
                               
 
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від 13.04.2021 р. № 57 
 
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: 

-  Шарудило Наталії Миколаївні на видалення чотирьох сухостійних, фаутних  та 
аварійних дерев по вул. Кутузова, (…); 

-  Фалькову Леоніду Олександровичу на видалення  однієї  сухостійної та аварійної 
деревини по вул. Шевченка, (…); 

-  Горбатенку Леоніду Васильовичу  на видалення семи  сухостійних, фаутних та 
аварійних дерев   по вул. Лесі Українки, (…); 

-  Заславцю Олександру Григоровичу на видалення однієї сухостійної деревини  по                   
вул. Чернишевського, (…); 

-  Баєвській Лідії Ігорівні  на видалення трьох сухостійних, фаутних та аварійних дерев   
по вул. Робітничій, (…); 

-  Харченку Миколі Івановичу  на видалення двох сухостійних та аварійних дерев   по               
вул. Озерній, (…); 

-  Бойко Аллі Анатоліївні на видалення трьох сухостійних та аварійних дерев  по                 
вул. Шкільній, (…); 

-  Злигостевій Любові Василівні на видалення однієї сухостійної деревини  по                        
вул. Полтавській, (…); 

-  Кулішу Олександру Івановичу на видалення однієї сухостійної деревини  по                
вул. Мирній, (…); 

-  Мотренко Тетяні Вікторівні на видалення двох сухостійних та  аварійних  дерев  по 
провул. Пристанційному, (…); 

-  Урожок Костянтину Григоровичу на видалення двох  сухостійних  та аварійних дерев  
по вул. Садовій, (…); 

-  Войтенко Надіїї Олександрівні на видалення двох сухостійних та  аварійних  дерев  по 
вул. Яблуневій, (…); 

-  Фисун Олені Миколаївні на видалення десяти сухостійних та  аварійних  дерев  в                  
с. Піски по вул. Центральній, (…); 



 -  Корнієнку Олегу Сергійовичу на видалення п’ятнадцяти  сухостійних, фаутних та  
аварійних  дерев  по вул. Озерній. 

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

 
 
 
 

Міський голова                                                       Віталій  СИДОРЕНКО  


