
АКТ N 1 
обстеження зелених насаджень на території Нетішинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1
м. Нетішин "01" 2022 Р
(назва населеного пункту)
Комісія Виконавчий комітет Нетішинської міської ради 

(компетентний орган, який призначив комісію,
Розпорядження від 28 січня 2022 року № 17/2022-р
номер, дата розпорядження про її утворення, стислий зміст 
(суть) розпорядження)
«Про комісію з обстеження зелених насаджень на території 
Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1»

Члени
комісії 1. Хоменко Олена Василівна, перший заступник міського 

голови, 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. Садовець Олег Валерійович, майстер першої групи дільниці 
по озелененню та прибиранню територій КП НМР «Благоустрій»
4. Крутій Надія Миколаївна, т.в.о. заступника директора 
Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з АГЧ

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

Заявник: Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Оглянула зелені насадження на території Нетішинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1.
Сухостійний, аварійний стан, пошкоджено до ступеня припинення росту. 
(вказується причина видалення зелених насаджень)
Зелені насадження, що підлягають видаленню:
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Разом підлягає зрізуванню 9
дерев кущів



2
Всього видаляється:
1. Дерев ____ ________ 9_______  од.
2. Кущів _____ ______ - ________ од.
3. Газонів ________________ -__________  га
4. Квітників - кв.м

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:
1. Дерев _____________________2______________________  гривень
2. Кущів _____________________-_______________________  гривень
3. Газонів _____________________2______________________  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, 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, 
Нетішинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 видалити зелені 
насадження які є сухостійні, аварійні, пошкоджені до ступеня 
припинення росту.

Члени комісії:
Тетяна БАЛУХІНА

Надія КРУТІЙ

Олена ХОМЕНКО

Ганна ТОНКА


