
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09.02.2021р. №5 

смт.Рожнятів 

 

Про порядок видалення 

зелених насаджень на території 

Рожнятівської селищної ради 

 

                 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

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

квітників у населених пунктах», керуючись ст.30, 42, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити постійну комісію для обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, у складі згідно з додатком 1. 

2. Затвердити порядок видалення зелених насаджень на території 

Рожнятівської селищної ради (додаток2). 

3. Доручити КП Рожнятівської селищної ради відкрити окремий рахунок 

для накопичення коштів відновної вартості зелених насаджень, які 

цілеспрямовано використовувати на проведення робіт з озеленення 

території Рожнятівської селищної ради. 

4. Надати право голові постійно діючої комісії для обстеження зелених 

насаджень у разі потреби вносити зміни до складу комісії. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мацевка 

Василя Степановича. 

 

Селищний голова      В. Рибчак 
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СКЛАД 

постійно діючої комісії для обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню 

 

ДУБИНА  Сергій Миколайович  - директор КП Рожнятівської селищної ради, 

      голова комісії 

 

ПОТАПЕНКО   -              

Наталія Володимирівна 

старший майстер КП Рожнятівської 

селищної ради, секретар комісії 

 

ТКАЧУК                              - 

Галина Петрівна 

головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та просторового планування 

Рожнятівської селищної  ради 

 

ВОЛОЩУК Надія Миколаївна  -     

 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

Рожнятівської селищної ради  

ПАЛАМАР                              -     

Руслан Ярославович 

депутат Рожнятівської селищної ради 

 

МАТУЛЯК                          -     

Сніжана Ігорівна 

 

                                                      - 

член виконкому Рожнятівської селищної 

ради 

 

староста села 

-  представник заявника 

                                                

  

  

                                                       - представник управління екології  
 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                    С. Яценко               



      ПОРЯДОК 

видалення зелених насаджень на території Рожнятівської селищної ради 

 

 

 1. Цей порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників (далі – зелені насадження) на території Рожнятівської селищної ради. 

 2. Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого 

комітету Рожнятівської селищної ради, на підставі ордера (крім випадків, 

передбачених пунктами 15., 16. цього порядку). 

3. Обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, 

здійснюється постійно діючою комісією для обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню. До складу комісії включаються представник заявника, 

представник управління екології, староста села, член виконкому та депутат 

Рожнятівської селищної ради. 

 Робочим органом, який забезпечує діяльність комісії та здійснює 

оформлення актів обстеження, є виконавчий комітет Рожнятівської селищної 

ради. 

 Нарахування відновної вартості зелених насаджень здійснює  

КП Рожнятівської селищної ради згідно з Методикою визначення відновної 

вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.06 №414. 

4. Підставою для обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, є заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення 

зелених насаджень. 

До заяви заявник (з урахуванням конкретних обставин) додає документ 

про право на земельну ділянку, проектні матеріали (план таксації зелених 

насаджень, що підлягають знесенню, план озеленення) та інші обґрунтовуючі 

документи. 

5. Комісія після надходження заяви про видалення зелених насаджень 

складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, у 

чотирьох примірниках за зразком, затвердженим наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від  

9 вересня 2006 року№302 „Про затвердження зразків Акта обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню, та Ордерів на видалення зелених 

насаджень”. 

6. У випадках вирішення питання надання або передачі земельних 

ділянок для будівництва, реконструкції об’єкта (погодження місця 

розташування об’єкта) здійснюється попереднє обстеження якісного та 

кількісного складу зелених насаджень спеціалістами КП Рожнятівської 

селищної ради, складається акт технічного обстеження зелених насаджень за 

формою (додаток до порядку).  

7. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, 

надається заявником на погодження в управління екології обласної ради. 

 8. Два примірники погодженого у встановленому порядку акта 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, передається 
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заявником до секретаря виконкому Рожнятівської селищної ради для 

підготовки проекту рішення виконкому Рожнятівської селищної ради про 

надання дозволу на видалення зелених насаджень.  

 9. На підставі рішення виконкому Рожнятівської селищної ради про 

надання дозволу на знесення зелених насаджень заявником сплачується 

відновна вартість зелених насаджень.  

 10. Ордер на видалення зелених насаджень видається виконавчим 

комітетом Рожнятівської селищної ради за зразком, затвердженим наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України   від 09.09.2006 №302 після надання заявником документа про сплату 

відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

 11. Відновна вартість зелених насаджень перераховується на окремий 

рахунок КП Рожнятівської селищної ради і використовується цілеспрямовано 

тільки на проведення робіт з озеленення території Рожнятівської селищної 

ради. 

 12. Сплата відновної вартості зелених насаджень не здійснюється у разі: 

- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою загального 

користування (парки, сквери, бульвари, зелені насадження вздовж вулиць та  

доріг, тощо); 

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш 5 сантиметрів; 

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту; 

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється 

деревами; 

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних 

ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті 

системи енергопостачання, мережі водотеплопостачання та водовідведення, 

телекомунікацій і кабельній електромережі; 

- досягнення деревом вікової межі; 

- провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

- ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 

 13. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу 

та кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх 

відновної вартості.  

14. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у 

приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням 

власника. 

Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, 

відведеній у встановленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується 

під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи. 
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У випадках, коли земельну ділянку передано у власність фізичній 

чи юридичній особі без сплати відновної вартості зелених насаджень (зокрема 

до набуття чинності цього порядку), відновна вартість зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, сплачується відповідно до цього порядку (крім випадків 

видалення зелених насаджень на присадибних ділянках). 

 15. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті 

благоустрою загального користування (парки, сквери, бульвари зелені 

насадження вздовж вулиць та доріг тощо) здійснює балансоутримувач (або 

фізична чи юридична особа, на яку покладається благоустрій даної території) 

на підставі акту обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до 

цього порядку. 

 16. Під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної 

ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, 

здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення 

зелених насаджень здійснюється невідкладно з подальшим оформленням акта 

обстеження відповідно до цього порядку. 

 17. Санітарне обрізування дерев не є видаленням зелених насаджень і 

проводиться за рішенням балансоутримувача на підставі акту обстеження, 

погодженого  КП Рожнятівської селищної ради, за винятком присадибних 

ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, на 

яких санітарне обрізування дерев не потребує складання та погодження акту 

обстеження. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                          С. Яценко 

 

 

 

 

 

 

 


