
АКТ N 2
обстеження зелених насаджень в м. Нетішин, на вул. Промисловій

м, Нетішин fyf " 'Ll? 2022 р
(назва населеного пункту)

5 см.

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

Розпорядження від 03 лютого 2022 року № 20/2022-р
номер, дата розпорядження про її утворення, стислий зміст
(суть) розпорядження)
«Про комісію з обстеження зелених насаджень в м. Нетішин, на 
вул. Промисловій»

Члени 
комісії 1. Латишева Оксана Володимирівна, заступник міського голови з 

питань діяльності ради, голова комісії

2. Балухіна Тетяна Сергіївна, спеціаліст 1 категорії відділу 
земельних ресурсів та охорони навколишнього природного 
середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради, 
секретар комісії

3. Галатюк Юрій Борисович, в.о. начальника Нетішинської 
дільниці розподільчих мереж Славутського РЕМ

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

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

Заявник: АТ «Хмельницькобленерго»
Оглянула зелені насадження в м.Нетішин на вул. Промисловій
Враження омелою більше ніж 50%, аварійний стан, самосійні і порослеві
зелені насадження з діаметром кореневої шийки не' більш як

(вказується причина видалення зелених насаджень
Зелені насадження, що підлягають видаленню:
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1 Тополя 
пірамідальна -

8;10;14;
16;17;18;
ЗО;34;36;

70;
10

незадовільний
+ -

2 верба,осика, 
клен,сосна - - 0,1000 

га
незадовільний + -

разом: 10 
0,1000

Разом підлягає зрізуванню 10 0,1000 га
дерев порослевих насаджень



2
Всього видаляється:
1, Дерев 10 од.
2. Порослевої рослинності 0,1000 га.
3. Газонів _________________ 2___________  га
4. Квітників _________________ 2________________  кв.м

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:
1. Дерев _______________________2__________________________ гривень
2. Кущів _______________________ 2__________________________  гривень
3. Газонів _______________________ 2________________________  гривень
4. Квітників______________________2__________________________ гривень
Разом до сплати ________________2_________________________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, пункту 7 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, Акціонерному товариству «Хмельницькобленерго»

Ганна ТОНКА

провести видалення вражених омелою більше ніж 50%, 
і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не б

Члени комісії: C/J.

аварійних, самосійних 
і^ьщ як 5 сантиметрів.

Оксана ЛАТИШЕВА

Тетяна БАЛУХІНА

Юрій ГАЛАТЮК

Олег САДОВЕЦЬ


