
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
            

Від ____ листопада  2020 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 зеленій зоні , навпроти будинку № 16 по вул. Л.Чайкіної видалити одну березу, що 

знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП та заважає її експлуатації (п. 2, п.4, п.5 

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. Навпроти будинку № 14 по  вулиці П.Чубинського видалити десять сосен (перезрілі, 

похилені) , так як 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).                                                                                                                                                                                                                                                       

1.3. На зеленій зоні (рядова посадка по вул.Українська) в районі військового містечка 

видалити дві горобини (сухостійні, повалені буревієм), що 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).                                                                                       

1.4. Вздовж дороги,  біля будівлі №  50-а  по  вулиці Митрополита Шептицького видалити 

10 кленів (сухостійні, похилені) , так як 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).                                                                                      

1.5.  Навпроти будинків № 59 та 61 по  вулиці Річна видалити три верби (перезрілі, 

сухостійні, похилені, зламані внаслідок буревію) , так як 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).                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6.  На території  кладовища по вул. Пяскорського, 10 видалити три верби над обривом в 

районі старого кладовища (перезрілі, дуплясті, сухостійні) , так як дерева знаходяться в 

аварійному стані та загрожують падінням майну та здоров’ю громадян (п. 2, п.4, п.5 

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 № 11 по  вулиці Б.Хмельницького видалити одну черешню 

(перезрілу, дуплясту) , так як 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. Зобов’язати ПП «Управлінська компанія «Житлофонд»: 

     

2.1   На прибудинковій території будинку № 27-а по вул. Хвильового видалити одну аличу, 

що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від фундаменту будинку та порушує світловий 

режим у приміщеннях, спричиняє цвіль, сирість у помешканнях (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 будинку № 2-а по вул. Радищева видалити одну вербу 

(перезріла, дупляста), що 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).  

 

2.3  На прибудинковій території  будинку № 75-а по вул. С.Бандери видалити одну березу 

(перезрілу, дуплясту) , так як дерево знаходиться в аварійному стані та загрожує падінням 

майну та здоров’ю громадян (п. 2, п.4, п.5 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 головному лікарю КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка» на території 

консультативної поліклініки КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка» по вул. Залізнична,  

видалити дві берези (перезрілі, похилені), два клени (сухі) , чотири  ялини (перезрілі, 

частково сухі),  чотири береста(перезрілі, частково сухі) та одну сухостійну грушу , 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).                                                                                                                                                                           

   

    4. Дозволити гр. Гурбан М.В. біля колишнього приміщення статистики по вул. Героїв 

Небесної Сотні, 44 видалити три яблуні (сухостійні, повалені) одну черешню (перезріла) та 

одну сливу (сухостійна), що знаходяться в аварійному стані та провести кронування двох 

каштанів, двох лип, санітарне обрізання трьох яблунь (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. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 

виконання п.п.1.1-1.7 п.1  цього рішення.  

     

    7.  Вказані роботи виконати до  01.03.2021 року.   

 

    8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та 

начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради 

Гудзика Ю.А. 

 

 

 

 

    Міський голова         М.Полодюк 

 
 


