
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

  вересня  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 та доповненнями, 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.КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 

ради»: 

1.1. по проспекту Миру,28г за тротуаром в межах ділянки нового будівництва видалити 

дерево: груша – 1 шт., для виконання підготовчих і будівельних робіт на об'єкті відповідно 

до статей 35-37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", яке 

виконується  за рахунок бюджетних коштів (п.2, п.4, п.6,  Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами) без сплати відновної вартості (п.6  

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 

постановою  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. по вул.Героїв Небесної Сотні: 

- на зеленій зоні видалити дерева: каштан – 7 шт., клен – 2 шт., липа – 2 шт., акація – 2 

шт., береза – 1 шт., тополя – 2 шт., горобина – 1 шт. так як дерева сухі, фаутні, аварійні 

та загрожують падінням майну та здоров'ю громадян;  

- за тротуаром видалити дерева: клен – 4 шт., тополя – 1 шт., яблуня – 2 шт., так як 

дерева   сухі, фаутні, аварійні та загрожують падінням майну та здоров'ю громадян;  

- під огорожею Шепетівської СЗОШ №2 видалити дерево: акація – 1 шт., так як дерево  

сухе, аварійне та загрожує падінням майну та здоров'ю громадян; 

-  за тротуаром за адресою будинку №59 виконати санітарне обрізування крони 1 тополі 

з   видаленням сухих та аварійних гілок; 

-  за тротуаром за адресою будинку № 75 виконати санітарне обрізування крони 3-х 

тополь з   видаленням сухих та аварійних гілок (п.2, п.4, п.6, п.8  Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  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. по вул.Залізнична на зеленій зоні видалити дерева: каштан – 3 шт., горобина – 6 

шт., так як дерева сухостійні, аварійні та загрожують падінням майну та здоров'ю громадян  

(п.2, п.4, п.6  Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого постановою  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.  по вул.В.Котика на зеленій зоні видалити дерева та кущі: каштан – 1 шт., клен – 1 

шт., кущ ялівцю – 1 шт., так як дерева сухі, фаутні, аварійні та загрожують падінням майну 

та здоров'ю громадян, кущ ялівцю сухостійний (п.2, п.4, п.6, п.8  Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  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. по вул.Судилківська на зеленій зоні видалити дерева: липа – 1 шт., горобина – 4 

шт., клен – 4 шт.(018324509,018324508,018324505,018324833), так як дерева сухостійні, 

аварійні та загрожують падінням майну та здоров'ю громадян  (п.2, п.4, п.6,  Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  

Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку 

видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами. 

Виконати санітарне обрізування 8 (вісім) дерев на каштановій алеї з видаленням 

сухостійних та аварійних гілок. 

1.6. по вул.Старокостянтинівське шосе на зеленій зоні видалити дерева: клен – 3 

шт.(012680697, 018324963, 018324974), клен – 1 шт., алича – 1 шт.(018324985), липа – 1 шт., 

горобина – 11 шт., так як дерева сухостійні, аварійні та загрожують падінням майну та 

здоров'ю громадян  (п.2, п.4, п.6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 01 серпня 

2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» із змінами. 

Виконати санітарне обрізування клена (018324977) з видаленням сухих та аварійних 

гілок. 

1.7. по вул.Хвильового,2 на зеленій зоні видалити дерево: берест – 1 шт., так як дерево 

напівсухе, аварійне та загрожує падінням майну та здоров'ю громадян (п.2, п.4, п.6,  Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  

Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку 

видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами. 

1.8. по вул.Островського по стороні непарної нумерації будинків на зеленій зоні 

виконати формувальне обрізування крони дерев: 

- поруч з магазином "KATARINA" виконати формувальне обрізування 1 акації та 

обрізування нижніх гілок 1 берези, 

- поруч з кафе "Charlotte" виконати формувальне обрізування 1 акації відповідно 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.04.2006 року №105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України".  

1.9. по вул.В.Котика на території католицького кладовища видалити дерева: акація – 5 

шт.,сосна – 1 шт., так як дерева сухі, напівсухі, фаутні, аварійні та загрожують падінням 

майну та здоров'ю громадян (п.2, п.4, п.6,  Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 

01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах» із змінами. 

За огорожею кладовища по периметру огорожі видалити поросль акації діаметром 

стовбурів до 5 см врослу в огорожу кладовища. 

2. Дозволити Комунальному некомерційному підприємству "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня": 

по вул.В.Котика,85 на території Комунального некомерційного підприємства 

"Шепетівська багатопрофільна лікарня" на видалити дерева: береза – 9 шт., груша – 1 шт.,  

вишня – 3 шт.,абрикос – 3 шт.,ялина – 1 шт., алича – 2 шт.,клен – 3 шт.,каштан – 4 шт., так як 

дерева сухі, фаутні, аварійні та загрожують падінням майну та здоров'ю громадян, майну 

Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатопрофільна лікарня" (п.2, 

п.4, п.6, п.8 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 



«Про затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах» із змінами). 

Виконати санітарне обрізування 1 берези біля автостоянки з видаленням аварійних та 

сухих гілок. 

Виконати санітарне обрізування 1 ясена на парковій зеленій зоні з видаленням 

аварійних та сухих гілок. 

Виконати санітарне обрізування 1 клена на парковій зеленій зоні з видаленням 

аварійних та сухих гілок. 

Виконати формувальне обрізування 3-х ясенів біля туберкульозного кабінету. 

Виконати формувальне обрізування 20 (двадцять) каштанів на центральній алеї. 

Виконати формувальне обрізування 5 (п'ять) дубів на центральній алеї. 

Виконати формувальне обрізування 1 ясена на території інфекційного відділення. 

Виконати формувальне обрізування 1 клена на території інфекційного відділення. 

Виконати формувальне обрізування 2-х беріз на території інфекційного відділення.       

3. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Залізнична,77, на території 

котельні поруч з будівлею старої котельні видалити дерево: липа – 1 шт., так як дерево 

сухостійне, аварійне та загрожує падінням майну та здоров'ю громадян та майну 

Шепетівського підприємства теплових мереж (п.2, п.4, п.6,  Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами. 

4. Зобов'язати ПП "Управлінська компанія "Житлофонд" по проспекту Миру,32, на 

прибудинковій території видалити дерево: яблуня – 1 шт., так як дерево аварійне та загрожує 

падінням майну та здоров'ю громадян (п.2, п.4, п.6, п.8  Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами).  
5. Зобов'язати ПП "Управлінська компанія " Житлофонд" по вул.Українська,65, на 

прибудинковій території видалити дерево: черешня – 1 шт., так як дерево фаутне, аварійне та 

загрожує падінням майну та здоров'ю громадян  (п.2, п.4, п.6  Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою  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 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах» із змінами).  

7.Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 

виконання п.1 та п.2  цього рішення.  

8. Вказані роботи виконати до  01.12.2021 року.   

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків та начальника управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради Ю. Гудзика 

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 


