
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 47 

від 20 травня 2019  року  

м. Заставна  

 

Про затвердження актів обстеження зелених  

насаджень (дерев, чагарників, газонів,  

квітників), що підлягають видаленню 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельного устрою 

та містобудування Дробчака С.С. про затвердження актів обстеження зелених 

насаджень (дерев, чагарників, газонів, квітників), що підлягають видаленню, 

розглянувши клопотання дирекції Вищого професійного училища №24, заяву 

Тимочка Павла Івановича, жителя вул.Дністровської, 13 А в м.Заставна, про 

надання дозволу на спилювання дерев, у зв’язку з вибірковою санітарною 

рубкою дерев, пов’язаною з хворобою, аварійним нахилом та сухостоєм 

зелених насаджень, керуючись пунктом 7 статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08 2006 року №1045, Наказом №105 від 10.04.2006 року «Про 

затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України», виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Акт № 2 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 03.04.2019 року на видалення тополь в кількості 4 (чотири) 

штуки, по вул.Транспортній в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, незадовільним 

та аварійним станом зелених насаджень. 

2. Затвердити Акт № 3 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 08.04.2019 року на видалення дерев, а саме: ясен – 5 (п’ять) 

штук; тополя – 10 (десять) штук; верба – 7 (сім) штук; клен – 1 (одна) штука; 

ялина – 3 (три) штуки; берест – 1 (одна) штука, загальною кількістю  27 

(двадцять сім) штук в Дендрологічному парку місцевого значення 



«Заставнівський» по вул.Івасюка в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, 

незадовільним та аварійним станом зелених насаджень. 

3. Затвердити Акт № 4 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 08.04.2019 року на видалення дерев, а саме: ялина – 3 (три) 

штуки; акація – 8 (вісім) штук; тополя – 11 (одинадцять) штук; клен – 1 (одна) 

штука, загальною кількістю  23 (двадцять три) штуки в парку-пам’ятці  садово-

паркового мистецтва «Заставнівський» по вул.Гагаріна в м.Заставна у зв’язку із 

омолодженням, озелененням території, а також сухостоєм, незадовільним 

станом та аварійним нахилом зелених насаджень. 

4. Затвердити Акт № 5 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 03.05.2019 року на видалення беріз в кількості 6 (шість) штук по 

вул.Юрківській, 8 в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, незадовільним та 

аварійним станом зелених насаджень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Дробчака С.С. 

 

 

 
 


