
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
10.09.2021р.   смт.Ємільчине №177 
 
Про  утворення комісії з питань 
визначення стану зелених 
насаджень та їх відновної вартості 
для видалення зелених насаджень  
на території селищної ради 

 

 
 Відповідно до статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  в 
частині обов’язковості оформлення дозволу для здійснення видалення зеленого насадження, 
керуючись Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045, наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 
10.04.2006 №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України» (зі змінами),  підпунктом 7 пункту "а" статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,   Законом України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», виконавчий комітет селищної ради 
 

ВИРІШИВ : 
 
1. Створити робочу комісію із визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 
для видалення зелених насаджень на території селищної ради у такому складі: 
 
РОМАНЮК  
Олександр Романович 

- перший заступник селищного голови, голова комісії 

  
ЛУК’ЯНЧУК  
Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату селищної ради, секретар комісії 

 
Члени комісії : 

 

 

ДАНЮК  
Володимир Петрович  

- головний спеціаліст апарату селищної ради 

  
ПАВЛЕНКО  
Олександр Миколайович 

- головний спеціаліст апарату  селищної ради 

  
КЛИМЧУК  
Леся Миколаївна 

- головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку та звітності 
селищної ради 

  
СОЛЯННІКОВА  
Оксана Василівна 

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 
комунальної власності селищної ради 



  
КОВАЛЬЧУК Богдан 
Миколайович 

-   начальник відділу зельних ресурсів селищної ради  

  
РАДУШИНСЬКИЙ Віктор 
Едмунтович 

-   старший державний інспектор з охорони навколишнього 
природного середовища Поліського округу 

  
Старости, діловоди 
старостинських округів 

-  за місцем проведення обстеження 
 

  
Власник земельної ділянки 
(користувач) 

-  за місцем проведення обстеження 
 

  
 
2. Комісії: 
2.1.  Організувати роботу з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 
вартості для видалення зелених насаджень на території селищної ради. 
2.2. За результатами проведеного обстеження складати акти обстеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню відповідно Додатку 1 до Методики визначення відновної вартості 
зелених насаджень затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. 
№1045, до яких долучати фото . 
2.3. Формувати пропозиції щодо проведення  заходів із визначення стану зелених насаджень 
та їх відновної вартості для видалення зелених насаджень на території селищної ради. 
2.4. Першочергово обстежувати зелені насадження відповідно до заяв юридичних і фізичних 
осіб, а також контролюючих органів. 

 
3. Про результати роботи комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 
відновної вартості для видалення зелених насаджень на території селищної ради доповідати 
по завершенню обстеження об’єкта на протязі 5 днів. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 

 
 




