
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
23 березня  2020 року                                 м. Шепетівка                                        №  77 
 
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. В сквері по вул. 400-річчя Шепетівки видалити одну грушу (перезріла, частково 
суха), одну яблуню (перезріла, частково суха), один ясен ( похилений, вражений 
омелою, в охоронній зоні повітряних ЛЕП), три горобини (сухостійні), два клени 
(сухостійний, вражений омелою, похилений), один кущ бузку (сухостійний) та 
провести понижувальне кронування  однієї верби, двох кленів та трьох ясенів (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 скверу ім. В.Котика  видалити три верби та дві яблуні, що 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).   

1.3. Біля будинку № 17 по вулиці У.Громової  видалити одну березу та шість кленів 
(перезрілі, вражені омелою) 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).   

1.4. На міському кладовищі по вул. П’яскорського, 10, біля могили Клімчук Ф.П. 
видалити одну високу, перезрілу ялину, а також видалити дві сухостійні тополі в 
районі сектора 5 у зв’язку тим, що вони знаходяться в аварійному стані,  (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. Навпроти будинку № 1 по вул. Лозова провести кронування однієї липи. 

1.6. Навпроти будинку № 84 по вул. Українська провести кронування однієї липи.                                         



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

2.1. На прибудинковій території будинку № 44 по проспекту Миру  видалити одну 
березу, що знаходиться в аварійному стані ( перезріла, похилена) 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. Дозволити директору ШКПВКГ Бикову В.П. на зеленій зоні, перед будинком № 171 

по вул. Судилківська видалити одну липу та одну горобину у зв’язку з проведенням 
аварійних робіт на водопроводі по 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).                                                                 

      
4. Дозволити гр. Школьнік О.В. навпроти будинку № 71 по Старокостянтинівському 

шосе (біля магазину «Копієчка»)  видалити одну горобину (сухостійна) у зв’язку тим, 
що вона знаходиться в аварійному стані (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 КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку» Кияну В.М.  У 

міському парку культури і відпочинку по вул. Героїв Небесної Сотні, 71 видалити три 
берези у  зв’язку тим, що вони знаходяться в аварійному стані (повалені внаслідок 
буревію) (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. 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. 

     
7. Вказані роботи виконати до  01.06.2020 року.   

 
8. 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


