
1.2.14    Управління земельних   відносин та 

охорони навколишнього   

                                                                       природного середовища 

 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника або назва 

юридичної особи та код ЄДРПОУ)  

 

___________________________________ 
                       ( адреса ) 

 

___________________________________________ 

                                   ( телефон) 

     З А Я В А 

про надання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

 

         Просимо Вас обстежити  зелені насадження  

Тип насадження та назва виду рослин____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

якісний стан__________________________________________________________ 
                              добрий (затінення, благоустрій території); задовільний, незадовільний (несе загрозу) 

які    підлягають    видаленню,     у зв’язку   з   _____________________________ 

____________________________________________________________________ 
          (обґрунтована підстава для видалення зелених насаджень у відповідності до постанови  

           КМУ від 01.08.2006 р. № 1045 з урахуванням усіх змін) 

____________________________________________________________________ 

Опис розміщення : ____________________________________________________ 
Назва природного об’єкта (парк, сквер), тип та назва (площа, майдан, вулиця), номер об’єкта 

(будівлі) може включати числа та букви. Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які 

складаються з декількох корпусів 
__________________________________________________________________ 
Назва району, де розміщене насадження (Подільський, Фортечний), поштовий індекс адреси, 

за якою розміщене насадження   

Географічна широта____________________Географічна довгота_____________ 

Додаток:   
- копія паспорта громадянина України у вигляді книжечки, або у формі картки разом з 

копією довідки про реєстрацію місця проживання; 

- документ, який посвідчує право власності або користування земельною ділянкою чи  

інші обґрунтовуючи документи; 

-  план земельної ділянки із зазначенням на ньому зелених насаджень з прив’язкою до 

будинків, вулиць (фото) та план території, на якій планується їх відновлення (у відповідних 

випадках); 

- інші обґрунтовуючи документи (у відповідних випадках), а саме: 

викопіювання з генплану; 

проектна документація на будівництво чи реконструкцію об’єкта; 

висновок комплексної державної експертизи або оцінка впливу на довкілля згідно з Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

копію дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до ст. 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

 

«_______»___________20____ року               ________(_____________________) 

Не заперечую щодо використання моїх персональних даних. 



 

Додаток до заяви 

Заява  має містити наступну інформацію: 

- Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника.  

- Код ЄДРПОУ заявника. 

- Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник.  

- Назва виду рослин у насадженні. 

- Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, 

задовільний, незадовільний.  

- Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі.  

- Детальніший опис розміщення насадження.  

- Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу 

тощо). 

- Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, 

узвозу тощо. 

- Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви.  

- Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох 

корпусів.  

- Назва району, де розміщене насадження (Подільський, Фортечний).  

- Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження. 

- Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач 

десяткових значень — крапка (програма в телефоні або землевпорядна 

організація). 

- Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач 

десяткових значень — крапка (програма в телефоні або землевпорядна 

організація) . 
 

 


