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Копiя: Виконавчий KoMiTeT
Iрпiнськоi MicbKoi ради
киiвськоi областi
вул. Шевченка,2-а, м. Iрпiнь,
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Розглянувши Ваш публiчний запит, вх. Л! З0l01-З2 вiд28 сiчня202l
повiдомляемо наступне.

року

' Iрпiнська MicbKa рада неодноразово зверт.лася до Столичного округу
!ержавноi екологiчноi iнспекцii та Щепартаменту екологii та природних pecypciB
киiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii з проханням забезпечити участь
представника в обстеженнi даноi пам'ятки та складанi вiдповiдного акту, згiдно
вимог Порядку видarлення дерев, кущiв, газонiв i квiтникiв у населених пунктах,
затвердженого постановою КМУ вiд 1 серпня 2006 р. Ng 1045.

Однак, письмових вiдповiдей за результатами розгляду даних листiв нами
одержано не було, як не було i представникiв вiдповiдних департаментiв та
iнспекцiй, таким чином Акт огляду стану <,Щуба Прuдубчu 

"е "*пчдu".".Копii звернень, листiв, запитiв за 2019-2О2О роки що були спрямованi на
врегулювання даного питання нада€мо.

Щодатки:
копiя листа вiд 06.05.2020р. за ЛЪ 01-18/1470;
копiя листа вitд27.05.2020р. за Nч 01-16/1648;
копiя листа вiд22,07.2020р. за J\Ъ 0|-|61226З;
копiя листа вiд2З.07.2020р. за JФ 0|-18/2269;
копiя листа вiд2З.07.2020р. за J\Гя 01-1812270.

Заступник мiського голови 0Ер лiдiя Миха.пьченко
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Керуючи9ь п,4 I'IорялкУ видаJlен}.ilt /lcIlcB. l{\ trLiB. l.aзoHiB i KBi.гtrltKir.r r-
населени_х, пуЕктах, затвердженим постаноl]оI{) Кабjнсl_л lVliHicTpiB YKplaТilllt rr i,,t l;IСеРПНЯ 2006 Р. .lф I045 (налалi - ГIоря,,tоlr). якrlii ltсрслбi.,.,, ,,п.,,*.,.,.,,п,,
лредставника /{ержекоiнспек цiТ До cKjla,l' K()\|ic|, , ,,,,,.,,,,, ltltJllilr|cHllя ! lltll'''
зелених насад)t(ень та ix вiлновноi BapTocr i t.ta,,ri - к,lrriсiя), }Bepla(]\1.,cb,t,.l [}lс iз
лроханням:

забезпечити yraтb iнспекгора (гтрс:tставпrt а) Столичьtого (llill) i },
.ЩеРЖаВНоi еКологiчноi iнспекцii у виiiдi rlocTiiilro ..li11), )l' коплiсii..цля обс.tс.,t<gIlllя
ботанiчноТ пам'яткИ приролИ кiý,б Ilpa.r, б,, Яlrl]l ilil\().ilи1.I)ся ]а 1l]l|)cc()l():
м. lрпiнь, вул. Мечнiкова, l02-б.

Про дату та час просимо Е}ас повiдlrrr}1,1 lj JilBчl ( l{(),
Контактна особа - начальник Bi.tлi;l. за\ llcl.v зелених l]aca.lr(ellb

КП <Управлiння благоустрою Micтa)) lpпittcbK,lj:lticbi.r,l.pajtи - БolljlaperrKtl I].IJ.
(тел.: 097-850-0 l -9S).
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Керуlочись п.4 I-Iоря.чку вида.ценllя .,Ll]IlcIJ. к\ lttitt. tаlонilз i

васелених пунктах, затвердженим постаtlоt]о}о Iiабi r lc r 1, \.1 i rliс.грiв,l серпня 2006 р. лl9 l045 (налалi - Поря.rюк). i мсl()1о llа.lсх(l{ого
обстеження зелен4,1х насаджень, зврртасмось ..to I]ac i j l l l]()\ it l l l lя \l :

забезпечити учать представника ле1llll]Iil\l(lIi\ L,l.tl l()l ii la
pecypciB КОДА у виiздi посr,iйrrо дiючоi' ](l)\ji(,ll ,i lч ililc lскеttlIя
па]и'я,|-ки природи </{уб Гlралуб>, якиii }lLii),!) L,lIl)( '1 JJ ii]lpccOIo: \1, Il)lj],ll,.
вул. Мечнiксrва, 1 02-б.

