
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 

 
              Від______________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. по Героїв Небесної Сотні, 52 (у сквері меморіального комплексу «Вічний 

вогонь») видалити два сухостійні стовбури черемухи, одну сухостійну березу, три 

сухостійні ялини, одну перезрілу дуплясту вербу, аличу та похилену горобину, так як 

вказані дерева знаходяться в аварійному стані та загрожують життю і здоров’ю 

громадян (п.2, п.4 та 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, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  

України №466 від 03.07.2013 р).  

1.2. по вул. Валі Котика, 33  (навпроти відділення Нової пошти №1) видалити 

одного сухостійного каштана, так як дерево знаходиться в аварійному стані та 

загрожує життю і 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, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України №466 від 03.07.2013 р).  

 1.3. на території ДНЗ № 2 «Сонечко» по вул. Героїв Небесної Сотні, 83 

видалити клена (пошкодженого після буревію) берест, каштан, дві сливи (засохли 

після кронування) (п.2, п.4 та 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, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р) дві берези у зв’язку з тим що вони 

знаходяться на відстані менше 5м від фундаменту будівлі та порушують світловий 

режим у приміщені  (додаток № 3 «Правил утримання зелених насаджень міст та 

інших населених пунктів України») 

1.4. по пров. М. Залізняка, 64 (навпроти Шепетівського заготівельно-

виробничого цеху «Втормет») видалити сухостійний стовбур тополі так як дерево має 

похилений стовбур над проїжджою частиною дороги, знаходиться в аварійному стані 

та загрожує падінням майну та здоров’ю громадян  (п.2, п.4 та 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, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р).  

1.7 біля житлового будинку по пров. А.Молодики, 14 видалити п’ять 

тополь(сухі, похилені, вражені омелою) знаходяться в аварійному стані та загрожують 

падінням майну та здоров’ю громадян  (п.2, п.4 та 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, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р).  

1.8 на території КП «Профдезинфекція» по вул. Валі Котика 70/2, видалити 

одну суху березу дерево знаходиться в аварійному стані та загрожує падінням майну та 

здоров’ю громадян (п.2, п.4 та 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, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р).  

1.9 по вул. Степана Бандери, 65а (район клуба ДОКа за цегляними спорудами 

біля зливової канави) видалити дві похилені верби – дерева знаходяться в аварійному 

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

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р).  

1.10 по вул. Островського,57 (зелена зона) видалити одну сухостійну липу, яка 

має похилений стовбур, дуплясті нарости, стовбурову гниль, дерево 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). 

 

2. Приватному підприємству « Управлінська компанія» «Управдом» 

 

2.1. на прибудинковій території житлового багатоквартирного будинку по вул. 

Героїв Небесної Сотні, 59  видалити одну яблуню , у зв’язку з тим, що вона 

знаходиться на відстані менше 5м від фундаменту будівлі та порушує світловий режим 

у приміщені  (додаток № 3 «Правил утримання зелених насаджень міст та інших 

населених пунктів України»). 

2.2 На прибудинковій території по вул. Старокостянтинівське шосе, 42 

видалити п’ять  сухостійних тополь, 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). 

Видалення дерев здійснити після знесення незаконно встановлених споруд, які 

розташовані навколо дерев.         

     
3. Дозволити директору ЗОШ № 1 ім. М. Островського на території ЗОШ №1 ім. 

М. Островського по вул. Островського, 3 видалити одну сухостійну з пошкодженим 

стовбуром вишню, так як вона знаходиться в аварійному стані та загрожує падінням 

майну та здоров’ю громадян (п.2, п.4 та 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, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р).  

 

4. Дозволити керівнику ОСББ «Щасливі люди» по вул. М. Дзявульського, 5а 

видалити одну аличу – дерево сухе, знаходиться під ЛЕП знаходяться в аварійному 

стані та загрожує падінням майну та здоров’ю громадян (п.2, п.4 та 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, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України №466 від 03.07.2013 р). та 

одного горіха, який росте на відстані менше 5м від фундаменту будівлі та порушують 

світловий режим у приміщені  (додаток № 3 «Правил утримання зелених насаджень 

міст та інших населених пунктів України»). 

 

5. Дозволити голові правління «Шепетівкагаз» видалити п’ять лип сухостійних, 

дуплястих, з посохлими та відшарованими кронами  від кореня по вул. Героїв Небесної 

Сотні,56  (навпроти центру надання послуг абонентам ПрАТ «Шепетівкагаз») (п.2 та 

п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  України 

№466 від 03.07.2013 р).  

 

6. Звернутись до Шепетівського РЕМ про кронування дубів по пр.Миру,29а, 

біля кафетерію «Мамин хліб» оскільки крони дерев знаходяться серед ліній 

електромереж. 

 

7.Рекомендувати керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство», приватному підприємству «Управлінська компанія» «Управдом» 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. 

 

8. Вказані роботи виконати до: 01.03.2019 року.   

 

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Вихівського В.Б, та начальнику управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуну П.І.). 

 

 

       Міський голова                                                                     М.І.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


