
                                                                       
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

          

_____    червня 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 

ВИРІШИВ: 

 

1.Зобов’язати КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради ”:        

1.1. по вул.В.Котика,85 видалити 4 (чотири) дерева: дуб – 1 шт., так як дерево 

знаходиться в аварійному стані в результаті буревію, який пройшов територією КНП 

"Шепетівська багатопрофільна лікарня" близько 10.00 години 25.05.2021р., та берези – 3 шт., 

так як дерева сухостійні та загрожують  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 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із змінами).                                                                                                            
1.2 по проспекту Миру,31  на території загального користування поруч з гаражами 

видалити 1 дерево: тополя – 1 шт., так як дерево аварійне, перезріле і стан дерева загрожує 

життю, здоров'ю, майну 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 

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

квітників у населених пунктах» із змінами).                                                                                                            
1.3 по вул.Радіщева,4 на території загального користування провести формувальне 

кронування 1 дерева (дуб) з видаленням трьох скелетних гілок з метою попередження 

падіння дерева під вагою крони на проїжджу частину вулиці. Роботи виконати до 

01.08.2021р. 

1.4 по вул.Героїв Небесної Сотні,96 на господарській частині території комунального 

некомерційного підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка" 

Шепетівської міської ради Хмельницької області" видалити 5 дерев: тополя – 1 шт., так як 

дерево аварійне, фаутне, знаходиться у стані падіння оскільки 80% коріння відокремлено від 

стовбура через гниття і дерево утримується від падіння опорою на перекриття погреба та 

стовбурами кленів поламаних та похилених під вагою фаутної тополі, кленів - 4 шт., так як 

дерева поламані та похилені при падінні фаутної тополі і утримуються від падіння частиною 

вцілілого коріння та переплетеними гілками крон усіх п'яти дерев і стан усіх п'яти дерев 

загрожує життю, здоров'ю, майну громадян та майну комунального некомерційного 

підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка" Шепетівської міської 

ради Хмельницької області" (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).                                                                                                            



1.5 по  вул. Вячеслава Чорновола,25 на території загального користування видалити 1 

дерево: тополя – 1 шт., так як дерево аварійне, сухостійне і стан дерева загрожує життю, 

здоров'ю, майну 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 1 

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

квітників у населених пунктах» із змінами). 

1.6 по проспекту Миру,34 на прибудинковій території загального користування поруч з 

прибудинковою територією ОСББ видалити 2 дерева: вишня – 1 шт., абрикос – 1 шт., так як 

дерева аварійні, напівсухі і стан дерев загрожує життю, здоров'ю, майну 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 1 серпня 2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із 

змінами). 

1.7 по вул.Героїв Небесної Сотні,40 на території загального користування провести 

формувальне кронування верби в термін до 01.11.2021р.  
2.  Дозволити   ПрАТ "Шепетівський цукрокомбінат" по вул.Економічна на території 

ПрАТ "Шепетівський цукрокомбінат" видалити 1 дерево: тополя – 1 шт., так як дерево 

аварійне, сухостійне знаходиться поруч з газопроводом з розподільним вузлом та поруч з 

повітряною лінією електромережі і стан дерева загрожує життю, здоров'ю, майну громадян 

та майну підприємства ПрАТ "Шепетівський цукровий комбінат"  (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).  
3. Дозволити об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку по вул.Героїв 

Небесної Сотні, 53б "Шепетівчани" (ОСББ "Шепетівчани") на прибудинковій території 

видалити 1 дерево: верба – 1 шт., так як дерево аварійне, вражене омелою, частково 

сухостійне і стан дерева загрожує життю, здоров'ю, майну 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 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

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

4.Зобов'язати ПП "Управлінська компанія "Управдом" на прибудинковій території 

будинку №1а по вул.Короленка  видалити дерево: вишня – 1 шт., так як дерево сухостійне 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). 

5.Зобов'язати ПП "Управлінська компанія "Управдом" на прибудинковій території 

будинку по проспекту Миру,43 видалити 4 дерева: вишня – 2 шт., туя – 1 шт., липа – 1 шт., 

так як дерева аварійні, сухостійні і стан дерев загрожує життю, здоров'ю, майну 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 1 серпня 2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із 

змінами). 

6. Зобов'язати ПП "Управлінська компанія "Управдом" на прибудинковій території 

будинку по вул. Героїв Небесної Сотні,84б навпроти ІІ-го під'їзду до будинку поруч із 

стовпом з освітлювальними ліхтарями видалити 1 дерево: вишня – 1 шт., так як дерево 

аварійне, напівсухе і стан дерева загрожує життю, здоров'ю, майну 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 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження 

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

провести формувальне обрізування 1 вишні для забезпечення безпечного проходу та проїзду 

до під'їздів будинку  (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). 

7. 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). 

8.Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 

виконання п.п.1.1-1.7 п.1  цього рішення.  

9. Вказані роботи виконати до  01.09.2021 року.   

10. 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 

 

 

 


