
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 
            

Від                                     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 вул. Пліщинська, 3 видалити три каштани (сухі, дуплясті, відсутня кора),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 На міському кладовищі вул. П’яскорського, 10 (старе кладовище,в’їзд зі сторони 

колишнього цегельного заводу, біля металевого баку для води) видалити ялину (суха, без 

кори), так як вказане дерево знаходиться в аварійному стані та загрожує 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).  

 

        1.3 На міському кладовищі вул. П’яскорського, 10 (старе кладовище,в’їзд зі сторони 

колишнього цегельного заводу, біля металевого баку для води) видалити одну ялину (суха, 

без кори, знаходиться біля пам’ятника Артеменко М.А. та Лакеєва П.А) та одну тую (біля 

могили Соколовських), 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).                                                                                
                                                                        

      1.4  На зеленій зоні вул. Валі Котика, 107 видалити одну липу (похилений 

стовбур,трухлявий корінь), так як вказане дерево 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 території біля будинку вул. Радіщева, 3 провести санітарне обрізання двох дубів 

(п.9.1.11.2  Наказ № 105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України»). 



 

      1.6  На тротуарі Валі Котика біля будинку №168 видалити одну сосну (загрожує падінням 

на лінії електромереж, перезріла,трухлявий стовбур), так як вказане 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).   

 

        1.7 На зеленій зоні  Пр.Миру, 8 видалити одне дерево – катальпу (похилений стовбур 

над проїжджую частиною, трухлявий корінь), так як вказане 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).                                                                                

          

       1.8 На зеленій зоні вул. Судилківська,130 видалити дві липи (загрожують падінням, 

гнилий корінь перезрілі,трухлявий стовбур), 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).                                                                                
 

       1.9 На зеленій зоні вул. Валі Котика біля будинку №63  видалити одну липу (загрожує 

падінням на лінії електромереж, перезріла,трухлявий стовбур), так як вказане 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). 

 

        1.10 На території Шепетівського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів-гімназії видалити чотири берези, ясен, вербу та обліпиху (сухі, трухляві, 

похилений стовбур, дуплясті), 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).                                                                                
     

               

                                                                                                                       

   2. Зобов’язати ПП «« Управлінська компанія» «Житлофонд» 
 

 

         2.1 На  прибудинковій території вул. Шешукова,8  видалити одну акацію, та провести 

санітарне обрізання двох акацій та дуба, які ростуть на дитячому гральному майданчику,а 

також одного дуба, який знаходиться в близькості до будинку, так як вказані дерева  можуть 

завдати шкоди 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).                                                                                

 

        2.2 На  прибудинковій території вул. Шешукова,8  видалити одну березу для 

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні відстань від стіни до дерева менше 

5 м (4.3м) (Додаток 3 п. 8,12.7 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України). 

   

 

 

 

 

 



 3. Зобов’язати ПП «« Управлінська компанія» «Управдом» 

 

 

        3.1  На прибудинковій території Пр.Миру,44 видалити три берези(перезрілі,вражені 

омелою, загрожують падінням на сусідські будинки), 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).           
     

        3.2   На території, біля будинку вул. Старокостянтиніське шосе,12  видалити одну березу 

(вражена омелою, суха), так як вказане дерево 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).                                                                                

 

         3.3 На  прибудинковій території вул. Островського,102а  видалити три берези : дві 

сухих та одну,яка знаходиться  в близькості до будівлі (1,65м), так як вказані дерева  можуть 

завдати шкоди 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).                                                                                

 

 

            4. Дозволити  на території КУ «Шепетівського парку культури і відпочинку» 

видалити шістдесят сім дерев (сухі, дуплясті, вражені омелою), 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).     

                         
                                                    
              5. Дозволити на прибудинковій території пров. Залізничний,3 видалити одну березу 

(перезріла, вражена омелою,гілки дерева знаходяться в охоронній зоні ЛЕП), так як вказане 

дерево знаходиться в  аварійному стані та загрожує падінням майну 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).                                                                                
 

 

            6. Дозволити  директору Будинок науки і техніки  ст. Шепетівка на прилеглій 

території до спортзалу «Локомотив» вул. Залізнична,71 видалити одну липу (суха,без кори) 

(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 ) та провести санітарне обрізання дерев біля будівлі спортзалу (п.9.1.11.2  Наказ № 

105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України»). 

                     

                              

7. Рекомендувати керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство», приватному підприємству «Управлінська компанія» «Житлофонд», 

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: 01.07.2019 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. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


