
                               
 
 
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 20.01.2022 р. № 22 
  
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: 

- Костюченку Анатолію Петровичу на видалення  десяти сухостійних та аварійних дерев 
в с. Вишневе (інженерні споруди); 
      -  Сороці Сергію Васильовичу  на видалення десяти сухостійних та аварійних дерев в       
с. Вишневе (інженерні споруди);   
      -  Петренку Сергію Миколайовичу  на видалення двох сухостійних та аварійних дерев  по 
вул. Кирпоноса (сухостав);    
      -  Алексеєнку Сергію Григоровичу  на видалення  восьми сухостійних та аварійних дерев 
в с. Вишневе (інженерні споруди); 
      -  Воробйову Євгенію Олександровичу на видалення десяти сухостійних та аварійних 
дерев в с. Вишневе (інженерні споруди);   
      - Векличу Анатолію Павловичу  на видалення  десяти сухостійних та аварійних дерев в    
с. Вишневе (інженерні споруди);   
      - Мельнику Володимиру Тарасовичу  на видалення  тридцяти сухостійних та аварійних 
дерев в с. Вишневе (інженерні споруди);   
      -  Черевку Валерію Євгеновичу  на видалення  тридцяти  двох сухостійних та аварійних 
дерев по вул. Степовій; 
      -  Антоненку Вячеславу Павловичу  на видалення сорока восьми сухостійних, аварійних 
та звалених дерев на полі поблизу шляхопроводу (Роменська розвилка);   
      - Богатирю Станіславу Вікторовичу на видалення  двадцяти сухостійних та аварійних 
дерев в с. Вишневе (інженерні споруди);  
      - Яценку Віктору Миколайовичу на видалення дванадцяти сухостійних, аварійних та 
звалених дерев  по вул. Степовій;   
      - Самораю Анатолію Григоровичу на видалення  двох сухостійних та аварійних дерев в  
с. Піски; 
     - Ємакову Сергію Юрійовичу на видалення десяти сухостійних та аварійних дерев в          
с. Вишневе (інженерні споруди);  
       - Корнієнку Олегу Сергійовичу  на видалення тридцяти одного сухостійного, фаутного 
та  аварійного дерева  по вулицях: Ватутіна, Озерній, Польовій, Робітничій, Привокзальній;   



      - Корнієнку Олегу Сергійовичу  на видалення сорока одного сухостійного, фаутного та  
аварійного дерева  по вулицях: Садовій, Матросова, Абрикосовій, Гагаріна, Якубовського, 
Полтавській;  
     - Ригіній Наталії Дмитрівні  на видалення  двадцяти п’яти  сухостійних та аварійних дерев 
в с. Піски на земельній ділянці з кадастровим номером  (…). 

2. Вищевказаним особам  видати відповідні ордера, 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. 

 


