
                               

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 15.11.2021 р. № 158 

  

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: 

-    Сучян  Самвелу  Хачиковичу  на видалення  п'яти  сухостійних дерев по вул. Степовій;  

-  Тарапаті Олександру Анатолійовичу на видалення восьми сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-   Богуславському Олександру Івановичу на видалення однієї  сухостійної  та аварійної 

деревини по вул.  Озерній, (…); 

-  Ярмоленку Юрію Андрійовичу  на видалення десяти сухостійних та аварійних дерев  в 

с. Вишневе (інженерні споруди); 

-  Голінченку Сергію Миколайовичу  на видалення  п'ятнадцяти сухостійних та 

аварійних дерев  в с. Вишневе (інженерні споруди); 

 - Литвинчуку Віктору Олексійовичу на видалення  десяти сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди);  

-  Дячку Олексію Володимировичу на видалення трьох сухостійних та аварійних дерев 

по провулку Південному, (…) 

-  Максютенко Тетяні  Олександрівні   на видалення трьох   сухостійних та аварійних 

дерев в с. Піски, по вул. Центральній, (…); 

-   Портяному Миколі Павловичу на видалення десяти сухостійних та аварійних дерев в 

с. Вишневе (інженерні споруди); 

-   Тур Наталії Петрівні  на видалення шести  сухостійних та аварійних дерев в с. Піски, 

по вул. Панаса Мирного, (…); 

-   Величко Галині Борисівні на видалення однієї сухостійної та аварійної деревини в       

с. Н.Будаківка, по вул. Чупаки, (…); 

-    Паньку Юрію Михайловичу на видалення  чотирьох  сухостійних та аварійних дерев 

в с. Н.Будаківка, по вул. Миру, (…); 

-    Гайдару Сергію Миколайовичу  на видалення    десяти сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-    Яковенко Маргариті Омельянівні   на видалення  двох сухостійних та аварійних дерев 

по вул. Робітничій, (…); 

-  Горбенку Олександру Анатолійовичу на видалення  шести  сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-   Боцуляку Василю Матвійовичу  на видалення    десяти сухостійних та аварійних дерев 

в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-  Споденейку Олександру Володимировичу   на видалення   десяти сухостійних та 

аварійних дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 



-  Шикоті Миколі Івановичу на видалення  десяти  сухостійних та аварійних дерев в       

с. Вишневе (інженерні споруди);  

-  Москаленку Віталію  Миколайовичу на видалення  шести сухостійних, фаутних  та 

аварійних дерев по вул. Залізничній (станція Сула); 

-  Шкірку Володимиру Миколайовичу   на видалення    десяти  сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-  Якименко Тетяні Анатоліївні   на видалення  двох сухостійних та аварійних дерев по 

вул. Ватутіна, (…); 

-   Олексенку Володимиру Васильовичу на видалення  п'яти   сухостійних та аварійних 

дерев (дорога до річки Сула насосна станція); 

-  Овсяник Ользі Василівні  на видалення  двох сухостійних, фаутних та аварійних дерев 

в с. Піски, по вул. Залізничній, (…); 

-  Климченку Віктору Миколайовичу   на видалення   дванадцяти сухостійних та 

аварійних дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

-  Липівському Сергію Івановичу на видалення  однієї   сухостійної та аварійної 

деревини по провулку Південному, (…); 

-  Бруньку Сергію Володимировичу  на видалення  двох сухостійних та аварійних дерев 

по вул. Жукова, (…); 

-   Бойко Аллі Анатоліївні на видалення  однієї   сухостійної та аварійної деревини по 

вул. Полтавській, (…); 

-   Харченку Володимиру Миколайовичу на видалення  двадцяти   п'яти сухостійних та 

аварійних дерев по вул. Степовій; 

-  Гайдарову Олександру  В'ячеславовичу на видалення  п'ятнадцяти  сухостійних та 

аварійних дерев по вул. Степовій; 

-  Мозуль Валерію Миколайовичу   на видалення   восьми сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди);  

-  Куценку Володимиру Леонідовичу на видалення   однієї  сухостійної та аварійної 

деревини по вул. Полтавській, (…); 

-  Кошику Володимиру Васильовичу  на видалення  трьох сухостійних, фаутних та 

аварійних дерев в с. Піски, по вул. Гагаріна;  

-  Хилю Петру Івановичу  на видалення  десяти сухостійних та аварійних дерев в              

с. Вишневе (інженерні споруди);    

-  Пугачу Володимиру Миколайовичу на видалення   двадцяти дев'яти сухостійних та 

аварійних дерев на земельних ділянках  з кадастровими номерами (…) та (…);  

-  Ігнатенку Віталію Анатолійовичу   на видалення   двадцяти двох сухостійних та 

аварійних дерев на земельних ділянках  з кадастровими номерами (…),(…),(…);  

-  Литвиненку Борису Олександровичу   на видалення   двадцяти двох сухостійних та 

аварійних дерев на земельних ділянках  з кадастровими номерами: 

(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…),(…). 

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

саджанці у потрійній кількості від видалених дерев.    
 

 

 

            Міський голова                                                                Віталій  СИДОРЕНКО  

 

 

 


