
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2019 року м. Біла Церква № 48

Про видалення зелених насаджень 
по вул. Театральна, 5

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 
Білоцерківської міської ради від 14 січня 2019 року № 44, для виконання реконструкції 
будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та 
інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого 
бюджету, а саме, будівлі, розташованої по вул. Театральна, 5 в м. Біла Церква, відповідно до 
ч. 3 ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пп. 7 п. «а» ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3, 4, 6 Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 серпня 2006 року № 1045, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Дозволити видалення зелених насаджень по вул. Театральна, 5 у відповідності 
до Акту № 267 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 11 січня 2019р. 
(копія додається), в кількості 5 (п’яти) зелених насаджень.

2. Видалення вказаних в пункті 1 цього рішення зелених насаджень провести без 
сплати відновної вартості.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Кравця А.В.

В.о. міського голови В. Кошель



Акт А»
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Біла Церква « » О  /  2019 рік

Комісією, визначеною рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 
«Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 
для виконання проектних робіт по об'єкту «Реконструкція нежитловоїбудівлі (незавершене 
будівництво) під адміністративну будівлю з розміщення центру надання адміністративних 
та соціальних послуг (в форматі «Прозорий офіс») по вул. Театральна, 5 в місті Біла Церква 
Київської області» № 0 4  від О Х  , О  У , 2019 року.

1 олова комісії: Колотницька А.В. заступник директора департаменту-начальник 
управління благоустрою та еколог її департаменту житлово-комунального господарства 
Білоцерківської міської ради:

Члени комісії: 1. Бондаренко Н.І. -  завідуючий господарством виконавчого 
комітет) Білоцерківської міської ради (заявник);

2 Брездіна І.В. -  головний спеціаліст відділу охорони 
навколишнього природного середовища управління
благоустрою та екології департаменту житлово-
комунального господарства Білоцерківської міської ради;

3. Гангур 1.В. -  заступник директора комунального
підприємства Білоцерківської міської ради Муніципальна 
варта»:

4. Деканчук А.М. - майстер Товариства з обмеженою 
відповідальністю Зелене господарство» (за згодою);

5. Кропивницька І.В. -  заступник голови Президії 
Білоцерківської організації Українського товариства охорони 
природи (за згодою);

6. Майборода В.В. - заступник начальника комунальної 
установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з 
благоустрою м. Біла Церква»;

7. Моцна М.О. -  спеціаліст 1 категорії відділу охорони
навколишнього природного середовища управління
благоустрою та екології департаменту житлово-
ком) пального господарства Білоцерківської міської ради:

8 .  _________________________ представник Державної
екологічної інспекції Столичного округу (за згодою);

Заявник (представник заявника): виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.

Комісія оглянула зелені насадження за адресою: Київська обл.. м. Біла Церква, вул. 
Театральна, 5.

Обстеження зелених насаджень пов’язано із виконанням проектних робіт по об'єкту 
«Реконструкція нежитлової будівлі (незавершене будівництво) під адміністративну 
будівлю з розміщенням центр) надання адміністративних та соціальних послуг (в форматі 
«Прозорий офіс») по вул. Театральна. 5 в місті Біла Церква Київської області».

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:



т п Вид зеленихІВік ІВисота [Діаметр <Кількість|Якісйий станіПідляга Підлягає
з/п насаджень (років) М ) стовбура опт.) зелених є пересаджу в

на висоті насаджень знесенн анню
1.3 метра (хороший. зо ^шт.)
від землі задовільний. (шт.)

СМ ) незадовільний)

1 клен 50 10-17 80-100 9 незадовільний 2
2 груша 45 12 60 і незадовільний 1
3 липа 4? И 48 і незадовільний 1
4 абрикоса 45 10 44 і незадовільний 1

Разом підлягає перееаджх ванто лерев. кушів. Разом підлягає зрізуванню
5 дерев. кутів.

Всього видаляється:
1 . Дерев 5 одиниць,
9 Кущів одиниць.
д . Газонів га,
4. Кві і ників кв.м.

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню:

1. Дерев гривень.
9

К у щ і в гривень.
пд Газонів гривень.
4. Квітників гривень.
Разом гривень,

3. Зелені насадження, т о  залишаються на місці в межах відведеної під
забудову ділянки:

N з гі Вид зелених 
насаджень

В і к
(років)

Діаметр 
стоьбура на 

висоті 1.3 метра
від землі 

(см)

Кількість
(шт.)

Якісний етан зелених 
насаджень (хороший, 

задовільний, 
незадовільний)

1
9

'бд
—

Усього залишається на місці:
1. Дерев одиниць
9 Кешів одиниць
3. Газонів га.
4. Квітників кв.м.

4. Визначення відновної вартості зелених насаджено відповідно ДО проектної
док\ мснт а ції:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення прпбудинкової території
___________________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)



Сума відновлюваної вартості зелених насаджень, шо підлягає сплаті, визначається за 
формулою:
Сдс = Вв -  Со.
де Сдс - сума відновлюваної вартості зелених насаджень, шо підлягає сплаті;

Вв - Сума відновлюваної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції «Разом 
пункту 2 цього акту;

Со -  сума, передбачена в проектній документації на озеленення прибулинкової 
території.

Висновок' комісії:

За результатами обстеження виявлено, изо два клени перестійні, фаутні, мають 
механічні пошкодження, досяглії своєї вікової межі, один має нахил, другий вражений 
поперечним раком, має велике дупло; груша фаутна, має викривлений стовбур, вражений 
морозними тріщинами; липа завмерла, вражена омелою, має сухі, та засихаючі гілки, які 
надколюються при поривах вітру: абрикоса перестійна, фаутна, має викривлений стовбур, 
слаборозвинуту крону.

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне: провесні знесення 5 зелених 
насаджень, для виконання в подальшому^проектних робіт по з благоустрою прилеглої до 
будівлі території.

1 олова комісії: 
Члени комісії:

Майборода В.В. 

Моцна М.О.


