
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

16 грудня 2021 року                                  м. Шепетівка                                 № 431 

 

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. Дозволити Комунальній установі "Шепетівський парк культури і відпочинку" 

за адресою: вул.Героїв Небесної Сотні,71, на території  Комунальної установи 

"Шепетівський парк культури і відпочинку" у м.Шепетівка видалити дерева: горіх – 1 од., 

береза – 8 од., алича – 2 од., верба – 2 од., ясен – 1 од., граб – 1 од., дуб – 1 од., осика – 1 од., 

так як дерева сухостійні, фаутні, аварійні та загрожують падінням майну та здоров'ю 

громадян  та майну Комунальної установи "Шепетівський парк культури і відпочинку" у 

м.Шепетівка (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). 

2. Дозволити адміністрації Гімназії №3 за адресою: Судилківська,19, на території 

Гімназії №3 у м.Шепетівка видалити дерева: горіх – 4 од., липа – 5 од., алича – 4 од., 

обліпиха – 3 од., ясен – 5 од., акація – 5 од., так як дерева напівсухі, фаутні, аварійні та 

загрожують падінням майну та здоров'ю громадян  та майну Гімназії №3 у м.Шепетівка (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). 

3. Дозволити адміністрації Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) №6 "Білочка" за адресою: пров.Героїв Небесної Сотні,30А, на території  

Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 "Білочка" у м.Шепетівка 

видалити дерева: ялинка – 2 од., береза – 1 од., яблуня – 1 од., так як дерева напівсухі, 

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

Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 "Білочка" у м.Шепетівка 

(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. Дозволити управлінню освіти Шепетівської міської ради за адресою: 

вул.Островського,42, на території  управління освіти Шепетівської міської ради у 

м.Шепетівка видалити дерева: алича – 1 од., акація – 3 од., яблуня – 2 од., липа – 2 од., горіх 

– 2 од., верба – 4 од., так як дерева напівсухі, фаутні, аварійні та загрожують падінням майну 

та здоров'ю громадян  та майну управління освіти Шепетівської міської ради у м.Шепетівка 



(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.КП “Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 

ради”: 

5.1. за адресою: вул.Островського,59, у м.Шепетівка на зеленій зоні видалити дерево: 

клен – 1 од., так як дерево аварійне, фаутне 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). 

Після видалення зелене насадження списати з балансу. 

5.2. за адресою: пров.Генерала Шухевича,4, у м.Шепетівка на зеленій зоні видалити 

дерево: горіх – 1 од., так як дерево аварійне, фаутне 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). 

Після видалення зелене насадження списати з балансу. 

5.3. за адресою: вул.Героїв Небесної Сотні,47, у м.Шепетівка на зеленій зоні біля 

адміністративної будівлі видалити дерево: клен – 1 од., так як дерево аварійне, сухостійне, 

фаутне 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). 

Після видалення зелене насадження списати з балансу. 

5.4.  за адресою: вул.Лісова,2А, у м.Шепетівка на зеленій зоні видалити дерево: береза – 

1 од., так як дерево аварійне, фаутне 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). 

Після видалення зелене насадження списати з балансу. 

5.5. за адресою: вул.Героїв Небесної Сотні,25, за тротуаром виконати формувальне 

обрізування 1 каштана з пониженням крони. 

6. Зобов'язати ПП "Управлінська компанія "Управдом" по проспекту Миру,43, на 

прибудинковій території видалити дерева: біля ІІ-го під'їзду будинку : в груші 3-х стовбурної 

видалити 2 бокові стовбури – 1 од., яблуня – 1 од., алича – 2 од.; біля ІІІ-го під'їзду будинку: 

яблуня 3-х стовбурна – 1 од., так як дерева напівсухі, фаутні,аварійні і стан дерев загрожує 

життю, здоров'ю, майну громадян (п.2, п.4, п.6, 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).  
Виконати санітарне обрізування 1 липи біля І-го під'їзду будинку поруч із металевою 

спорудою для очистки килимів з видаленням аварійних та сухостійних гілок.                                                                                                           

7.Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування 

виконання п.5 цього рішення.  

8. Вказані роботи виконати до  01.04.2022 року.  

9. Рекомендувати керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради» та іншим юридичним 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).  

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов'язків та на начальника управління 

житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради Ю. Гудзика. 

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 


