
!  
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

    березня 2019 року                     м. Деражня                                         № 

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 клопотання КП «Деражнянська ЖЕК № 
1» від 14.03.2019 року № 187; гр. Дмитришена П.В. від 14.03.2019р. № 46; гр. 
Лебедя О. В. від 14.03.2019р. № 45; Деражнянської районної ради від 
14.03.2019р. № 189; гр. Нагорної О. Г. від 11.03.2019р. № 41; Деражнянської 
ЦРЛ від 12.03.2019р. № 175; Відділу освіти Деражнянської районної 
держадміністрації від 12.03.2019р. № 176; Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3 від 07.03.2019р. № 172, ПТНЗ Деражнянського СТК ТСОУ від 
18.03.2019р. № 194, гр. Лавської М.М. від 18.03.2019р. № 51 та провівши 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (акт обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню № 4 від 18.03.2019р., що 
додається), міськвиконком: 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на видалення аварійних та сухостійних дерев, які 
знаходяться за  адресою:  

-  м. Деражня, вул. миру, буд. 52 – 3 ялинки; вул. Пісочна, буд. 42/1 – 1 
тополя; вул. Соломчука, буд.14 – 1 черешня; вул. Соломчука, буд.10 – 2 липи; 
вул. Соломчука, буд.12 – 1 черешня; вул. І.Зубкова, буд. 5 – 1 береза;  

-  м. Деражня, вул. Подільська, 23 – 1 ялина;  
- м. Деражня, вул. Володимира Соломчука, буд.2 (територія ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3)  – 1 верба; 
- м. Деражня, вул. Подільська, буд. 1 (територія Деражнянської ЦРЛ) -  

1 клен, 1 ялина, 2 горобини, 1 липи; 
- м. Деражня, вул. І.Зубкова, буд.15 (територія Деражнянського ДНЗ 

(ясла-садочок) №1 «Дзвіночок») – 9 тополь, 2 верби, 2 липи; 
- м. Деражня, вул. І.Франка, буд.27 – 3 верби; 
- м. Деражня, вул. Слобода, кадастровий номер 6821510100:02:004:0025 

-2 тополі; 



- м. Деражня, вул. Промислова, буд.10 (лісопосадка за гаражем ПТНЗ 
СТК ТСОУ) – 1 клен; 

- м. Деражня, вул. Зелена, буд.11 – 6 берестів (в’язів). 

 2. Надати дозвіл на розчистку, обрізку крони дерев, які знаходяться за  
адресою:  

м. Деражня, вул. Миру, буд. 52 – 1 ялинка (розчистка); вул. Миру, буд.37 
– 5 ялинок (розчистка); пров. Піонерський, буд. 4 – 2 каштани (на обрізку 
крони); вул. В. Соломчука, буд.10 – 1 липа (на обрізку крони); 

-  м. Деражня, вул. Миру, буд.13(адміністративне приміщення районної 
ради (розчистка)) – 4 ялини. 

3. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» здійснити видалення аварійних та 
сухостійних дерев на об'єкті благоустрою, як балансоутримувач на підставі 
акта обстеження зелених насаджень від 18 березня 2019 року № 4: 

-  м. Деражня, вул. Миру, буд. 52 - 3 ялинки, вул. Пісочна, буд. 42/1 – 1 
тополя; вул. Соломчука, буд.14 – 1 черешня; вул. Соломчука, буд.10 – 2 липи; 
вул. Соломчука, буд.12 – 1 черешня; вул. І.Зубкова, буд. 5 – 1 береза;  

- м. Деражня, вул. Подільська, 23 – 1 ялина;  
- м. Деражня, вул. І.Франка, буд.27 – 3 верби; 
- м. Деражня, вул. Слобода, кадастровий номер 6821510100:02:004:0025 

-2 тополі; 
- м. Деражня, вул. вул. Промислова, буд.10 (лісопосадка за гаражем 

ПТНЗ СТК ТСОУ) – 1 клен; 
- м. Деражня, вул. Зелена, буд.11 – 6 берестів (в’язів). 

4. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» здійснити розчистку, обрізку крони дерев на 
об'єкті благоустрою, як балансоутримувач на підставі акта обстеження 
зелених насаджень від 18 березня 2019 року № 4: 
         - м. Деражня, вул. Миру, буд.52 – 1 ялинка (розчистка); вул. Миру, буд.37 
– 5 ялинок (розчистка); пров. Піонерський, буд. 4 – 2 каштани (на обрізку 
крони); вул. В. Соломчука, буд.10 – 1 липа (на обрізку крони); 

- м. Деражня, вул. Миру, буд.13 (адміністративне приміщення районної 
ради (розчистка) – 4 ялини. 

5. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» забезпечити облік зрізаної деревини в 
установленому законодавстом порядку. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А.. 

Міський голова                                                              Ковпак А. М. 


