
                                                                       
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
            

 

Від          липня 2021 року                  м. Шепетівка                                      №  

 

 

Про видалення зелених насаджень 
 

     Розглянувши лист ПП "МВМ-13" від 30.06.2021р. №103, акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню на ділянці виконання робіт по вул.Островського  

згідно проекту "Поточний ремонт тротуару вул.Островського, від буд№52 до буд№94 (парна 

сторона) в м.Шепетівка Хмельницької обл." від 02.07.2021р., лист ОСББ "ДОК-65" (вих.№14 

від 24.06.2021р.) щодо видалення дерев для проведення заходів з відновлення дренажної 

системи будинку по вул.Степана Бандери,65А, гр.Рукавчук Г.В. щодо видалення дерев у 

зв'язку з благоустроєм прилеглої до ТЦ "Дружба" території, листа ДНЗ "Ластівка" від 

02.07.2021р. щодо видалення аврійного дерева в результаті буревію 01.07.2021р., згідно із 

постановою 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”, 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.Островського від буд.№52 до буд.№94 (парна сторона) видалити дерева: 

клен – 8 шт., липа – 48 шт., каштан – 3 шт., вишня – 2 шт., горобина – 1 шт., ясен – 1 шт. у 

зв'язку з тим, що під час виконання робіт по поточному ремонту тротуару по 

вул.Островського згідно проекту "Поточний ремонт тротуару вул.Островського, від буд№52 

до буд№94 (парна сторона) в м.Шепетівка Хмельницької обл." проведено демонтаж 

існуючого покриття тротуару та зрізання верхнього шару асфальтобетону, який був значно 

піднятий відносно початкової висоти в зв'язку з ростом кореневої системи насаджених 

багаторічних дерев, що призвело до оголення значної частини кореневої системи дерев, в 

результаті чого дерева стають хиткими та можуть впасти, що призведе до виникнення 

загрози життю та здоров'ю людей та пошкодження майна згідно п.2, п.4, п.6, п.8 Порядку 

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

Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку 

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

Після видалення вказаних дерев провести корчування пнів. 

Роботи виконати до 12.07.2021р. 

Після видалення вказані дерева зняти з балансу КП "Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради".                                                                                                                  

1.2.по проспекту Миру,39 на території ДНЗ "Ластівка" видалити аварійне дерево: верба 

– 1 шт. в результаті буревію 01.07.2021р., так як дерево аварійне та загрожує  майну та  

здоров’ю громадян та майну ДНЗ "Ластівка" згідно (п.2, п.4, п.6, п.8 Порядку видалення 

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



Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення  

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

1.3.на прибудинковій території багатоквартирного будинку по вул.Степана Бандери, 

65А, з метою проведення підготовчих робіт з відновлення за кошти міського бюджету канави 

дренажної системи будинку видалити  дерева та кущі: алича – 6 шт., клен – 2 шт., вишня – 10 

шт., яблуня – 3 шт., бузок – 1 шт., горіх – 1 шт., ясен – 2 шт., слива – 2 шт., обліпиха – 1 шт., 

згідно (п.2, п.4, п.6, п.8 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 

1045 «Про затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах» із змінами). 

1.4.по вул.Героїв Небесної Сотні, 38А видалити аварійне дерево: яблуня -1 шт., так як 

дерево аварійне та загрожує  падінням майну та  здоров’ю громадян згідно (п.2, п.4, п.6, п.8 

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

постановою  Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

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

2.Дозволити гр.Рукавчук Г.В. видалити дві липи на прилеглій до ТЦ "Дружба" 

території у зв'язку з облаштуванням благоустрою прилеглої до ТЦ "Дружба" території. 

Видалення дерев провести після сплати відновної вартості зелених насаджень.                                                                                                          

3. Рекомендувати керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради» 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).     

4.Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 

виконання  робіт вказаних в пп.1.1-1.4 п.1 цього рішення. 

5. Вказані роботи  в пп1.2-1.4 п.1 виконати до  01.08.2021 року.   

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

В.Янушевського. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                 Артур МОВСІСЯН 

 

 

 
 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


