
АКТ N 23 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

у районі будинку №2, що на вул.Шевченка

місто Нетішин "20" вересня 2022 р
(назва населеного пункту)

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

Розпорядження від 19 вересня 2022 року № 172/2022-р
номер, дата розпорядження про її утворення, стислий зміст 
(суть) розпорядження)
«Про комісію з обстеження зелених насаджень, __що
підлягають видаленню у районі будинку №2, що н а
вул.Шевченка»

Голова
комісії Латишева Оксана Володимирівна, заступник міського голови з 

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

Члени
комісії 1. Балухіна Тетяна Сергіївна, спеціаліст 1 категорії 

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

2 . Козловська Ірина Миколаївна, голова правління ОСББ 
«Шевченка 2 Нетішин» (за згодою)

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: ОСББ «Шевченка 2 Нетішин»

Оглянула зелені насадження у районі будинку № 2, що на вул. Шевченка

Аварійний стан, створення загрози майну мешканцям будинку
(вказується причина видалення зелених насаджень)

Зелені насадження, що підлягають видаленню:
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1 Акація - 9, 17 2 незадовільний + .. q
2 Клен - 3 задовільний -

разом 5 _____
Разом підлягає зрізуванню 2

дерев кущів



Всього видаляється:
1. Дерев ______2________________  од.
2. Кущів - од.
3. Газонів _________________ 2___________  га
4. Квітників - кв.м

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1. Дерев ______________________ р_________________________  гривень
2. Кущів _______________________2__________________________ 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, 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 7 Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045,
провести видалення аварійних зелених насаджень які створюють загрозу 
майну мешканцям будинку (відстань від будівлі менше 5 метрів). 
Провести санітарну розчистку дерев та формування крони.

Голова комісії: Оксана ЛАТИШЕВА

Члени комісії:

Ганна ТОНКА


