
                                                                                                                             

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

            
Від _____  грудня  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 Шепетівському міському кладовищі, у 3-му секторі, біля могили Гурняк 
Д.М.,  видалити одну ялину у зв’язку тим, що 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  На території Шепетівського дошкільного навчального закладу №4 «Світлячок» 
по Старокостянтинівському шосе, 24, видалити три берези у  зв’язку тим, що вони 
перезрілі, вражені омелою, один сухостійний горіх, шість перезрілих слив, п’ять вишень, 
чотирнадцять дерев аличі, один сухостійний клен та дві сухостійних горобини, так як вони 
знаходяться в аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян, а 
також провести омолоджувальне кронування  чотирьох горіхів (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 будинку  № 3  по пров. Подільський видалити три клена, що знаходиться в 
охоронній зоні повітряних ЛЕП та перешкоджають їх експлуатації (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 території скверу міської ради по вул.Островського, 4  видалити одну перезрілу 
похилену тополю (№ 012680927) із значним пошкодженням стовбура, та 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). 
 
       1.5 Біля гуртожитку  по вул. Героїв Небесної Сотні, 33 А  видалити одну високу 
перезрілу тополю, що росте між будівлею гуртожитку та сараями будинку № 5 по вул. 
Чкалова  у зв’язку з тим, що 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). 
                1.6 На території Шепетівського дитячого навчального закладу «Білочка» по пров. 
Героїв Небесної Сотні, 30-а провести понижувальне кронування 20 дерев. 
 
      2. Зобов’язати ПП « Управлінська компанія «Управдом» :  
         2.1. На прибудинковій території будинку  № 41  по проспекту Миру  видалити одну 
високу перезрілу яблуню, що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від зовнішньої стіни 
будинку, порушує світловий режим у квартирах (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. Біля будинку № 31  по вул. Героїв Небесної Сотні  видалити одну сливу  у 
зв’язку з тим, що 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).   
          
     3. Зобов’язати ПП « Управлінська компанія «Житлофонд» :  
          3.1 На прибудинковій території будинку № 10 по проспекту Миру, навпроти 4 
під’їзду  видалити одну грушу у  зв’язку тим, що вона перезріла, значно похилена на 
доріжку перед будинком, що перешкоджає руху транспорту, 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).    
          3.2 Біля будинку № 22 по проспекту Миру провести понижувальне кронування 
одного клена.                                                                                   
 
      4. Дозволити гр. Гриценюку Анатолію Станіславовичу навпроти будинку №3 по вул. 
Героїв Чорнобиля  видалити стовбур клена у  зв’язку тим, що 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).                                                                               

5. Дозволити директору ШКПВКГ Бикову В.П. на зеленій зоні, перед будинками № 
129 та № 139 по вул. Судилківська видалити чотири липи у зв’язку з проведенням 
аварійних робіт на водопроводі до вул. Судилківська (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 ШПТМ Кушніру В.Я.  у зв’язку з проведенням аварійних 
робіт на мережі централізованого опалення  до будинків № 58 та № 60 по вул. 
Першотравнева, видалити три сливи що ростуть над вищевказаною мережею (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.  п.2 рішення  виконавчого комітету № 47 від 21.02.2019 року викласти в наступній 

редакції: 
«Зобов’язати КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради ”: 
         2.1  Біля будинку № 16  по вул. Полубоярова  видалити одного горіха у зв’язку з 

тим, що дерево знаходиться в аварійному стані (сухостійне) 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).  

        2.2   Біля будинку № 15  по вул. Полубоярова  видалити одного горіха у зв’язку з 
тим, що дерево знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП та перешкоджає її 
експлуатації (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 

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. 
     
      9. Вказані роботи виконати до  01.04.2020 року.   
 
      10. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


