
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень вздовж автомобільних доріг  

Лосинівка – Галиця - Петрівка - Велика Дівиця  

між селами Велика Дівиця – Петрівка (праворуч),  

Прилуки – Пирятин до села Богданівка (ліворуч),  

ботанічній пам’ятці природи 

 місцевого значення  «Жевахівщина» 

за межами населених пунктів  

на території Прилуцького району   

 

Відповідно до статей 13, 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», п. 2.5, 2.8, 4, 5 Тимчасового порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників за межами населених пунктів на території  Прилуцького 

району, затвердженого рішенням сесії Прилуцької районної ради від 30 березня 

2012 року, керуючись Санітарними правилами в лісах України, Інструкцією по 

експедиційному лісопатологічному обстеженню лісів  з метою забезпечення 

безпечної життєдіяльності населення, попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенно-екологічного  характеру внаслідок падіння дерев вздовж 

автомобільних доріг Лосинівка – Галиця - Петрівка - Велика Дівиця між селами 

Велика Дівиця – Петрівка (праворуч), Прилуки – Пирятин до села Богданівка 

(ліворуч) та в ботанічній пам’ятці природи місцевого значення «Жевахівщина» 

за межами населених пунктів на території Прилуцького району, розглянувши 

клопотання виконкомів Линовицької селищної ради, Великодівицької, 

Петрівської, Богданівської сільських рад, на підставі акту обстеження 

ботанічної пам’ятки місцевого значення «Жевахівщина» на території 

Прилуцького району на предмет визначення санітарного та лісопатологічного 

стану дерев, визначення необхідних санітарно-оздоровчих заходів від 12 

лютого 2014 року,  актів обстеження насаджень за межами населених пунктів 

на предмет визначення їх санітарного, лісопатологічного та якісного стану на 

території Прилуцького району  від  13 лютого 2014 року:  

 

1. Надати дозвіл виконкому Великодівицької сільської ради (Тритяченко 

С.Л.):  

17 лютого 2014 року     м. Прилуки         № 58 

  



1.1. Організувати та провести роботи по видаленню з елених насаджень 

вздовж автомобільної дороги  Лосинівка – Галиця – Петрівка – Велика Дівиця в 

межах земель Великодівицької сільської ради Прилуцького району (за межами 

населеного пункту) з визначенням виконавця робіт, укладенням з виконавцем 

договору на проведення робіт та видачею виконавцю лісорубного квитка на 

видалення зелених насаджень. 

1.2. Здійснити проведення матеріально-грошової оцінки зелених 

насаджень на території сільської ради спеціалістами лісогосподарського 

підприємства.  

1.3. Забезпечити наведення санітарного порядку після проведення 

лісорубних робіт до 30 грудня 2014 року. 

2. Надати дозвіл виконкому Петрівської сільської ради (Павлюк Б.Ф.):  

2.1. Організувати та провести роботи по видаленню зелених насаджень 

вздовж автомобільної дороги Лосинівка – Галиця – Петрівка – Велика Дівиця, в 

межах земель Петрівської сільської ради Прилуцького району (за межами 

населеного пункту) з визначенням виконавця робіт, укладенням з виконавцем 

договору на проведення робіт та видачею виконавцю лісорубного квитка на 

видалення зелених насаджень. 

2.2. Здійснити проведення матеріально-грошової оцінки зелених 

насаджень на території сільської ради спеціалістами лісогосподарського 

підприємства.  

2.3. Забезпечити наведення санітарного порядку після проведення 

лісорубних робіт до 30 грудня 2014 року. 

3. Надати дозвіл виконкому Богданівської сільської ради (Ярославський 

Я.В.):  

3.1. Організувати та провести роботи по видаленню зелених насаджень 

вздовж автомобільної дороги Прилуки – Пирятин до села Богданівка (ліворуч), 

в межах земель Богданівської сільської ради Прилуцького району (за межами 

населеного пункту) з визначенням виконавця робіт, укладенням з виконавцем 

договору на проведення робіт та видачею виконавцю лісорубного квитка на 

видалення зелених насаджень. 

3.2. Здійснити проведення матеріально-грошової оцінки зелених 

насаджень на території сільської ради спеціалістами лісогосподарського 

підприємства.  

3.3. Забезпечити наведення санітарного порядку після проведення 

лісорубних робіт до 30 грудня 2014 року.  

4. Надати дозвіл виконкому Линовицької селищної ради (Назарко О.М.):  

4.1. Організувати та провести роботи по видаленню зелених насаджень  в 

ботанічній пам’ятці природи місцевого значення «Жевахівщина» в межах 

земель Линовицької селищної ради Прилуцького району (за межами населеного 



пункту) з визначенням виконавця робіт, укладенням з виконавцем договору на 

проведення робіт та видачею виконавцю лісорубного квитка на видалення 

зелених насаджень. 

4.2. Здійснити проведення матеріально-грошової оцінки зелених 

насаджень на території селищної ради спеціалістами лісогосподарського 

підприємства.  

4.3. Забезпечити наведення санітарного порядку після проведення 

лісорубних робіт до 30 грудня 2014 року.  

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови районної державної адміністрації, начальника управління 

агропромислового розвитку Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації              О.Д. Власенко   


