
______________________________________

______________________________________

______________________________________

"_____"____________________ 2017 р.

сел. Слобожанське Зміївського району Харківської області "_____"____________________ 2017 р.

Комісія призначена виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області

(рішення № 171 від 27 листопада 2015 року "Про створення комісії з обстеження зелених насаджень в населених пунктах

на території Комсомольської селищної ради") , в складі: 

Голова комісії: Дубнюк Микола Миколайович, заступник Комсомольского селищного голови,

Члени комісії: Куценко  Галина Олександрівна - секретар Комсомольської селищної ради,

Лейба Ірина Борисівна - начальник виробничого відділу  КП "Комунальник",

Павлов Василь Павлович - начальник виробничої дільниці КП "Комунальник",

Бардаков Дмитро Юрійович - начальник дільниці (зеленого господарства) КП "Донець"

Білевич Олександр Віцентійович - депутат Комсомольської селищної ради,

Корчинський Олександр Олегович - депутат Комсомольської селищної ради, 

Тлепов Ігор Євгенійович - депутат Комсомольської селищної ради,

Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харк. обл. - Котенко Ігор Олександрович

Комісія оглянула зелені насадження за адресою: територія селища Слобожанське Зміївського району Харківської області

Обстеження зелених насаджень пов'язано з необхідністю часткового видалення зелених насаджень у зв'язку з їх станом:

дерева аварійні, сухостійні, всихаючі, фаутні, пошкоджені хворобами та шкідниками, знаходяться у незадовільному сані-

тарному стані, становлять загрозу безпечній життєдіяльності людей і дорожньому руху;  або у зв'язку з іншими причинами:

проведенням ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електромереж та інших мереж і об'єктів;

досягненням деревом вікової межі; відновленням світлового режиму; ліквідації наслідків аварійної сітуації; тощо.

№ 

п/п

Вид зелених 

насаджень
Вік (років) Висота (м)

Діаметр стовбура на висоті 

1,3м від землі (см)

Кількість, 

штук

Якісний стан зелених 

насаджень (хороший, 

задовільний, незадовільний)

Підлягає 

зрізуванню

Підлягає 

кронуваню

40 клен 30-35 16-18 30,30,30,30,30,30,30, 

32,32,32,32
11 незадовільний 11 -

41 клен 35-40 16-20 36,36,36,36,38,38,38 7 незадовільний 7 -

42 клен 40-45 18-20
40,40,40,40,40,40,40, 

40,40,40,40,40,40,40
14 незадовільний 14

-

43 клен 40-45 18-22 40,40,40,40,40,40,40,40 8 незадовільний 8 -

44 клен 40-45 20-22 42,42,42,42,42,42,42,42 8 незадовільний 8 -

45 клен 45-50 20-22 44,44,44,44,44,50,50,50 8 незадовільний 8 -

46 акація 40-45 18-20 30,30,32,36,36 5 незадовільний 5 -

47 клен 30-35 16-18
24,26,26,26,26,30,30, 

30,30,30,30,30
12 незадовільний 12 -

48 клен 35-40 16-18 30,34,34 3 незадовільний 3 -

49 тополя 35-45 20-24 38,44,54,60,60,60,60 7 незадовільний 7 -

50 тополя 45-50 24-28 70,70,74 3 незадовільний 3 -

Разом підлягає кронуванню:  0 дерев,  0 кущів.
Разом підлягає зрізуванню:  86 (вісімдесят шість) дерев,  0 кущів.

Всього видаляється:

1. Дерев  86 (вісімдесят шість) одиниць;   2. Кущів  0 одиниць;   3. Газонів  0 га;   4. Квітників  0 кв.м.

"Затверджено"

АКТ № 2

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

   1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

алея від Метеостанції до Балакліївського шосе 

територія біля тиру



видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" (Постанова КМУ № 1045 від 01.08.2006р. зі змінами)

1. Дерев  0 гривень;   2. Кущів  0 гривень;   3. Газонів  0 гривень;   4. Квітників  0 гривень.   Разом до сплати  0 гривень.

3.  Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:

№  

з/п

Вид 

зелених 

насаджень

Вік   

(років)

Кількість, 

штук

Усього залишається на місці: 1. Дерев ___ одиниць;   2. Кущів ___ одиниць;   3. Газонів ___ га;   4. Квітників ___ кв.м.

Висновок комісії: Згідно пунктів 2, 7 "Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"

(Постанова КМУ № 1045 від 01.08.2006р. зі змінами) підлягає видаленню 86 (вісімдесят шість) дерев.

Голова комісії: _____________________ Дубнюк М.М.

Члени комісії: _____________________ Куценко Г.О.

_____________________ Лейба І.Б.

_____________________ Павлов В.П.

_____________________ Бардаков Д.Ю.

_____________________ Білевич О.В.

_____________________ Корчинський О.О.

_____________________ Тлепов І.Є.

_____________________ Котенко І.О.

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, не стягується відповідно до пункту 6 "Порядку

Якісний стан зелених насаджень                                  

(хороший, задовільний, незадовільний)

Діаметр стовбура на висоті 1,3м 

від землі (см)