Про даry та час просимо Вас повiдорrI{,I.1{ ,}.lI}часll(),

KoHTaKTrta особа Bl,,1,1l l\KoHTaKTlIa осооа - шаrrа_пьl{ик Bl,,1,1l l\ ]ii\lia l\ ]a_IcIt11\ ll;|cl1.1,j,"] ,

КП <УПРавЛirrНЯ благоrvСr'роtо ptict'a,> Iptliltcl,b,,, .,li..l. 1,1 1.1t l Ijtltl.tallcttKll ll I},
(тел.: 097-850-0 l -98).
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IрпlнськА Ml(,bKA рАдА
киiвськоi ()Б"пА(],гl

ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET
о82о0, киiвсько обпsсть, t,i, Iрпiнь, вул lllеDченli ,:-а, Tcl, 0aj,97 бl-a0r, d:lxc;a0|/:,97_61,150,

iiiрr".,-,йr-g"'; 
"ы, 

e-ball:lгрiп_пr, I l,LIrllcl xo,1 (','lIlIl()l 05_10t8]6

вiд Д9{ 2020 р. N"оМДа на Nч _ __ вiд Р,

flиректору !,епартаменту
екологiТ та природних pecypclB

ки iBcbktlT обласноi державнот
a.rMiHicl рацii
tsiкторii КИРЕСВlИ
вул.Басейна, l /2-а, м. Киiв,
0l 004

згiдно Bt,trlcll, I lоряак1, видаJIення лерев, кушiв,

пунктах, ]аl,вердженоIо постановою КМУ вtд I

,Що виковавчОго KoMiTery Iрпiнськ,il'мiськоi pa"LIl та до КП (Управлlння

благоУстроюмiста>неоднорrовонадхо]ttl.ли']нсрнеilllяlцодокрон\'ВанняТа
aoiruproi чистки Ботанiчноi пам'ятки llрироди мiсцевого значення <,Щlб

Праду за адресою: м, Iilпiнь, перехрестя вул, Мечникова, 106

та вул , 1, урочище Крлtrtltчка,

бувас aBapiйHorrr, стапi 1,а може завдат}l шкоди

фiзичним/юридичним о"об"" чи 
'iх 

r,l,i'irrr, 
-l'oM1, потребус термiнового

кроЕування та санiтарноI чистки,
' ' Iрпiнська MiciKa рада веодноразоl]о ,lвертаjlася до Столичного округу

.ЩержавноiекологiчноiiнспекцiiзпрохаIjltя|\'tзабезпечlrтиУчастЬпреДстаВника
Столичного окруry,Щержавноi еколоiiчr,оi irtсllскцiТ в обстеженнi *""il^"_:]y
та складанi вiдловiдного акту,

газонiв i квiтникiв у населених

до Вас
MicTa>>

iз проханням надати дозвiл на з_,(liit,Ilеt,lttя КП ,<Управлiну 
:l1:::::::::

кронування та caHiTapHoi чисткtl ])() laIti,ttloj гlitуt'ятки природи мlсцевого

значенЕя к.Щуб Прадуб>.
У випадкУ виникненЕЯ додаткоl]их питань, просимо звертатися

начаJIьника вiддiлу захисту зелених наса,lIжеНь КП <Управлiння благоустрою

,i."_ rрпiп.йi йiськоi ра,чи 
_ Бондаре ll ко R.Iз. (тел,: 097_850_0 l _98).



I-[po резуль,l,а,t,и розгляду даного листа проснмо Вас шлсьмово повiдомити
КП <}'trравлittttя б.rtlll оус,трою MicTа>> 7-дений T€pMiE, з моменту одержаflня

обл., м. Iрпiнц вул. Шевченка, 5,
електронна адресil:

Заступ н lt к м icbKot,o rолови Марiя ПОПРУГА

П риби;ttlвlI lОл iя l0J59/,6,i..1_12



IPпIHсьKA MICbKA рАJц
киiвськоi ()Б.lАстI

виконлвчиii li()MITET
08200, Ки'Ьсiка область, м. tpпiнb, вул, ШевчсrrкlL .,l, |,l (1,1i-91 бl-J(]'
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вiд д,Ь.оч 2020e,N, м-/(ДД9 на N! вiд р.

Началыlику .Щержавноi
екоJIогiчноi iнспекцii
Столичного окруry - головному
державному iнспекгору з

oxopoHtl навколишнього
природIlого середовища
Столlt.lrtого округу
Юрiю СЕРГIСНКУ
вул. Митрополита Василя
Липкiвського, 35, кабiнет 225,

v. КиIв. 03035

ку,шiв, газон iB KBll,Htl к lBКеруючись п.4 Порядку ВИ.Ц,аJ'l€lI}l я ,lepeB, к\,шlв, газонlв l KBll,HtlKlB у

населених пунктах, затвердженим постаноilою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл I

