
 

 
АКТ № 12 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

 

      смт Софіївка                                                                                              18 вересня 2021 р.                 
( назва населеного пункту ) 

 

Комісію призначено  розпорядженням Софіївського селищного голови                                                                                                                               

                                                ( компетентний орган, який призначив комісію,  
               № 70-од  від 16.05.2018 року                                                                                                  

                                             номер, дата рішення, стислий зміст (суть) рішення )  
Голова 
комісії 

   

Масько А.О. 
 

- заступник селищного голови з питань діяльності  

виконавчих органів Софіївської селищної ради 

Члени комісії Костяннікова 
С.І. 

- начальник відділу містобудування, архітектури,_____        

будівництва та благоустрою території виконавчого__ 

комітету Софіївської селищної ради________________      

 Ніщік І.М.   - спеціаліст І категорії відділу містобудування,_______ 

архітектури, будівництва та благоустрою території  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради______ 

 Ільїна Р.І. -провідний спеціаліст відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
оподаткування та регулювання земельних відносин 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради_____ 

Представник  
заявника   

 

Лебедь В.Ф. 
 

- директор Комунального підприємства «Софіївське»               

      

Оглянуті зелені насадження за адресою:   смт Софіївка Софіївського району_ 

Дніпропетровської області______________________________________________________     

Видалення зелених насаджень пов’язано з ліквідацією наслідків стихійного лиха                              
( зазначається причина видалення зелених насаджень ) 

 

1.Зелені насадження,  що підлягають видаленню:      розташовані на узбіччі автодороги 
О041813 від а/д Братське – Софіївка - Н-11 – Комбікормовий завод                                                                       
                                                                        ( зона розташування земельної ділянки )  

 

№ 

з/п 

Вид 

зелених 

насаджень 

Вік 

(рік) 

Висо- 

та 

( м ) 
 

Діаметр 

стовбура 

на 

висоті 
1,3 

метра 

від 

землі 

Кіль– 

Кість 

(шт.) 

Якісний стан 

зелених 

насаджень 

( добрий, 
задовільний, 
незадовіль – 

ний ) 
 

Підлягає 

зрізуванню 

Підлягає 

пересад -
жуванню 

1         
 Всього:        

 

 

Разом підлягає зрізуванню            ____-            дерево  __________-_______ _  кущів 

Разом підлягає пересаджуванню          -                   дерева  __________-_________ кущів 

Всього видаляється: 
1. Дерев                               -                                    одиниця 

2. Кущів          __________-_________________________________ одиниць 

3. Газонів        __________-_________________________________ га 

4. Квітників     __________-_________________________________ м2   
 

1. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню: 



Відновна вартість не нараховується у зв’язку з сухостійним та аварійним станом 
дерев відповідно до Постанови КМУ від 01.08.2006 р. № 1045. 
1. Дерев  ______---___________________________________     грн. 
2. Кущів  ______---_____________________________________ грн. 
3. Газонів  ______---_____________________________________ грн. 
4. Квітників          ______---_____________________________________ грн. 
Разом до сплати        ______---_____________________________________ грн. 
 

2. Зелені насадження, що залишаються в межах відведеної під забудову ділянки 

підлягають проведенню санітарної обрізки: 

№ 

з/п 

Вид зелених 

насаджень 

Вік 

(рік) 
Висота 

( м ) 

Діаметр 

стовбура на 

висоті 1,3 

метра від 

землі 

Кількість 

Якісний стан зелених 

насаджень 

( добрий, 
задовільний, 

незадовільний ) 
1 берест 35-40 10 0,4 8 незадовільний 

 Всього    8  

Разом залишаються на місці: 
1. Дерев                  ---               _ 

2. Кущів       _____---____________________________________________________________ 

3. Газонів     _____---____________________________________________________________ 

4. Квітників _____---____________________________________________________________ 
 

 

Висновок комісії: 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» 

надати дозвіл Комунальному підприємству «Софіївське» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області на проведення санітарної обрізки восьми 

дерев (берест) та видалення порослі в місцях прилягання вулиць Набережна та 
Першотравнева з автодорогою О041813 від а/д Братське – Софіївка - Н-11 – 

Комбікормовий завод в смт Софіївка.          

 Зелені насадження, що залишаються на час будівництва, передаються на 
збереження___________________________------------________________________________ 

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

  

Голова комісії:                 ______________________      А. МАСЬКО   

                                                                           ( Підпис )  

Члени комісії:     ______________________     І. НІЩІК 

                                            ( Підпис ) 

                               ______________________    С. КОСТЯННІКОВА 

                                            ( Підпис ) 

                                                               ______________________    Р. ІЛЬЇНА 

                                            ( Підпис ) 


