Зразок Заяви до інформаційної
картки адміністративної послуги «Надання
ордеру на видалення зелених насаджень»

Для фізичних осіб при знесенні зелених насаджень у приватному секторі
Заступнику міського голови
Секлецову А.В.
П.І.Б., адреса реєстрації,
адреса фактичного проживання,
контактні телефони
ЗАЯВА

Прошу видалити дерево чи кущ

(дерева, кущі) породи_______________________

___________________________________________________,
________________см,

в

кількості

діаметром

(кожну

породу

-

___________________________од, які ростуть по
________________________

біля

мого

будинку

окремо)
вул.(пров.)

у

зв’язку

з

тим,

що

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

(вказати

причину

видалення).
Обстеження зелених насаджень провести без моєї участі /чи надаю свою згоду на
участь в комісії по обстеженню зелених насаджень
Згідно ЗУ «Про захист персональних даних», добровільно даю згоду на обробку та
зберігання своїх персональних даних.
Схема розташування дерев (кущів) додається.

____________ дата

____________/Підпис/

Зразок Заяви до інформаційної
картки адміністративної послуги «Надання
ордеру на видалення зелених насаджень»

Для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців при аварійному стані дерева,
розташуванні дерев в охоронних зонах інженерних мереж,
проведенні ремонтних чи експлуатаційних робіт на комунальних мережах,
ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій,
відновленні світлового режиму
Заступнику міського голови
Секлецову А.В.
(для юридичних осіб)
Офіційний бланк заявника,
№ _________ від _______

(для ФОП)
П.І.Б., адреса реєстрації,
адреса фактичного проживання,
контактні телефони
ЗАЯВА

Прошу надати дозвільні документи на видалення дерева (дерев, кущів) породи
______________________________________________________________________________
__,

діаметром

___________________см,

в

кількості

(кожну

породу

-

окремо)___________________ _______________________________од, які ростуть по вул.
_____________________________ (при необхідності додати назву об’єкту чи комунальної
мережі)

у

зв’язку

з

тим,

що

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________(вказати

причину

видалення).
Обстеження зелених насаджень провести без нашої участі /чи обстеження зелених
насаджень провести за участю нашого представника ____________________________
(прізвище, ім’я по - батькові, телефон)

Схема розташування зелених насаджень додається.
Заміри світлового режиму в приміщенні спеціалізованою лабораторією додаються (у
випадку відновлення світлового режиму)
Згідно ЗУ «Про захист персональних даних», добровільно даю згоду на обробку та
зберігання своїх персональних даних.
____________________

_____________

/посада - для юридичних осіб/

/Підпис/

______________
/П.І.Б./

___________________________

_______________

/для фізичних осіб - підприємців/

/Підпис/

__________________
/П.І.Б./

/дата/

Зразок Заяви до інформаційної
картки адміністративної послуги «Надання
ордеру на видалення зелених насаджень»

При будівництві, реконструкції об’єктів, при встановленні тимчасових споруд
для здійснення підприємницької діяльності та інше у випадку вимушеного
знесення зелених насаджень
Заступнику міського голови
Секлецову А.В.
(для юридичних осіб)
Офіційний бланк заявника,
№ _________ від _______

(для фізичних осіб, ФОП)
П.І.Б., адреса реєстрації,
адреса фактичного проживання,
контактні телефони
ЗАЯВА

У зв’язку з будівництвом (чи реконструкцією, чи встановленням тимчасових споруд,
чи проведенням робіт з благоустрою та інше) на відведеній нам (мені) земельній ділянці за
адресою: ____________________________________________ та отриманням повідомлення
про початок виконання підготовчих робіт чи будівельних робіт (або дозволу на виконання
будівельних робіт чи іншого дозвільного документу під будівництво, реконструкцію,
встановлення тимчасових споруд, проекту з благоустрою), прошу дозволити знесення
зелених

насаджень

породи

_________________________________________________________
___________________________________________од,

діаметром

в

кількості

______________

(по

кожному насадженню).
Обстеження

зелених

насаджень

провести

за

участю

нашого

представника

________________________________________________(прізвище,

ім’я

по

-батькові,

телефон).
Оплату відновної вартості гарантуємо.
Озеленення території буде проведено згідно проекту. Кошторис та платіжні документи
про придбання посадкового матеріалу надаються (у випадках наявності кошторису на
озеленення в проектній документації).
Згідно ЗУ «Про захист персональних даних», добровільно даю згоду на обробку та
зберігання своїх персональних даних.
Додаток.
1.
2.
3.
…….
________________

_____________

/Посада - для юридичних осіб/

______________

/Підпис/

/П.І.Б./

_____________

/Для фізичних осіб, ФОП/

_______________

/Підпис/

/П.І.Б./

______________
/дата/

Зразок Заяви до інформаційної
картки адміністративної послуги «Надання
ордеру на видалення зелених насаджень»

При проведенні капітального, поточного ремонту зелених насаджень,
благоустрою зелених зон чи територій міста

Заступнику міського голови
Секлецову А.В.
(для юридичних осіб)
Офіційний бланк заявника
№ _________ від _______

ЗАЯВА
Прошу надати дозвільні документи на видалення зелених насаджень породи
____________,

діаметром

__________см,

в

кількості

(кожну

породу

-

окремо)

____________од, які ростуть по (в) _____________________ у зв’язку з реалізацією проекту

_________________ (вказати назву проекту).
Обстеження

зелених

насаджень

провести

за

участю

нашого

представника

_____________ (прізвище, ім’я по - батькові, телефон)
Проектна документація з експертизою додається.
Додаток:
1.
2.
…….

________________
/Посада - для юридичних осіб/

_____________
/Підпис/

______________
/П.І.Б./

