
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
            

Від    жовтня  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 

Шепетівської міської ради ”: 

         1.1  На території Шепетівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів по 

проспекту Миру, 27,  видалити одну вербу, дві берези, одну липу та одну яблуню у зв’язку 

із підведенням газу до модульної котельні школи. Дерева старі, перезрілі, частково 

трухляві (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 будинку № 16  по вул. Пліщинська   видалити одну липу (сухостійна) у  

зв’язку тим, що вона знаходиться в аварійному стані та загрожує падінням майну та 

здоров’ю громадян та провести понижувальне обрізання крони двох кленів біля будинку 

№ 14 по вул. Пліщинська     (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   Біля магазину «Фокстрот», з правої сторони,  по вул. Героїв Небесної Сотні, 48,   

видалити одну горобину (сухостійна) у зв’язку тим, що вона знаходиться в аварійному 

стані та загрожує падінням майну та здоров’ю громадян та забрати два повалених 

стовбури горобин     (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 Шепетівському міському кладовищі, біля могили Пінкевич Л.Ф. 1970 року 

поховання, над обривом,  видалити одну ялину та дві верби у зв’язку тим, що вони 

знаходяться в аварійному стані  (сухостійні) 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).   

          1.5. Біля будинку № 5  по пров. С.Петлюри  видалити один  перезрілий горіх у 

зв’язку тим, що 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).    

           1.6. Біля будинку № 7-а  по пров. Заводський  видалити одну стару, перезрілу 

березу у зв’язку тим, що вона знаходяться в аварійному стані, в охоронній зоні повітряних 

ЛЕП 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 № 10  по проспекту Миру   видалити один клен (похилений) 

у  зв’язку тим, що 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).                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                         
       2. Зобов’язати ПП « Управлінська компанія «Управдом» :    

       2.1. На прибудинковій території будинку  № 5  по вул. Чкалова  видалити одну високу 

перезрілу липу, що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від зовнішньої стіни будинку, 

затіняє його, чим спричиняє сирість та цвіль у квартирах, один похилений каштан, 

перезрілу, похилену яблуню, дві старих, перезрілих аличі та сухостійну похилену вишню, 

що знаходяться в аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян. 

А також провести санітарне обрізання крони двох яблунь, однієї вишні та одного абрикоса 

(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 «Житлофонд» :    

       3.1.  На прибудинковій території будинку  № 22  по вул. Шешукова  видалити дві 

перезрілі сливи та одну перезрілу вишню у зв’язку тим, що вони знаходяться на відстані, 

меншій ніж 3 м від зовнішніх стін будинку та порушують світловий режим у квартирах 1-

3 поверху (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 № 8  по вул. Залізнична  видалити одну 

перезрілу березу у зв’язку тим, що вона знаходиться в аварійному стані та загрожує 

падінням майну та здоров’ю громадян  (росте на відстані 1,5 м. від стін будинку, руйнує 

корінням фундамент, а гіллям шкодить покрівлю) (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 голові ОСББ «Шепетівський затишок» Штену Аліму Петровичу на 

прибудинковій території будинку № 76 по вул. Героїв Небесної Сотні видалити одну 

перезрілу вербу, один сухостійний клен , одну сухостійну тую, три перезрілих сливи, одну 

черемуху, одну обліпиху та п’ять дерев аличі у зв’язку тим, що вони 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.  Рекомендувати керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» та іншим юридичним та 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. 

     

       6. Вказані роботи виконати до  01.02.2020 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 


