
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
            

Від    20  червня  2019 року          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  На Шепетівському міському кладовищі по вул Пяскорського, 10 (старе 

кладовище, біля могили Вознюк М.І. 27.07.1974р.)  видалити одну вербу, що знаходиться 

в аварійному стані (перезріла, вражена омелою) та руйнує пам’ятники на кладовищі (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 На Шепетівському міському кладовищі по вул Пяскорського, 10 (сектор 15 біля 

могили Хоміча Петра Карповича)  видалити самосійні горіх та клен, що руйнують 

корінням могили та зрізати самосійні кущі бузини (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  Вздовж вулиці, біля  колишнього УТОС по вул Пліщинська, 18   видалити чотири 

акації, що знаходяться в аварійному стані (сухостійні, вражені омелою) (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 будинку № 9 по вул.Островського видалити горобину, що 

знаходиться в аварійному стані (повалену буревієм) (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 На зеленій зоні по вул. В.Котика, 57  видалити одну акацію, що знаходиться в 

аварійному стані ( перезріла, напівсуха, трухлявий стовбур) (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. Вздовж вулиці, на зеленій зоні по вул. Судилківська, 100   видалити одного клена, 

що знаходиться в аварійному стані (повалений буревієм) (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. На зеленій зоні вздовж вул.Героїв Небесної Сотні біля будинку № 80 видалити 

один сухостійний каштан, в районі будинку № 79 (навпроти 7 аптеки) видалити одну 



липу, що знаходиться в аварійному стані (сухостійна) (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 «« Управлінська компанія» «Житлофонд» 

      

       2.1.  На прибудинковій території будинку № 67 по вул. Степана Бандери  видалити 

одну перезрілу березу, що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від зовнішньої стіни 

будинку, перезріла (при сильних поривах вітру може завдати шкоди майну та здоров’ю 

громадян) та провести омолоджувальне формування крони двох лип (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 «« Управлінська компанія» «Управдом»     

 

       3.1. На прибудинковій території будинку № 86 по вул Героїв Небесної Сотні  

видалити одну аличу, що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м. від зовнішньої стіни 

будинку та порушує світловий режим у приміщеннях, чим спричиняє сирість, цвіль у 

квартирах (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).   

       3.2. На прибудинковій території будинку № 30-А по Старококостянтинівському шосе  

видалити одну грушу, що знаходиться в аварійному стані (розчахнулась)(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. Дозволити голові ОСББ «Світанок» на території вищевказаного ОСББ по 

Старокостянтинівському шосе, 34  видалити самосійний берест, так як він порушує 

світловий режим у квартирах (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 командиру військової частини А4127 на території військової частини       

(третє військове містечко) по вул. Судилківська  видалити шістнадцять дерев, що 

знаходяться в аварійному стані: одну зламану горобину, одну зламану сливу, один 

зламаний клен, один дуплястий перезрілий каштан, одну зламану березу, одну перезрілу 

вербу, одну суху грушу, вісім сухих яблунь, одну зламану вишню (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 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. 

 

     6. Вказані роботи виконати до  01.10.2019 року.   

 

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

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

 

 

Міський голова                                                                                                М. Полодюк 



 

 

 

Готував: 

правління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

Головний спеціаліст управління                                                                  Н.Ружанська                           

житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

земельних відносин                                                                                        

 

 

 

 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання 

 земельних відносин                                                                                       П.Цвіркун 

 

 

Перший заступник міського голови                                                             В.Вихівський 

 

 

       Начальник юридичного відділу                                                                    Г.Бабась 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                  В.Рачук 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рішення надсилається: 
1 «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» Шепетівської міської ради. 

2. ПП «УК «Житлофонд». 

3. ПП «УК «Управдом». 
4. Військове містечко А4127. 

5. ОСББ «Світанок». 

6. Громадянам згідно поданих заяв. 

 
 

 


