
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

            
березня  2021 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  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.Зобов’язати КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради ”: 
1.1  по вул. Київська, 2б (біля магазину «Анна») видалити дерева:  липу – 1 шт., так як 

дерево знаходяться в аварійному стані (перезріле, уражене омелою) 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 та доповненнями). 

1.2. по  вул. Максима Коваля (навпроти будинку 17)  провести понижувальне 
кронування  дерев , так як вони розрослися ,створюють перешкоду проїзду транспорту по 
вулиці  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). 

2.  Зобов’язати ПП «Управлінська компанія «Житлофонд»: 
2.1   по проспекту Миру,7 видалити дерева:  березу – 1 шт., так як дерево знаходяться в 

аварійному стані та  знаходиться на відстані, меншій ніж 5 м від фундаменту будівлі 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 та доповненнями). 

3. Зобов’язати ПП «Управлінська компанія «Управдом»:  
3.1  по  пр. Миру (біля  будинку 43)  провести понижувальне  кронування  липи , яка 

розрослася  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).                                                                                       

4. Дозволити КУ «Шепетівський парк культури і відпочинку» по вул.Героїв Небесної 
Сотні,71  видалити дерево:  вільха – 1 шт., так як дерево знаходяться в аварійному стані 
(сухостійне,похилене)   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 та доповненнями). 

5. Дозволити Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-
каналізаційного господарства  по вул. Судилківська,151 видалити дерева:  липу – 3 шт., для 
проведення 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 та 
доповненнями). 

6. Дозволити ПРАТ «Шепетівський цукровий комбінат» по вул. П’яскорського (вздовж 
дороги з м.Шепетівка до с. Городище) видалити дерева:  тополя – 11 шт., так як дерева сухі; 
тополя – 16 шт,так як дерева  знаходяться в аварійному стані, фаунтні; тополя- 3 шт, так як 
дерева похилені, знаходяться в аварійному стані,  осика – 2 шт., так як дерева сухі (одне 
дерево поблизу ЛЕП); дикорослі фруктові дерева- 3 шт., так як дерева  знаходяться в 
аварійному стані, фаутні,перезрілі  (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 та доповненнями). 

7. Дозволити ОСББ «Шепетівський Світлячок» за адресою: Старокостянтинівське 
шосе,28  видалити дерева:  абрикос – 1 шт., так як дерево знаходяться в аварійному стані 
(сухе) ; береза-1 шт., так як дерево знаходяться в аварійному стані,похилене та  знаходиться 
на відстані, меншій ніж 5 м від фундаменту будівлі 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 та доповненнями). 

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. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 
виконання п.п.1.1-1.2 п.1  цього рішення.  

10.  Вказані роботи виконати до  01.06.2021 року.   
11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Ялоху 

та начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради                 
Ю. Гудзика 

 
 
 
Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                               

    
 
 
 


