
                               

 

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 15.11.2022 р. № 151 

  

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: 

- Проценко Валентині Іванівні  на видалення  десяти сухостійних та аварійних дерев в 

с. Вишневе (інженерні споруди); 

- Литвинчуку Віктору Олексійовичу на видалення  восьми сухостійних та аварійних 

дерев по вул. (…)  Набережна, (…);                        

- Куксевич Наталії Михайлівні видалення  одного фаутного, сухостійного та 

аварійного дерева по пров. Пристанційному, (…);          

- Хижняку Сергію Миколайовичу   на видалення  десяти сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

- Жарому Віктору Івановичу на видалення чотирнадцяти сухостійних, фаутних, 

аварійних та звалених   дерев  за межами с. Піски автошлях Піски-Яремівщина;                           

- Портяному Миколі Павловичу на видалення  десяти сухостійних та аварійних дерев 

в с. Вишневе (інженерні споруди); 

- Жванку Євгенію Олександровичу  на видалення   двох  сухостійних та аварійних 

дерев по вул. Озерній, (поряд зі ставком);                          

- Чамаріну Юрію Олександровичу на видалення  шістнадцяти сухостійних та 

аварійних дерев по вул. Технологічній  (поблизу паркану спиртокомбінату);                        

- Москаленку Віктору Івановичу  на видалення  чотирьох  сухостійних та аварійних 

дерев по вул. Опанаса Сластіона, (посадка);       

- Горбаню Григорію Івановичу на видалення  дванадцяти сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

- Горобець Світлані Василівні на видалення  п’яти  сухостійних, фаутних та аварійних 

дерев по вул. Київській, (…);                          

- Хоменку Феодосію Федоровичу  на видалення   двох  сухостійних та аварійних 

дерев в с.Піски по вул. Молодіжна;                          

- Мусійченко Любові Миколаївні  на видалення   одного  сухостійного та аварійного 

дерева в с. Піски по вул. Піщаній;                          

- Коваленку Володимиру Віталійовичу на видалення  чотирнадцяти сухостійних, 

звалених та аварійних дерев с. Піски по вул. Гоголя; 



- Тунику Василю Івановичу на видалення  чотирнадцяти сухостійних та аварійних 

дерев по вул. Технологічній  (рівчак);          

- Жарому Олександру Михайловичу на видалення  чотирьох сухостійних та аварійних 

дерев по вул. Юрія Каденюка  (посадка);          

- Марченку Віталію Олександровичу на видалення  восьми сухостійних та аварійних 

дерев в с. Вишневе (інженерні споруди); 

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. 


	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Р І Ш Е Н Н Я


