
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 31 січня 2022 року                                                                                    № 25 

смт Велика Димерка 

 

Про  надання дозволу на видалення зелених насаджень 

 

Розглянувши лист старости Шевченківського старостинського округу 

Йовенко В.М., (від 17.01.2022 року за № 03), акти обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від  31.01.2022 року, та враховуючи факт, 

що вказані дерева на території Шевченківського старостинського округу є 

аварійними, несуть загрозу мешканцям та лініям електропередач, мають 

граничний вік та потребують видалення,  відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про порядок видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах», керуючись статтею 28 «Про 

благоустрій населених пунктів», підпунктом 7 пунктом «а» частини першої 

статті 30, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл  КП «Великодимерське» на видалення зелених насаджень, 

а саме: 

- 26 дерев (тополь пірамідальний), які розташовані за адресою: вул. Паши 

Ангеліної. 

- 2 дерева (граб), які розташовані за адресою: вул. Паши Ангеліної. 

- 3 дерева (осокір), які розташовані за адресою: вул. Київська, 105а.  

- 28 дерев (осокір), які розташовані за адресою: вул. Ковпака, 20-44.  

- 6 дерев (акація), які розташовані за адресою: вул. Ковпака, 20-44.  

- 2 дерева (граб), які розташовані за адресою: вул. Ковпака, 20-44.  

- 1 дерево (тополь), які розташовані за адресою: вул. Мічуріна. 

- 5 дерев (береза), які розташовані за адресою: вул. Мічуріна.  

- 16 дерев (осокір), які розташовані за адресою: вул. Гоголівська, 16-22. 

- 2 дерева (акація), які розташовані за адресою: вул. Гоголівська, 16-22. 

- 11 дерев (в’яз), які розташовані за адресою: вул. Вокзальна.          



- 5 дерев (акація), які розташовані за адресою: вул. Вокзальна.          

- 1 дерево (каштан), яке розташоване за адресою:  вул. Вокзальна.          

- 1 дерево (клен), яке розташоване за адресою: вул. Вокзальна.          

- 1 дерево (липа), яке розташоване за адресою: вул. Докучаєва. 

- 4 дерева (береза), яке розташоване за адресою: вул. Докучаєва. 

- 12 дерев (акація), які розташовані за адресою: вул. Київська, 90-100. 

- 1 дерево (верба), яке розташоване за адресою: вул.  Київська, 90-100. 

- 6 дерев (береза), які розташовані за адресою: вул. Київська, 90-100. 

- 1 дерево (тополь), яке розташоване за адресою: вул. Вишнева, 1. 

- 4 дерева (береза), які розташовані за адресою: вул. Вишнева, 1. 

- 3 дерева (осокір), які розташовані за адресою: вул. Вишнева, 1. 

- 37 дерев (верби), які розташовані за адресою: вул. Гоголівська. 

- 3 дерева (осокір), які розташовані за адресою: вул. Київська, 5-7. 

- 3 дерева (в’яз), які розташовані за адресою: вул. Гвардійська. 

- 1 дерево (береза), яке розташоване за адресою: вул. Гвардійська. 

- 4 дерева (береза), які розташовані за адресою: вул. Л.Українки. 

- 2 дерева (дуб), які розташовані за адресою: вул. Л.Українки. 

- 4 дерева (дуб), які розташовані за адресою: вул. Б.Хмельницького. 

- 3 дерева (берези), які розташовані за адресою: вул. Польова, 26. 

- 3 дерева (липа), які розташовані за адресою: вул. Паркова. 

- 1 дерево (береза), яке розташоване за адресою: вул. Кругла. 

- 3 дерева (береза), які розташовані за адресою: вул. Механізаторів. 

- 3 дерева (тополь), які розташовані за адресою: вул. Механізаторів. 

- 3 дерева (береза), які розташовані за адресою: вул. Залізнична. 

- 1 дерево (в’яз), яке розташоване за адресою: вул. Залізнична. 

- 2 дерева (осокір), які розташовані за адресою: вул. Залізнична.     

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

селищного голови Губського М.І. 

 

 

Селищний голова                                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 


