
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                   
 
 
від    30.05.2012 р. № 165                                                                                                м. Ужгород 
 
 
 
Про постійно діючу комісію 
для обстеження зелених насаджень 
 
 
      На виконання п.4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку  видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах» від 01 серпня 2006 р. №1045 (із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України  від 11.04.2012 року № 349)  
відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з 
метою контролю за видаленням, обрізкою, кронуванням зелених насаджень та 
їх впорядкуванням, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити постійно діючу комісію для обстеження зелених насаджень на 
території  міста у складі згідно додатку. 

2. Знесення зелених насаджень здійснювати тільки за наявності ордеру 
підписаного міським головою, що складено на підставі затвердженого та 
погодженого акту обстеження зелених насаджень. 

3. Вважати таким, що втратив чинність додаток № 4 рішення виконкому      
від 16.02.2011 року №64.  

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                                                               В. Погорелов 
 
 
 
 

        
 
         



 Додаток  
                                                                                        до рішення виконкому 

від ____________№_____ 
 
 

Склад 
постійно діючої комісії для обстеження зелених насаджень 

на території міста 
 

Касперов Олексій Петрович – директор департаменту міського 
господарства, голова комісії 

Турянчик Олександра 
Олександрівна 

– начальник відділу благоустрою управління 
житлово-комунального господарства 
департамент міського господарства, секретар 
комісії. 

 
Члени комісії: 

 
Блага Владислава Василівна – заступник начальника відділу екологічного 

контролю природно-заповідного фонду, 
рослинного та тваринного світу (за згодою); 

Дяченко Ігор Борисович – головний спеціаліст – державний інспектор 
відділу екологічного контролю природно-
заповідного фонду, рослинного та тваринного 
світу (за згодою); 

Корнута Михайло Іванович – головний спеціаліст – державний інспектор 
відділу екологічного контролю природно-
заповідного фонду, рослинного та тваринного 
світу (за згодою); 

Опаленик Іван Іванович  – заступник директора КПЗГ «Агромікс»; 
Павлище Юрій Васильович – головний спеціаліст – державний інспектор 

відділу екологічного контролю природно-
заповідного фонду, рослинного та тваринного 
світу (за згодою); 

Чауш Василь Венедиктович – головний спеціаліст відділу благоустрою 
управління житлово-комунального 
господарства департамент міського 
господарства. 

 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому                           Д.Геворкян         
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