
                               

 

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 16.02.2021 р. № 27 

 

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: 

-  Пройдаку Григорію Петровичу на видалення  восьми  сухостійних аварійних  дерев в     

с. Піски по вулиці Залізничній між будинками № 22 та № 24; 

-  Марченко Наталії Миколаївні на видалення п’яти  сухостійних та аварійних дерев по 

вул. Виноградній, 36; 

- Креміню Олексію Олександровичу на видалення десяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

-  Минцю Андрію Васильовичу на видалення десяти сухостійних дерев  на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

-  Халяндрі Олександру Лукичу на видалення десяти сухостійних дерев  на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

- Моцару Василю Петровичу на видалення десяти сухостійних дерев  на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

- Голінченку Сергію Миколайовичу на видалення десяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Різнику Євгенію Олександровичу на видалення десяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Хилю Петру Івановичу на видалення десяти сухостійних дерев  в с. Вишневе по             

вул. 8 березня; 

- Грипасю Василю Васильовичу на видалення дев’ятнадцяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах села Вишневе; 

- Барановській Наталії Миколаївні на видалення трьох аварійних дерев по                       

вул. Тополиній, 6/13; 

-  Гаврікову Миколі Валентиновичу на видалення однієї сухостійної аварійної деревини   

по вул. Ватутіна59, б.1; 

-  Чернецю Віктору Сергійовичу на видалення десяти сухостійних дерев  на інженерних 

спорудах села Вишневе; 

-  Скрипнику Юрію Вікторовичу на видалення десяти сухостійних дерев  на 

інженерних спорудах м. Заводське (дорога до р. Сула); 



- Решетнюку Олександру Юхимовичу на видалення однієї сухостійної аварійної 

деревини   по вул. Шевченка,5; 

-  Будрію Вадиму Миколайовичу на видалення однієї сухостійної фаутної та аварійної 

деревини  по вул. Академіка Пономаренка, 35; 

- Кайстренку Миколі Васильовичу на видалення однієї сухостійної та аварійної 

деревини   по вул. Матросова, 19 А; 

-  Нещадим Ларисі Олексіївні  на видалення дев’яти сухостійних та аварійних дерев   в      

с. Бодаква на території спортивного майданчика та біля паркану закладу освіти; 

 -  Корнієнку Олегу Сергійовичу  на видалення трьох сухостійних та аварійних дерев по 

вул. Ватутіна (газове ШРП 19/5).  

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

саджанці у потрійній кількості від видалених дерев.    
 

 

 

 

 

           Міський голова                                                       Віталій  СИДОРЕНКО  


