
 

 

 
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 навпроти  житлового будинку № 51 по вул.Героїв Небесної Сотні 

(біля магазину «Візит») видалити одну сухостійну березу, біля житлового будинку № 

55 по вул.Героїв Небесної Сотні видалити один сухостійний клен та дві сухостійні 

берези, біля житлового будинку № 57 по вул.Героїв Небесної Сотні видалити один 

сухостійний клен, біля житлового будинку № 59 по вул.Героїв Небесної Сотні  

видалити дві сухостійні липи, так як вказані дерева знаходяться 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).                                                                                

 

1.2. Біля  житлового будинку № 46 по вул. Богдана Хмельницького видалити одну 

березу, так як вона знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП та перешкоджає її 

експлуатації, а також 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 Неподалік автобусної зупинки «Лікарня» (ліва сторона)  по вул. Українська 

видалити одну сухостійну тополю, 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).  

                                                                               

1.4    Біля житлового будинку № 56 по вул. Сергія Оврашка  видалити один перезрілий 

похилений клен, так як він 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).   

 



 

1.5.  По вулиці Старокостянтинівське шосе, 25  видалити один клен, одну тополю, дві 

липи(одна з яких сухостійна) та одну яблуню, а також почистити вказану ділянку від 

самосійних дерев та кущів  , так як вони знаходиться в охоронній зоні теплових мереж 

наземного прокладання, заважають проведенню ремонтних робіт (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  пішохідного містка неподалік житлового будинку № 64 по вул. Горького 

видалити дві сухостійні вражені омелою липи, 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).                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

1.7. Провести понижувальне кронування дерев по провулку Максима Залізняка до 

заїзду на територію ПП «Інтерпродукт». 

      
2. Зобов’язати ПП “УК «Управдом»”: 

 

2.1. На прибудинковій території  житлового будинку № 26 по вул.Героїв Небесної 

Сотні 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 № 92 по вул.Героїв Небесної 

Сотні провести понижувальне кронування трьох кленів, так як вони знаходяться на 

відстані, меншій ніж 5 м. від фундаменту будинку, порушують світловий режим у 

приміщеннях. 

  

3.2. На прибудинковій території будинку № 106, 106-а по вул.Українська провести 

понижувальне кронування однієї верби. 

 

4. Дозволити директору Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2  на території закладу по вул.Героїв Небесної Сотні, 34 видалити один 

перезрілий берест, одну сухостійну вишню та одну сухостійну яблуню, так як вони 

знаходиться в аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян, а 

також видалити дві яблуні, які заважають будівництву 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).                                                                                

 

5. Дозволити директору Шепетівського РЕМ вздовж вулиці П.Ангеліної видалити три 

перезрілі вишні, одну сливу, один горіх, одну аличу, одну березу, одну вербу та один 

каштан; вздовж вулиці Заводської видалити три перезрілі вишні та сухостійну сливу та 

провести понижувальне кронування трьох горіхів; на провулку Заводському видалити 

одну перезрілу вражену омелою березу; на вул.Старокостянтинівське шосе видалити 

дві вишні у зв’язку з  проведенням робіт по реконструкції ПЛ-10кВ Л-020 та ПЛ-0,4 кВ 

від ТП-652 та влаштуванням розвантажувальної КТП по вул.Крилова, 6 (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 Шепетівького НВК №1  на території Шепетівського НВК №1 

по вул.Горбатюка, 61 видалити два сухостійних абрикоса, 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).    

 

7.  Викласти п.7 рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 232 від 

20.08.2018р. «Про видалення зелених насаджень»  у наступній редакції: 

         «Зобов’язати КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство” перед 

продуктовим кіоском, напроти житлового будинку № 31 по вул.Героїв Небесної Сотні  

видалити одну березу, так як вона знаходиться в аварійному стані (сухостійна) та 

загрожує падінням здоров’ю та майну 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).»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8. 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.) 

 

9. Вказані роботи виконати до 01.02.2019р. 

 

10. Рекомендувати  керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» , керівникам управлінських компаній ПП «УК «Управдом» та ПП «УК 

«Житлофонд»,  іншим юридичним і фізичним особам після проведення робіт із 

видалення зелених насаджень звернутись до ДП «Шепетівський лісгосп» з метою 

отримання саджанців для  висадження дерев замість видалених. 

 

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.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       М.Полодюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Готував: 

правління житлово-комунального  

господарства та з питань регулювання  

Заступник начальника управління житлово- 

комунального господарства та з питань  

регулювання земельних відносин                                                            Л.Степанець                            

 

 

 

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 міськвиконкому             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 Шепетівського РЕМ 

5. Директору ШСЗОШ №2 

6. Директору НВК №1 

7. Громадянам згідно поданих заяв 
 

 

 

 
 

 


