
АКТ 
обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню 

с.Затишне, Бориспільський р-н. Київська обл.  02 квітня 2021 року 
(назва населеного пункту) 

Комісію призначено: рішенням виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області від 03 лютого 2021р. №18 «Про утворення комісії з питань визначення 
стану зелених насаджень та їх відновної вартості» ______________________________________  
(компетентний орган, який призначив комісію, номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий (зміст (суть) 

розпорядження) 
Комісія у складі:      Яременко Сергій Васильович – начальник відділу інспекції з 
паркування УЖКГ та КБ виконавчого комітету Гірської сільської ради _____________  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
Карпенко Олеся Даніїлівна – головний спеціаліст-інспектор з благоустрою УЖКГ та КБ 
виконавчого комітету Гірської сільської ради ___________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
Поліщук Олександр Вячеславович – спеціаліст-інспектор з благоустрою УЖКГ та КБ 
виконавчого комітету Гірської сільської ради  __________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 
Щербань Анатолій Іванович – директор КП «Мартусівка»  _____________________  

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Представник Державної екологічної інспекції _____________--______________________________   
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Представник заявника __________________--_____________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Комісія оглянула зелені насадження за адресою Київська обл.. Бориспільський р-н,с. Затишне, 
вул. Паркова (кадастровий номер 3220886203:03:003:0076) 
Обстеження зелених насаджень пов'язано з видаленням дерев аварійного стану, які загрожують 
життю, здоров’ю громадян та їх майну в результаті падіння гілок та дерев 

(вказується причина, обстеження зелених насаджень (відведення земельної ділянки, видалення зелених насаджень), якщо 
причиною є видалення зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення) 

 

Разом підлягає пересаджуванню --  дерев -- кущів 
Разом підлягає зрізуванню   25     дерев,  --  кущів 
Всього видаляється: 
1. Дерев________________25______________________ одиниць 
2. Кущів________________--______________________ одиниць 
3. Газонів_______________--______________________ га 
4. Квітників_____________--_______________________ кв. м. 
 
2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню: 

1. Дерев              --                        гривень 
2. Кущів             --                         гривень 

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню: 
№ 
з/п 

Вид 
зелених 

насаджень 

Вік 
(років) 

Висота 
(м) Діаметр 

стовбура 
на 
висоті 
1.3 

метра від 
землі (см) 

Кількість 
(шт.) 

Якісний стан 
зелених насаджень 

(хороший, 
задовільний, 

незадовільний) 

Підлягає 
зрізуванню 

(шт.) 

Підлягає 
пересаджуванню 

(шт.) 

1 Тополя чорна 70-75 20-25 100 – 150 17 незадовільний 17 -- 

2 Акація біла 50-60 18-22 65-85 7 незадовільний 7 -- 

3 
Тополя 
пірамідальна 

70-75 20-25 150 1 незадовільний 1 -- 

 



3. Газонів           --                         гривень 
4. Квітників        --                         гривень 

Разом                     --                         гривень 

 

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки 
(обліковані зелені насадження на земельній ділянці для нарахування та сплати відновної 
вартості): 

№ з/п Вид 
зелених 
насаджень 

Вік (років) Висота (м) Діаметр 
стовбура на 
висоті 1.3 
метра від 
землі (см) 

Кількість 

(шт.) 

Якісний стан 
зелених 
насаджень 
(хороший, 
задовільний, 
незадовільний) 

-- -- -- -- -- -- -- 

Усього залишається на місці: 

1. Дерев ___________________ - ______________________ одиниць 

2. Кущів ___________________ - ______________________ одиниць 

3. Газонів __________________ - ___________________________ га 

4. Квітників ________________ - _________________________ кв. м 

Висновок комісії: 

Обліковані зелені насадження, у кількості двадцяти п’яти дерев на земельній ділянці з 
кадастровим номером 3220886203:03:003:0076 підлягають видаленню у зв’язку з досягненням 
вікової межі експлуатації, незадовільним, аварійним станом, та такі що загрожують життю, 
здоров’ю та майну громадян з метою попередженням виникнення нещасних випадків в 
результаті падіння гілок та дерев. 

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження 

___________--___________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Комісія                                 ________________                                      С.В. Яременко 

                                                  ________________                                      О.Д. Карпенко 

                                              ________________                                      О.В. Поліщук 

                                              ________________                                      А.І. Щербань 

Представник заявника __________--___________                                   _____--__________ 
 
Представник Державної 
екологічної інспекції ___________--___________                                   ______--_________ 


