
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
від   ______________                              м. Шепетівка                                     № _____ 

 

 

      Про видалення зелених насаджень 
 

 

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня  2006 року  № 

1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах” із змінами, ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та 

відповідно до заяв керівників підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, керуючись 

ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши акти 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов’язати КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство ”: 
                                                                            
1.1.  Навпроти Храму Святого рівноапостольного князя Володимира по вул.Судилківська, 2-а 

видалити три дерева (акація, горіх, липа) згідно з проектом облаштування тематичного скверу 

Героїв АТО (п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 

1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах» із змінами) .                                                                             

1.2. У сквері В.Котика по вул.Судилківська, 2-а видалити сухостійні дерева: вісімнадцять 

беріз, одинадцять туй, дві ялини, дві горобини, дві липи та одну яблуню, а також зрізати сухі 

гілки на двох яблунях та двох вербах (п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів 

і квітників у населених пунктах» із змінами) . 

1.3. На території меморіалу «Вічний вогонь» по вул.Героїв Небесної Сотні  видалити 

сухостійні дерева: шість туй, чотири ялини, одну березу, а також провести понижувальне 

кронування однієї верби (п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 

2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» із змінами) .               

1.4.  На зеленій зоні біля запинки «Дружба» по вул.Героїв Небесної Сотні, 31  видалити 

сухостійну акацію та навпроти магазину «Дружба» видалити ялину зі зламаною верхівкою, 

так як вони знаходиться в аварійному стані(п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах» із змінами) . 

1.5. У сквері цукрозаводу  по вул.Героїв Чорнобиля  видалити чотири клена (сухостійних, 

похилених, з пошкодженою корою) та три сухостійних тополі, так як вони знаходиться в 

аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян(п. 2, п.4, п.6   

Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами) . 

1.6. Біля міського Будинку культури по вул.Героїв Небесної Сотні, 52 видалити сухостійну 

ялину, так як вона знаходиться в аварійному стані(п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами) . 

 



1.7. Між АЗС «Авіас» та АЗС «БРСМ» по вул.Судилківська (ліва сторона)   видалити 67 дерев 

породи «тополя», так як вони перезрілі, вражені омелою, частково сухі, знаходяться в 

аварійному стані та загрожують падінням, що може призвести до пошкодження електричних 

мереж ПЛ-10 кВ № 310 (п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 

2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» із змінами) . 

1.8. Біля житлового будинку № 19  по вул.Українська (біля світлофору)   видалити одну 

сухостійну ялину, так як вона знаходяться в аварійному стані та загрожує падінням майну та 

здоров’ю громадян  (п. 2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 

року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» із змінами) . 

 

 2. Зобов’язати ПП “УК «Житлофонд»”: 
                                                                            
2.1.  На прибудинковій території  будинку № 95 по вул. Залізнична  видалити одну повалену 

буревієм вербу (п. 2, п.4, п.6, п.8   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 

року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» із змінами).   

2.2.   На прибудинковій території житлового  будинку № 6 по вул. Радищева  видалити один 

сухостійний горіх , дві похилені, перезрілі яблуні, одну похилену вишню з пошкодженим 

стовбуром та кронувати один дуб (в осінньо-зимовий період),  так як вони знаходиться в 

аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян(п. 2, п.4, п.6   

Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами).                                                                            
     

3. Зобов’язати ПП “УК «Управдом»”: 

 

3.1.  На прибудинковій території будинку №1  по вул.Лозова  видалити один сухостійний 

клен, дві сухостійні липи та сухостійну вишню, так як вони знаходиться в аварійному стані(п. 

2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із 

змінами) . 

  

4.    Дозволити голові ОСББ «Островського, 5»  на прибудинковій території  будинку № 5 по 

вул. Островського  видалити одну повалену буревієм вербу та дві всохлих горобини,  так як 

вони знаходиться в аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян(п. 

2, п.4, п.6   Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із 

змінами).                                                                        

 

5. Рекомендувати  керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» та 

іншим юридичним і фізичним особам при проведенні робіт із видалення зелених насаджень 

дотримуватись «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006  року із 

змінами.) 

 

6. Вказані роботи виконати до 15.08.2018р. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б, управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин (начальник управління  Цвіркун П.І.). 

 

 

Міський голова                                                                                   М.Полодюк 

 

 



 

 

 

 

Готував: 

правління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

Головний спеціаліст управління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

земельних відносин                                                                                             Н.Ружанська                           

 

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

 

Перший заступник міського голови                                                                 В.Вихівський 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                                        Г.Бабась 

 

 

Начальник управління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

земельних відносин                                                                                             П.Цвіркун 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                      В.Рачук 

 

 

 

РОЗСИЛКА: 

Витяги з рішень будуть направлені згідно поданих заяв 

 

1. Директор КП Шепетівське РЕП 

2. Директор ПП «УК «Жилофонд» 

3. Директор ПП «УК «Управдом» 

4. Голові ОСББ «Островського, 5» 

5. Громадянам згідно поданих заяв 
 

 

 

 
 

 


