
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
            

 ____________  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 Біля будинку № 17 по пров. П.Чубинського провести санітарне кронування п’яти 

дубів.                                                                                                 

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

2.1 На прибудинковій території  будинку № 26  по вул. Гранітна видалити п’ять вишень 

(перезрілі, сухі, зламані), 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).                                                                                        

2.2 На прибудинковій території будинку № 96-а по вул. Судилківська видалити одну 

вербу (перезріла, похилена), 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).    

3. Зобов’язати ПП «Управлінська компанія «Житлофонд»:  

3.1 На прибудинковій території  будинку № 1  по проспекту Миру провести 

формувальне обрізання дерев, що розрослись за межі прибудинкової території та заважають 

проїзду снігорозчищувальної техніки. 

4. Дозволити директору комунальної установи «Шепетівський парк культури і 

відпочинку по вул. Героїв Небесної Сотні, 71 видалити дві ялини та одну березу, сухостійні, 

повалені буревієм) , так як дерева 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).                                                                                       

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.1  цього рішення.  

7.  Вказані роботи виконати до  01.05.2021 року.   

 



8. 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 


