
АКТ N 35
обстеження зелених насаджень на території міста Нетішин

місто Нетішин "29" листопада 2021 р.
назва населеного пункту)

2021 року.

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

Розпорядження від 10 вересня 2021 року N8 210/2021-р 
номер, дата розпорядження про її утворення, стислий зміст 
(суть) розпорядження) 
«Про комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають

Голова 
комісії

видаленню на території міста Нетішин»

Хоменко Олена Василівна, перший заступник міського голови,

Члени 
комісії

голова комісії
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

1. Тарасова Юлія Володимирівна, головний спеціаліст відділу

Заявник:

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

2. Добровольська Наталія Миколаївна, голова правління 
громадської організації «Рада голів ОСББ міста Нетішин» (за 
згодою)

3. Коробчук Артур Леонідович, заступник начальника 8 ДПРЧ, 
майор служби цивільного захисту (за згодою)

4. Музика Світлана Григорівна, майстер будинкоуправління 
КП НМР «ЖКО»

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

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

8. Чернявка Людмила Миколаївна, майстер будинкоуправління 
КП НМР «ЖКО»

рішення Нетішинської комісії з питань ТЕБ і НС від 03 вересня

Оглянула зелені насадження на території міста Нетішин

Перешкоджання під'їзду спецтехніки до житлових будинків, створення 
загрози життю та майну громадян, аварійний, сухостійний стан 
(вказується причина видалення зелених насаджень)
Зелені насадження, що підлягають видаленню:
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Вул. Набережнаг 9
1 Каштан - — 3 задовільний — -

2 Липа — - 3 задовільний - -

Вул. Набережна, 19
3 Клен - 26 1 незадовільний + -

4 Клен - 18 1 задовільний + -

Просп. Курчатова, 13
5 Каштан - - 1 задовільний - -

разом: 9

Разом підлягає зрізуванню 2 __________2__________
дерев кущів

Всього видаляється:
1. Дерев _____________ 2______________  од.
2. Кущів _____________ -_____________ од.
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 ______________________-____________________  гривень
4. Квітників 2 гривень
Разом до сплати - гривень



з

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, 
пункту 10 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 
серпня 2006 року № 1045, КП НМР «Благоустрій» провести видалення 
сухостійних дерев, дерев, які заважають безперешкодному заїзду 
спецтехніки до житлових будинків, а також провести заниження та санітарне 
розчищення крон зелених насаджень відповідно до переліку.

Голова комісії:

Члени комісії:
Олена Хоменко

Юлія Тарасова

Добровольська

Артур Коробчук

"^Світлана Музика

Олег Садовець

Ганна Тонка

Людмила Чернявка


