
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20 травня 2022 року 
смт. Перегінське

№ 41/01-24/2022

Про затвердження акту 
обстеження зелених насаджень 
в смт. Перегінське

Керуючись підпунктом 7 пункту "а" частини першої статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 
01.08.2006 р. №1045, рішенням виконкому Перегінської селищної ради від 23.03.2021 року № 
29 «Про створення комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на 
території Перегінської територіальної громади» та враховуючи акт обстежень зелених 
насаджень, що підлягають знесенню, від 05.05.2022 року № 1, виконавчий комітет селищної 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню від 05.05.2022 
року № 1.

2. Забезпечити оформлення ордерів на видалення зелених насаджень згідно із затвердженим 
актом від 05.05.2021 року № 1.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови

Ірина ЛЮКЛЯН



A Затверджую:

ііщііий голова

Люклян І. Б.

2022 р.

АКТ № 1 

обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню

смт. ГІерегінське 05 травня 2022 р.

Комісія призначена: рішенням виконкому Перегінської селищної ради №29 від 23.03.2021 року 
складі:
Голова комісії: Глинка В. Л. - заступник селищного голови,
Члени комісії:

Сенич О. Б. - начальник відділу земельних ресурсів Перегінської селищної ради. 
Яцук X. В. - директор ЖКП Перегінської селищної ради,
Глинка М. В.- зав. сектору НС та взаємодії з правоохоронними органами Перегінської 
селищної ради,
Волошин У.М. - головний спец, відділу будівництва, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури Перегінської селищної ради

участі представників:
Досин Д. А. - Директора Перегінської ДЮСШ

ів’язку з листом:__Перегінської ДЮСШ від 22.02.2022 року №29__________________________

глянуті зелені насадження в смт. Перегінське по вул. Січ. Стрільців 4А,
Зрізування зелених насаджень пов'язане з тим, що дані дерева є всихаючими та перерослими. 

Ьни досягли своєї вікової межі, що несе загрозу життю та здоров’ю учнів школи та жителям 
рища. Існує загроза падіння цілого дерева та гілок на проїжджу частину дороги, а також може 
вичинити руйнування будівлі ДЮСШ та суміжних будівель.



■зультаті огляду встановлено наявність таких зелених насаджень:

Вид зелених 
насаджень Вік (років)

Діаметр 
стовбура на 
висоті 1.3м 

від землі

К-ть

Якісний стан 
зелених 

насаджень 
(добр.. задов., 

незадов.)

Підлягає 
зрізуванню

Ясень - 50-52 р. 48 см 1 Незадовільний Підл.. зрізуванню

Липа ~ 30-32 р. 27 см 1 Незадовільний Підл.. зрізуванню

Липа -30-32 р. 29 см 1 Незадовільний Підл.. зрізуванню

Клен - 50-52 р. 40 см 1 Незадовільний Підл.. зрізуванню

•м підлягає пересадженню______—_______ дерев______— кущів
їм підлягає зрізуванню 4 дерев —______ кущів

Всього видаляється:
Дерев 4______________________________________________  одиниці
Кущів —__________________________________________ ____ одиниць
Газонів —____________________________________________  м2
Квітників —__________________________________________  м2

Стягується відновлювальна вартість зелених насаджень:
Дерев —___________________________________________________ гр н.
Кущів - __________________________________________________ грн.
Газонів —___________________________________________________ грн.
Квітників -________________________________________________ _ грн.
dm до сплати —____________________________________________ _ грн.

ні насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки

Вид зелених 
насаджень

Вік
(років)

Діаметр 
стовбура на 
висоті 1,3м 

від землі

К-ть

Якісний стан зелених 
насаджень (хороший, 

задовільний, 
незадовільний)

___ - - - -

м залишається на місці:
Іерев _______________________________________________ одиниць
[ущів - ___________________________________________ одиниць
азон і в_;______________________________________________  м2
квітників -______________________________________________ м2

іовок комісії: Комісія оглянула зелені насадження по вул. Січових Стрільців в смт. 
фінське (територія Перегінської ДІОСШ), При цьому було виявлено, що дані дерева є 
|»очими та перерослими. Вони досягли своєї вікової межі, несуть небезпеку для життя і 
щв'я учнів школи та жителів селища. Існує загроза падіння цілого дерева та гілок на проїжджу 
К дороги, а також може спричинити руйнування будівлі ДЮСШ та суміжних будівель

З метою уникнення нещасних випадків, комісія рекомендує негайно зрізати дані зелені 
■кення, що в свою чергу попередить негативні наслідки в разі їх падіння при сильних 
■ах вітру.



Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на
креження — ____________________________________________ _

найменування організації

Глинка В. Л.

Сенич О. Б.

Яцук X. В.

Глинка М. В.

Волошин У. М.

Досин Д. А.


