
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 січня 2021 року                   м. Заставна                                                 № 13  

Про затвердження актів обстеження зелених 

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

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельного устрою 

та містобудування Мандзюка Б.М. про затвердження актів обстеження зелених 

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

розглянувши клопотання КП ЗМР «Благоустрій плюс» від 04.12.2020 року, 

вх.№154 та 16.12.2020 року, вх.№785-ф, заяви жителів м.Заставни: Перепелюк 

Тетяни Захарівни, вул.Чорновола, 13; Сопівника Ярослава Васильовича, 

вул.Незалежності, 98; жителів вул.Турецького, а також клопотання відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради від 28 грудня 2020 

року № 386, про надання дозволу на спилювання дерев, у зв’язку з аварійним 

станом 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 №10 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 21.12.2020 року, а саме: дуби в кількості 2 (дві) штуки по 

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

аварійним станом зелених насаджень. 

2. Затвердити Акт №11 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 21.12.2020 року, а саме: ялина 12 (дванадцять) штук та горіх в 

кількості 1 (одна) штука, по вул.Чорновола, 8 в м.Заставна у зв’язку із 

незадовільним та аварійним станом зелених насаджень. 



3. Затвердити Акт №12 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, від 21.12.2020 року, а саме: верба в кількості 1 (одна) штука, по 

вул.Незалежності, 98 в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, незадовільним та 

аварійним станом зелених насаджень. 

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

видаленню, від 15.01.2021 року на видалення горіха в кількості 1 (одна) штука 

по вулиці Чорновола, 13 в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, незадовільним та 

аварійним станом зелених насаджень. 

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

видаленню, від 15.01.2021 року на видалення ялини в кількості 1 (одна) штуки 

по вулиці Незалежності, 112 А в м.Заставна у зв’язку із сухостоєм, 

незадовільним та аварійним станом зелених насаджень. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу земельного устрою та містобудування Мандзюка Б.М. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


