
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
від   __________2018р.                              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 зеленій зоні, вздовж вулиці В.Котика, навпроти будинку № 166 видалити одну сосну, 

так як вона знаходиться в аварійному стані (сухостійна) 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).   
 

 1.2.  Навпроти будинку № 1 по вул.О.Кошового  видалити одну березу, так як вона 

знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП, похилена  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).   

                                                                         

1.3. Навпроти будинку № 12 по вул.Добровольського  видалити одну березу, так як вона 

знаходиться в аварійному стані, перезріла, похилена  та має дупло (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, навпроти будинку № 84 по вул.Героїв Небесної Сотні видалити один 

клен, так як він знаходиться в аварійному стані (сухостійний) 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). 

 

1.5. На зеленій зоні по вулиці Судилкiвська, 1, навпроти магазину «Комфорт» видалити один 

каштан, так як він знаходиться в аварійному стані (сухостійний) 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).  
  

1.6. На зеленій зоні вздовж вулиці Островського, навпроти будинку № 90 видалити один 

каштан, так як він знаходиться в аварійному стані (сухостійний) 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).   
 

1.7. Навпроти будинку № 87 по вул.Дзявульського провести омолоджувальне  кронування   

однієї липи.                                                                                                                                         
     

2. Зобов’язати ПП “УК «Управдом»”: 

 

2.1.  На прибудинковій території  будинку № 35  по проспекту Миру  видалити одну 

сухостійну березу,  так як вона знаходиться 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).   

 

3. Зобов’язати ПП «УК «Житлофонд» : 

 

3.1. На прибудинковій території  житлового будинку № 8 по вул.Шешукова видалити одну 

черемуху, так як вона знаходиться в аварійному стані (має дупло) та на відстані, меншій ніж 5 

м від фундаменту будинку, порушує світловий режим у приміщеннях, що спричиняє сирість, 

цвіль (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  по вул.Українська на  території  

вищевказаної військової частини  видалити одну горобину,  одну сливу та один клен, так як 

вони повалені внаслідок буревію та знаходяться 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).   
 

5. Дозволити мешканцям будинку № 106 по вул.Островського (заявник Ярощук Г.Г.)    на 

прибудинковій території вищевказаного будинку видалити два горіхи, дві ялини та три 

яблуні, так як вони перезрілі, знаходиться на відстані, меншій ніж 5м. від фундаменту 

будинку, яблуні сухостійні, 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).   

 

6. Дозволити директору КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку» по вул.Героїв 

Небесної Сотні,  71 видалити одинадцять сосен, десять тополь, вісім вільх, сім ялин, двадцять 

три берези, сім верб, три горобини, один дикий горіх та одну осику, так як вони сухостійні, 

знаходяться в аварійному стані та загрожують падінням життю 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).   

 

7. Дозволити керівництву Шепетівської ЗОШ №1 по вул.Островського, 3 видалити одну тую 

у зв’язку з будівництвом модульної котельні  (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).   

 

8. Дозволити начальнику ЕЧ-2 станції «Шепетівка» видалити одну тополю, так як вона 

перезріла, вражена омелою, знаходиться 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) 
                                                                                                                                                                                                                       



9. 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.) 

 

10. Вказані роботи виконати до 30.11.2018р. 

 

11. 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.). 

 

 

Перший заступник міського голови                                                          В.Вихівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Директору КП Шепетівське РЕП 

2. Директору ПП «УК «Управдом» 

3. Директору  ПП «УК «Житлофонд» 

4. Директору КУ  «Шепетівський парк культури і відпочинку» 

5. Командиру військової частини А4127  

6. Директору ЗОШ №1  

7. Громадянам згідно поданих заяв 
 

 

 

 
 

 


