
                               
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 16.03.2021 р. № 38  
 
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: 

-  Боденку Сергію Володимировичу на видалення семи  сухостійних,  аварійних дерев 
по вулиці Дачній (…); 

-  Пройдаку Григорію Петровичу на видалення  семи  сухостійних аварійних та 
фаутних  дерев в  селі Піски; 

-  Москаленку Віктору Івановичу  на видалення десяти  сухостійних та аварійних 
дерев на інженерних спорудах села Вишневе;  

-  Куриленку Богдану Володимировичу на видалення однієї сухостійної деревини  по 
вулиці Мирній, (…); 

-  Цисю Григорію Івановичу на видалення чотирьох сухостійних дерев  на інженерних 
спорудах села Вишневе; 

-  Коваленку Володимиру Віталійовичу на видалення десяти сухостійних  та 
аварійних дерев  на інженерних спорудах села Вишневе; 

-  Савенко Надії Григорівні  на видалення однієї сухостійної  та аварійної деревини   
по вулиці Проектній, (…); 

-  Редьку Сергію Івановичу на видалення трьох сухостійних, аварійних  та фаутних 
дерев  по вулиці Озерній (біля магазину  Продукти); 

-  Кутузову Сергію Юрійовичу  на видалення однієї сухостійної, фаутної деревини  по 
вулиці Ватутіна, (…);   

-  Корнієнку Олегу Сергійовичу на видалення п’ятнадцяти  сухостійних, аварійних 
дерев  по проспекту Миру (березова алея); 

-  Михлику Роману Івановичу на видалення двох сухостійних дерев  по вулиці        
Озерній, (…); 

-  Стеценко Людмилі Миколаївні на видалення десяти  сухостійних та аварійних дерев 
на інженерних спорудах села Вишневе;  

-  Ольшанському Вячеславу Івановичу на видалення восьми  сухостійних та аварійних 
дерев на інженерних спорудах села Вишневе;  

-  Куценко Світлані Павлівні на видалення трьох сухостійних, аварійних та фаутних 
дерев  по вулиці Шкільній, (…); 



-  Мельничук Любові Володимирівні  на видалення семи сухостійних, аварійних               
та  фаутних дерев  в селі Піски,  по  вулиці Центральній (територія Загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів); 

-  Давиденку Євгенію Миколайовичу на видалення двох сухостійних дерев  по вулиці  
Дачній, (…).   

2. Вищевказаним особам  видати відповідні ордери, а у весняний час висадити 
молоді саджанці у потрійній кількості від видалених дерев.   
 
 
 
 

Міський голова                                                       Віталій  СИДОРЕНКО  
 
 
 
 
Примітка:  
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу. 


