
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
24.02. 2022 р.   смт Ємільчине №49 
 
 
Про видалення аварійно-небезпечних 
дерев, які несуть загрозу життю та 
здоров’ю громадян  

 

 
 

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 01.08.2006 р. 
№1045, та враховуючи акти обстежень зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 
11.01.2022 р., 17.01.2022 р., 20.01.2022 р., 07.02.2022 р., 08.02.2022 р., 08.02.2022 р., 
13.02.2022р.  та 2 акти від 18.02.2022 р. виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та 
кронуванню: 
1.1. Акт обстеження зелених насаджень №1/1 в смт.Ємільчине, вул.Соборна, 18А, біля   
адмінприміщення  селищної ради від 11.01.2022 р. (додається). 
1.2. Акт обстеження зелених насаджень №1/2 в с.Підлуби, вул.Леніна, 3 біля   приміщення 
магазину Сейко Л.І. від  17.01.2022 р. (додається). 
1.3. Акт обстеження зелених насаджень №1/3 в смт.Ємільчине, вул.Військова, 1, біля      
приміщення бувшого побуткомбінату від  20.01.2022 р. (додається). 
1.4. Акт обстеження зелених насаджень №2/1 в смт.Ємільчине, вул.Мічуріна, 4, кв.1 від      
07.02.2022 р. (додається). 
1.5. Акт обстеження зелених насаджень №2/2 в смт.Ємільчине, вул.Мічуріна, навпроти   
буд.№4 від  08.02.2022р. (додається). 
1.6. Акт обстеження зелених насаджень №2/3 в смт.Ємільчине, вул.Військова, 4 від   
08.02.2022р. (додається). 
1.7. Акт обстеження зелених насаджень №2/4 в с.Андрієвичі, територія   парку 
«Молодіжний»  від 13.02.2022 р. (додається). 
1.8. Акт обстеження зелених насаджень №2/5 в смт.Ємільчине, вул.Соборна, навпроти    
буд.№31/1 від  18.02.2022р. (додається) 
1.9. Акт обстеження зелених насаджень №2/6 в смт.Ємільчине, вул.Соборна, навпроти    
буд.№31 від  18.02.2022р. (додається) 

 
2. Оформити ордери на видалення зелених насаджень згідно із затвердженими актами 
обстеження зелених насаджень від 11.01.2022 р., 17.01.2022 р., 20.01.2022 р., 07.02.2022 р., 
08.02.2022 р., 08.02.2022 р.,13.02.2022 р. та 2 акти від 18.02.2022 р. 
 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста апарату 
селищної ради Сергія ЛУК'ЯНЧУКА. 
 
 
 
 
Селищний голова    Сергій ВОЛОЩУК 
 
 




