
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ 

 

21 травня 2020 року                        м. Деражня                                          № 27 
 

   Про видалення дерев 

 

   На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», розглянувши 

листи від  ПТНЗ Деражнянського СТК ТСОУ від 21.02.2020  № 92, гр. Мандибури В.  від 

28.02.2020 № 59; гр.. Руденького О. В. від 03.03.2020  № 63; КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

від 16.03.2020 № 115, гр. Шинкарчука М. В. від 14.04.2020 №83 та від 15.04.2020 № 84 та 

провівши обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (акти обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню №2 від 04.03.2020р., №3 від 20.03.2020р., 

№4 від 17.04.2020р., №5 від 21.04.2020р., що додаються), міськвиконком 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл: 

1.1. на видалення аварійних та сухостійних дерев, які знаходяться за  адресою:  

-  м.Деражня, вул. Л.Українки, буд.20 – сікора 1 шт.; 

-  м.Деражня, вул. Миру, буд. 221 – ялина 2 шт., береза 3 шт.; 

-  м.Деражня,  вул.  Промислова, буд. 10 – ялина 1 шт.; 

-  м.Деражня, вул. Грушевського, буд. 11 – яблуня 1 шт.; 

-  м. Деражня по вул. Промислова, буд. 11/5 – сікора 6 шт.. 

1.2. на розчистку крони дерев, які знаходяться за  адресою: 

- м. Деражня по вул. Промислова, буд. 11/5 – сікора 6 шт.; 

- м. Деражня по вул. Промислова, буд. 10 – тополі 4 шт.. 

 2. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» на об'єкті благоустрою, як балансоутримувач, на 

підставі актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню №2 від 

04.03.2020р.; №3 від 20.03.2020р., №4 від 17.04.2020: 

2.1. здійснити видалення аварійних дерев за адресою: 

- м.Деражня, вул. Миру, 221 – ялина 1 шт.; 

- м.Деражня, вул. Л.Українки, буд.20 – сікора 1 шт.; 

- м.Деражня, вул. Грушевського, буд. 11 – яблуня 1 шт.; 

            - м.Деражня,  вул.  Промислова, буд. 10 – ялина 1 шт.. 

2.2. здійснити розчистку крони дерев в осінньо - весняний період за адресою: 

- м. Деражня по вул. Промислова, буд. 10 – тополі 4 шт.. 

3. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» забезпечити облік зрізаної деревини в установленому 

законодавстом порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

Міський голова                                                                    Андрій КОВПАК 
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