
АКТ N 2
обстеження зелених насаджень на земельній ділянці з кадастровим 

номером 6810500000:01:003:0177, що розташована за межами населеного
пункту

місто Нетішин "26" жовтня 2022 р
(назва населеного пункту)

Комісія Виконавчий комітет Нетішинської міської ради 
(компетентний орган, який призначив комісію, 

Розпорядження від 25 жовтня 2022 року № 202/2022-р 
номер, дата розпорядження про її утворення, стислий зміст 
(суть) розпорядження) 
«Про комісію з обстеження зелених насаджень, на 
земельній ділянці______ з______ кадастровим______ номером
6810500000:01:003:0177,що розташована за межами 
населеного пункту»

Голова
комісії Латишева Оксана Володимирівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Члени
комісії І.Балухіна Тетяна Сергіївна, спеціаліст 1 категорі_ї

відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
природного середовища виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради, секретар комісії

2 .Єрикалова Ольга Олександрівна, начальник КП НМР «ЖКО»

З .Садовець Олег Валерійович, майстер першої групи 
дільниці по озелененню та прибиранню територій КП НМР 
«Благоустрій»

4 .Тонка Ганна Сергіївна, начальник відділу земельних 
ресурсів та охорони' навколишнього природного середовища 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Заявник: КП НМР «ЖКО»'

Оглянула зелені насадження в межах земельної ділянки з кадастровим 
номером 6810500000:01:003:0177

Сухостійний, аварійний, фаутний стан.
(вказується причина видалення зелених насаджень)

Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№ 
з/п

Вид 
зелених 

насаджень
Вік 
(рік)

.Діаметр 
стовбура 
на висоті 
1,3 метра 
від землі Кі

ль
кі

ст
ь

1 сосна - 6 5
2 сосна - . 7 4
3 сосна - 9 10
4 сосна - 10 9

Якісний стан 
зелених 

насаджень 
(хороший, 

задовільний, 
незадовільний)

о
ч 
к 
Б 
Ч

•Н Пі
дл

яг
ає

 
пе

ре
са

дж
ув

ан
ню

незадовільний + -
незадовільний + -

незадовільний + -

незадовільний +



5 сосна - 14 8 незадовільний + -

6 сосна - 15 3 незадовільний + -

7 сосна - 16 7 незадовільний + -

8 сосна - 18 5 незадовільний + -

разом 51
Разом підлягає зрізуванню

Всього видаляється:

______ 51 __  
дерев кущів

1. Дерев _ 51_________
2 . Кущі в ______ 2_______
3. Газонів

од.
____од .

га
4. Квітників - кв. м

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1. Дерев ______________________ з_________________________  гривень
2. Кущів ______________________2_________________________  гривень
3. Газонів £ гривень
4. Квітників _____________________2_____________________  гривень
Разом до сплати-гривень

Висновок комісії:
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01 серпня 2006 року № 1045, Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 
від 10 квітня 2006 року № 105, видалити аварійні, /фаутні, сухостійні 
зелені насадження.
Голова комісії: /V5 Оксана ЛАТИШЕВА

Члени комісії:

Ольга ЄРИКАЛОВА

Тетяна' БАЛУХІНА

Ганна ТОНКА