серпня 2006 р. Ns 1045 (надалi _ поря:rок), який передбача€ включення

представника .щерхсекоiнспекцii до скла,,li, koMicii з плtтань визначеI{ня стану

Те, що в межах м. Iрпiнь, на псl,схрестi Byjl, Мечникова, l06 та

вул. Ново-Оскопьськiй, l в урочищi Криtrи,rка ростс Ботанiчна пам'ятка природи

"i"ц""о* 
значення <,Щуб Пралуб), яка Ilеребувас аварiйному cTaHi та може

завдати шкоди фiзичним/юридичним особаrr чи ix майну, звертаемось до Вас iз

проханням:
забезпечити учать iнспектора i l ll'.'cilcl,aBн и ка) Столичного окруry

,щержавноi екологiчноi iнспекчit у виiздi п,lс r iiirto дilочоi' koMicii для обстеження

ботанiчноi пам'яткИ природИ <.Щуб Пра.tr,б>l, якиЙ знаходиться за адресою:

м. Iрпiнь, вул. МечЕiкова, l02-б.
Про даry та час просимо Вас повijц,,tl]тt,l завчасно,

Контактна особа - начаJIьник rri r,ti,,l1, захис,lу зелених насаджень

КП <Управлiння благоустрою MicTa> IpпilrcbKoT MicbKoT ради - Бондаренко В.В.

(теп.: 097-850-0l -98).
УвипадкУнеможливостiзабезпечиr.лtучастЬrIреДставникаСтоличного

окрУry .Ц,ержавнЬi екологiчноТ iнспекцiТ, Il11осиNiо llf,,,lа,l,и письмову вiлповiлr,

щодо причин його вiдсутностi.
Вас гtовiдомитиПро результати розгляду даноt!) -,Iиста прOсимо бас IlовlлOм

КП <УправлiНня благоустрОю MicTa> У 7-леrlllй TepMiH, з моменту одержанItя

щ



даного звернеllня (адреса: 08205, КиiЪська обл., м. Iрпiнь, вул.
електроItl{а адрсса:

попругд

[lрибилова Юлiя (04597) 6]_4_ 12

Застугlн ик MicbKot.tl голови
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в|д l*4.0P 2020р. NrаlЦlУь вlд рtta Ns

забезпс ч tt,t,t t IIрсдставника Столt,tчногоУ випадкУ неможливостi забезпсчtt,t,tt ),,lacтb IIрсдставника Lтojlt,lчHOl U

окрУry!,ержавноiекологiчноiiнспекцi'.IlГ()сllМона..13IиписЬМовувi;tllовi:tь

електонна адреса:

щодо при.ин його вiдсутностi.
ilpo р"aуп"rати розгляду дан()го лt,{ста просимо Вас повiломит,и

КП <УправлiНня благоустрОю MicTa> у 7-:tсний TepMill, з моменту одержання

лч"оaо a""р""r"я (алреса, 08205, КиТвсl,i;lr об;t" м, lprliHb, вул, lUевчеrtка, 5,

Голова .I|ержавноi екологiчноi
iпспекцiТ Украiни
,А нлрiкl lv'lАЛЬОВАНОМУ
npoB. Flовопечерський 3,

кOрпус 2, м. Киiв,0l042

, цщiв, газонiв i квiтникiв уКеруючись п.4 Порядку видалення дерев,

населених пункгах, затверiжен;м постанt)I]ОК) Кабiнету ir4iHicTpiB УкраТни вiл l

серпвя 2006 р, Nэ l045 (надмi - Пtlря.,tок), .який 
lrерелбачас включення

пр"дar""""*ч .Щержекоiнспекцii до склад1, KoMiciT з пltгань визначення стану

зiпених ,асчдж"r" та iх вiдновноi вартос,гi (лалi _ комiсiя), а також враховуючи

То, що в межах м. Iрпiнь, Hu nt:p,*p""i вул, Мечникова, l06 та

вУ,r.Ново.оск9льськiй,lвУрочищiКрини.tкар-остеБотанiчнапам'яткапрИроДи
й.ц."о.о значення <[уб Прйуб>, яка t,сребr вас авtrlliйному cTaHi та ,може

завдати шкоди фiзичн"м/юр"л""""" о t,бltrt ,lrr Iх майн), ]вертасмось ло Вас iз

проханням:
забезпечити учать iнспектора (представника) Столичного округу

fuржавноi екологiчноТ iнспекцii у виIзлi tlc,cl iйttо дiючоi KoMiciT для обстеження

боiанiчноi пам'яткИ природИ <.Щуб Пр.uiуб,iл який зIlаходиться за адресою:

м. Iрпiвь, вул. Мечнiкова, l02-б.
про даry та час просимо Вас повijlомлlти завчасно,

контактна особа - начаJтьник ьiддi,lrу захисту зелених насаджеllь

КП <Управлiння благоустрою MicTa> IpпirrcbKoТ MicbKoi рали - Бонларенко В,В,

(тел. : 097-850-0 1 -98).

Засryпник мiського голови

Прибилова Юлiя (04591) бЗ4-|2

_-._,*,-..,-_...- Марiя ПОПРУГА
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