
                                                                        
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 

17  лютого 2022 року                         Деражня                                                № 16 

 

Про видалення дерев 
 

    На підставі ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 28 Закону України про благоустрій населених 

пунктів,  постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», розглянувши лист Деражнянського Ліцею № 2 

Деражнянської міської ради Хмельницької області, заяви жителів міста 

Деражня Янковського Л.С. (вул. Заводська 1), жителя будинку № 13  по             

вул. І.Зубкова у місті Деражня,  акти обстеження зелених насаджень (дерев) 

№ 24 від 11.02.2022 року, № 25 від 11.02.2022 року, виконавчий комітет 

Деражнянської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. КП «Деражнянська ЖЕК № 1», на об'єкті благоустрою, як 

балансоутримувачу, на підставі актів обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню № 25 від 11.02.2022 року, здійснити видалення 

аварійних дерев згідно додатку 1. 

2. КП «Деражнянська ЖЕК № 1», забезпечити облік зрізаної деревини в 

установленому законодавством порядку. 

3. Деражнянському ліцею № 2 Деражнянської міської ради Хмельницької 

області, на об’єкті благоустрою, як балансоутримувачу, на підставі актів                 

№ 24 від 11.02.2022 року, здійснити видалення аварійних дерев згідно 

додатку 2. 

4. Деражнянському ліцею № 2 Деражнянської міської ради Хмельницької 

області, забезпечити облік зрізаної деревини в установленому 

законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія 

БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

Міський голова                                                    Андрій КОВПАК 



                                              Додаток 1 

Рішення виконавчого комітету                                                                 

                                                           від 17. 02.2022 року №  16   

 

 

 

 

Аварійні та сухостійні дерева, які підлягають видаленню 

 

місто, село вулиця вид зелених 

насаджень 

діаметр 

стовбура на 

висоті 1,3 

метра від 

землі, см 

кількість 

 

Деражня Заводська 1 верба 150 1 

Зубкова 13 дуб 50 2 

Зубкова 13 липа 40 1 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань                       Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

діяльності  виконавчих органів ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Додаток 2 

Рішення виконавчого комітету                                                                 

                                                           від 17. 02.2022 року № 16 

 

 

 

Аварійні та сухостійні дерева, які підлягають видаленню 

 

місто, село вулиця вид зелених 

насаджень 

діаметр 

стовбура на 

висоті 1,3 

метра від 

землі, см 

кількість 

 

Деражня Лесі Українки 9 липа 25-30 2 

Лесі Українки 9 сосна 20-30 3 

Лесі Українки 9 каштан 25-30 2 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань                       Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

діяльності  виконавчих органів ради 

 

 
 


