
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
РІШЕННЯ 

            
Від ___ грудня  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. Біля  будинку № 32 по вул. Ломоносова видалити один горіх (перезрілий, похилений на 
дорогу), що знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП (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  Привокзальної площі станції Шепетівка по вул. Залізнична, 33 видалити 
дві ялини (сухостійні), 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. В охоронній зоні надземної теплової мережі, біля котельні по вул. Залізнична, 77 
видалити одну тополю (сухостійна) та провести понижувальне кронування трьох лип 
(перезрілі, вражені омелою) , так як вони знаходяться в аварійному стані, в охоронній зоні 
надземних теплових мереж 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.   Біля колишньої будівлі МЧУ  станції Шепетівка- Подільська по вул. А.Молодики 
видалити одну ялину, що знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від фундаменту будівлі , 
також знаходиться в охоронній зоні повітряних ЛЕП (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 зеленій зоні біля будинку № 26 по вул. Героїв Небесної Сотні провести 
понижувальне кронування двох шовковиць.                                                                                                
     
 2. Зобов’язати ПП «Управлінська компанія «Управдом»:  
2.1   На прибудинковій території  будинку № 37  по проспекту Миру видалити п’ять яблунь 
(перезрілі, сухі, зламані), так як вони знаходяться в аварійному стані та загрожують 
падінням майну та здоров’ю громадян і провести понижувальне кронування однієї верби, 
горіха, каштана та двох осокор (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 № 50 по проспекту Миру видалити дві верби 
(перезріла, похилена і сухостійна), що знаходяться в аварійному стані та загрожують 
падінням майну та здоров’ю громадян , а також  провести понижувальне кронування трьох  



 
 
верб (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 начальнику Шепетівської дистанції колії на території виробничого 
підрозділу Шепетівська дистанція колії по вул. Героїв Небесної Сотні, 110-в видалити одну 
тополю, повалену буревієм, а також видалити дві берези, що знаходяться на відстані, 
меншій ніж 5м від фундаменту будівлі механічної майстерні по вул. ІІ Привокзальна, 26 (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 директору ДВЕМ АТ Хмельницькобленерго для приведення 
високовольтних повітряних ліній у відповідність до вимог Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», вимогам «Правил 
охорони електричних мереж», з метою запобігання аварійним ситуаціям, пошкодженню 
електричного обладнання та знеструмлення споживачів, в зоні ПЛ-35 кВ «Водоканал-
Кліментовичі» видалити 387 вільх, 215 сосен, 4 клени, 42 граби, 30 беріз та 8 дубів, що 
знаходяться в охоронній зоні повітряних високовольтних ліній (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.1.1-1.4 п.1  цього рішення.  
     
    7.  Вказані роботи виконати до  01.04.2021 року.   
 
    8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ялоху І.С. 
та начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради 
Гудзика Ю.А. 
 
 
 
 
    Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Готував: 
правління житлово-комунального  
господарства та з питань регулювання  
Головний спеціаліст-економіст відділу 
утримання та розвитку інфраструктури міста 
управління житлово-комунального господарства  
Шепетівської міської ради               Н.Ружанська  
 
 
ЗАВІЗОВАНО: 
 
Начальник управління житлово- 
комунального господарства                                                                        Ю.Гудзик 
 
                         

       Начальник юридичного відділу                                                                  Г.Бабась 
 
 
Заступник міського голови                                                                          І.Ялоха 
 
 
Керуючий справами міськвиконкому             Н.Білас 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рішення надсилається: 

1 Директору КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 
ради». 
2. Директору ПП «УК «Житлофонд». 
3. Головному лікарю КНП «Вузлова лікарня ст..Шепетівка» 

       4. Громадянам згідно поданих заяв. 
 

 
 
 
 


