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''Про затвердження складу комiсiй з обстеження зелених насаджень, якi пiдлягають видаленню,"

Голова KoMiciT

Членiв KoMiciT

Кузьмiнов О,Ю.

'LКовалевський А.А.
2.Харченко М.е,
3.Водолазька Т.М.

4. 3ябкiн В.В.

5,

перший заступник мiського голови.

- начальник )}ККГ мiськради,
- начальник вiддiлу )DККГ мiськради,
- працюе за договором пiдряду з Северодонецькою мiською

радою (за згодою),
- представник ТОВ агрофiрми

"3елене господарство" (за згодою),
- представНик !ержавноi екологiчноi iнспекцii в Луганськiй

областi (за згодою)

Представникзаявника ЛОАУ

Оглянула зеленi насадження за адресою бульвар Дружби Народiв, 21

видалення зелених насаджень пов'язано з проведенням капiтального ремонту об'екга благоустрiю

1. Зеленi насадження

Ns

п/п
Вид зелених насаджень BiK (poKiB)

Висота
(м)

Дiаметр (см)
сговбура на

висотi 1,3 м вiд
землi

кiлькiсть
(шт )

якiсний сган
зелених насаджень

(хороший,
незадовiльний,
задовiльний)

Пiдлягае
зрiзу-
ванню
(Lцт,)

Пiдлягае
пересад-
жуванню

(tлт.)

1 Акацiя 12 90 1 незадовiльний 1

2 Шовковиця ,10 65 1 аварiйний 1

3 Акацiя 9 50 1 фачтний 1

4 Акацiя 9 30 1 фачтний 1

5 Тополя 10 75 1 фачтний 1

о Бересток 15 120 1 незадовiльний 1

7 Клен 1в 22 1 незадовiльний 1

в Тополя 1в 30 1 незадовiльний 1

о Тополя 15 110 1 аварiйний 1

Всього видаляOться:

1. ,Щерев 9 одиниць

одиниць

га

м24, Квiтникiв

7/

t



2. Вiдновна BapTicTb зелених насаджень, що пiдлягають видаленню:

i

l
l

1. flepeB без BapTocTi _ гривень
2' КУщiв гривень

г

Разом до сплати

залишаються на мiсцi в межах

якiсний стан зелених
насаджень (хороший,

незадовiльний,
задовiльний)

Висновок KoMiciT:

В,д"п"**о пiдп"."оr, 9 д"р"" ( 
" 

a"'".*у a р"*оrarру*цi.о об'.*" бп".оу"rроо).
Омолодженню пiдлягають 9 дерев,

залишаються на мiсцi на час будiвництва, передаються на збеоеження

(прjзвище, iм'я, по-батьковi, посада)

Кузьмiнов О.Ю.

Ковалевський А.А.

Водолазька Т.М.

Харченко М.е.

3ябкiн В.В.
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Представник заявника


