УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 грудня

2021 року

№ 347- ОД

Про створення комісії по обстеженню
зелених насаджень, що підлягають
видаленню, на території Старосалтівської
територіальної громади
Розглянувши звернення старости Зарічненського округу Форова М.В.
про видалення аварійного дерева ( тополі) в селі Метайлівка по вул.
Метайлівська , поблизу будинку 14 , відповідно до Порядку знесення
зелених насаджень на території Старосалтівської селищної ради
затвердженого рішенням LI сесії селищної ради VII скликання
від
18.04.2019 року № 2510,
з метою забезпечення контролю за видаленням
зелених насаджень та забезпечення безпеки пересування громадян та
автотранспорту, керуючись ст. 42,59
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
НАКАЗУЮ:
1.
Створити комісію по обстеженню зелених насаджень, що підлягають
видаленню аварійних дерев , розташованих в селі Метайлівка по вул.
Метайлівська , поблизу будинку 14, та затвердити її персональний склад
(додаток 1).
2. Комісії провести виїзд на місце, скласти акти обстежень стану зелених
насаджень згідно звернення Форова Миколи Васильовича, за адресою
зазначеною в пункті 1 цього розпорядження та подати їх на розгляд
чергового засідання виконавчого комітету в грудні 2021 року .
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою .

Старосалтівський селищний голова

Е.П.Коновалов

Додаток № 1
до розпорядження № 347 -ОД
від « 06 » грудня 2021 року
Склад
комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню, на
території населених пунктів Старосалтівської територіальної громади
Голова комісії:
Члени комісії:

Бурменко Анатолій Володимирович керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету;
Маймулін Максим - начальник відділу земельних ресурсів
, ЖКГ, містобудування та архітектури;
Маслова Ірина - спеціаліст І категорії юридичного відділу;
Капустян Сергій - спеціаліст І категорії загального
відділу;
Форов Микола – староста Зарічненського округу , за
територіальністю .

АКТ № 24/2021
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню
смт Старий Салтів
" _ _ " грудня 2021 року
(назва населеного пункту)
Комісію призначено виконавчим комітетом Старосалтівської селищної ради_____
(компетентний орган, який призначив комісію,
розпорядженням голови від «06» грудня 2021 року № 347 - ОД « Про створення комісії по
обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню, на території Старосалтівської
територіальної громади »_______________________________________________________________
номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)
Голова комісії :
Бурменко Анатолій Володимирович , керуючий справами (секретар)
виконкому___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)_____________________________________
Члени комісії;
Маймулін Максим Сергійович, начальник відділу земельних ресурсів ,ЖКГ,
містобудування та архітектури ;
_________Маслова Ірина Олександрівна , спеціаліст І категорії юридичного відділу ;
Капустян Сергій Миколайович, спеціаліст І категорії загального відділу ;
Форов Микола Васильович , староста Зарічненського старостинського округу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Незадовільний

Підлягає
пересаджуванн
ю (шт.)

на
1,3
від

Діаметр
стовбура
висоті
метра
Кількість
землі
(см)
(шт.)

Висота (м)

Тополя

Вік (років)

N
з/п

Представник заявника: ________________________
_____________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Комісія оглянула зелені насадження за адресою : Харківська область, Чугуївський район, село
Метайлівка по вулиці Метайлівська поряд з будинком
____________________________
____________________________________________________________________________________
Обстеження зелених насаджень пов'язано з (вказується причина обстеження зелених насаджень
(відведення
земельної ділянки, видалення зелених насаджень), якщо причиною є видалення
зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)___________________________________
Звернення старости Форова М.В. про видалення аварійних дерев по вулиці Метайлівська
поряд з будинком 14
в селі Метайлівка, які загрожують життю та здоров’ю громадян та
комунікаціям від 17.11.2021 року № 993 .
І. Зелені насадження, що підлягають видаленню:
Вид зелених насаджень
Якісний
стан Підлягає
зелених насаджень зрізуванн
(хороший,
ю (шт.)
задовільний,
незадовільний)
1

Разом підлягає пересаджуванню _-____дерев _-____кущів
Разом підлягає зрізуванню 1 дерев кущів
Всього видаляється:
1. Дерев ____1 ___ одиниць
3. Газонів _____0_____________ га
2. Кущів ___0_______________ одиниць
4. Квітників ______0_________ кв.м
ІІ. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:
1. Дерев ________________-________________ гривень
2. Кущів ________________-________________ гривень
3. Газонів ________________-______________ гривень
4. Квітників ______________-______________ гривень

0

Кількість (шт.)

Разом ___________________-________________ гривень
3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:
N
Вид
зелених Вік
Висота (м) Діаметр
Якісний стан зелених
з/п насаджень
(років)
стовбура
насаджень(хороший,
на висоті
задовільний,
1,3 метра
незадовільний)
від землі
(см)
1

Усього залишається на місці:
1. Дерев ________________________________ одиниць
2. Кущів ________________________________ одиниць
3. Газонів ______________________________ га
4. Квітників ____________________________ кв.м
4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно
до проектної документації:
Сума, передбачена в проектній документації на озеленення
прибудинкової території, _____________________________ гривень.
(сума цифрами та словами)
Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за формулою:
Сдс = Вв - Со,
де Сдс - сума відновної вартості зелених насаджень, що
підлягає сплаті;
Вв - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у
позиції "Разом" пункту 2 цього акта;
Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення
прибудинкової території.
Висновок комісії:
З метою запобігання аварійної ситуації , яка може виникнути в наслідок падіння дерева та нанести
шкоду здоров’ю та життю людей , рекомендувати виконкому селищної ради , затвердити
зазначений акт та видати ордер на знесення перерахованих в акті 1-го аварійного дерева
Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Голова комісії : ____________________ Бурменко А.В.
Члени комісії : _____________________ Маймулін М.С.
_____________________ Маслова І.О.
_____________________ Капустян С.М.
________________________________________Форов М.В.
Представник заявника _____________________ /________________ __/.

