
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__24.12.2021____    м. Лиман                                          №___636__ 

 

Про видалення дерев на території 
Лиманської міської територіальної 
громади 

 
 
 
 Розглянувши звернення громадян з питання видалення дерев на території 
Лиманської міської територіальної громади, з метою дотримання вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року №1045 «Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із 
внесеними змінами, «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, ч. 7 ст. 28 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись п.п.7 п.“а” ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
 1. КП «Лиманський «Зеленбуд» (Пасічник) провести видалення дерев без стягнення 
відновної вартості за видалені насадження: 
1.1. м. Лиман: 
1.1.1. Масляківське кладовище  — два дерева (береза, клен) 
1.2. с. Торське: 
1.2.1. вул. Сєвєрна (сквер) — чотири дерева (тополя) 
1.2.2. вул. Кооперативна, 1 — одне дерево (тополя) 
1.2.3. вул. Роднікова, 32 — одне дерево (клен) 
1.3. смт. Дробишеве: 
1.3.1. вул. Горького — двадцять сім дерев (клен), поросль (300 м2) 
1.3.2. вул. Кооперативна, 45 — одне дерево (береза) 
1.3.3. вул. Сонячна, 16 — одне дерево (липа) 
1.3.4. вул. Миру, 73 — два дерева (береза) 



1.3.5. вул. Пушкіна, 163 — шість дерев (клен) 
1.3.6. вул.Перемоги, 15 — два дерева (верба) 
1.3.7. вул. Слобожанська, 44А — десять дерев (береза, каштан, липа, яблуня) 
1.3.8. вул. Слобожанська, 160 — поросль акації (50 м2) 
1.4. смт. Новоселівка: 
1.4.1. вул. Лісна, 15 — одне дерево (шовковиця) 
1.5. с. Лозове: 
1.5.1. вул. Шкільна — триста п’ятдесят дерев (клен) 
 2. Відділу територіального розвитку виконавчого комітету Лиманської міської ради 
(Переволоцька) підготувати та видати КП «Лиманський «Зеленбуд» (Пасічник)  ордери на 
видалення зелених насаджень з терміном дії до 31.12.2022. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 
 
 
 
 Міський голова      Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
 
_____________          № ______ 
 

Про видалення дерев на території 
Лиманської міської територіальної 
громади 

 
 
 
 
Начальник відділу територіального 
розвитку виконавчого комітету 
Лиманської міської ради  

  
Наталія ПЕРЕВОЛОЦЬКА 

 
 

Заступник міського голови 
 

 Ірина  СИРОВАТСЬКА 
 
 

Начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 
 

  
Яна КОСИК 

Головний спеціаліст відділу з питань 
запобігання та виявлення корупції 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 
 

  
 
Олег ПРОХОРОВ 

 

Начальник загального відділу  
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 
 

  
Олеся ДОНЦОВА 

 

Керуючий справами виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 
 

  
Олександр ПОГОРЕЛОВ 

 


