
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  створення  комісії з обстеження дерев   

 

 

Розглянувши заяви Павшинського старостинського округу, вул. Лесі 

Українки, 89 у с. Павшино Мукачівського району, Державного професійно-

технічного навчального закладу «Мукачівський професійний аграрний ліцей 

імені Михайла Данканича», вул. Береста Олексія, 32 у м. Мукачево, гр. 

Відгорчик Л.Т., мешканки буд. 34 кв.26 по вул. Росвигівська у м. Мукачево, гр. 

Напуда І.І., мешканки буд. 27 по вул. Корятовича Федора у м. Мукачево, гр. 

Кабанов М.Г., мешканця буд. 1-1 по  вул. Толстого Льва у м. Мукачево щодо 

обстеження дерев на предмет їх видалення, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити комісію з обстеження дерев на предмет їх видалення на 

перехресті вул. Пряшівська – вул. Мукачівська, вул. Береста Олексія, 32, вул. 

Росвигівська, 34, вул. Корятовича Федора, 27, вул. Айвазовського Івана, 11 у                                         

м. Мукачево та затвердити її склад згідно додатку до цього розпорядження.                                                                                                                                                                                                                                                     

 2.  Комісії приступити до роботи 18.01.2022 о 1000 год.  

 3. За результатами проведеної роботи скласти акти обстеження зелених 

насаджень, які підлягають видаленню.   

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова                                                   Андрій БАЛОГА 



 

                                                                                 Додаток 

                         до розпорядження 

                                                                                               міського голови 

             17.01.2022 № 14 

С К Л А Д    К О М І С І Ї  

Голова комісії: 

Блінов Андрій Юрійович 

 

Заступник голови комісії: 

 

Попадинець Андрій 

Васильович   

 

Члени комісії: 

Островка Ірина Василівна 

 

 

 

 

Сверида Світлана Іванівна 
  

 

 

Петах Неля Василівна 

 

 

 

Кізман Вікторія Степанівна 

 

 

Ковбаско Василь Васильович        

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

начальник управління міського господарства  

Мукачівської міської ради 

 

 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

 

головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради 

 

головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

 

виконавець робіт Мукачівського міського 

комунального підприємства “Ремонтно-

будівельне управління” 

 

староста Павшинського старостинського 

округу                                            

 

директор Мукачівського професійного 

аграрного ліцею ім. Михайла Данканича  

(за згодою)                                               

                              

                                          

                                        

 

                                          Олександр ЛЕНДЄЛ                                                                                        

 


