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                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Рішенням виконавчого комітету 

                                                                                 Старосалтівської селищної ради 

                                                                      від__________________ 

 

Порядок  

знесення зелених насаджень 

на території Старосалтівської селищної ради 

 

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

квітників (далі - зелені насадження) на території Старосалтівської селищної 

ради. 

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 

- будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених 

частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”; 

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

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 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 водо-, 

теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 

електромережі; 

- досягнення деревом вікової межі; 

- провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту 

здійснюється за розпорядженням виконавчого органу селищної ради (далі - 

компетентний орган) на підставі ордера. 

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про 

видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою (далі - 

заявник). 

Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань 

визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до 

складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки 

(користувача), компетентного органу, територіального органу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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Держекоінспекції, а у разі потреби - балансоутримувача території та 

комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень. 

Під час формування складу комісії компетентний орган протягом двох днів 

після надходження заяви надсилає запити до територіального органу 

Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), 

балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює 

утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії. 

Територіальний орган Держекоінспекції та заінтересовані організації у 

п’ятиденний строк після надходження запиту надсилають компетентному 

органу в письмовій формі повідомлення про включення свого представника до 

складу комісії. 

Після надходження повідомлень компетентний орган протягом трьох днів 

затверджує склад комісії. У разі надходження повідомлень про відмову від 

участі представників територіального органу Держекоінспекції та 

заінтересованих організацій склад комісії затверджується без таких 

представників. 

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених 

насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає 

акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт). 

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує 

причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному 

комісією акті. 

Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності 

представника територіального органу Держекоінспекції у складі комісії один 

примірник акта у триденний строк надсилається до територіального органу 

Держекоінспекції. 

Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення компетентного 

органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про 

кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на 

земельній ділянці. 

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного 

проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення 

і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості 

зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не 

пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про 

сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі: 

- будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що 

споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету; 

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

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів; 
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- 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 водо-, 

теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 

електромережі; 

- досягнення деревом вікової межі; 

-провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації; 

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті 

благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається 

відповідно цього Порядку. 

8. У процесі 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 негайно з подальшим оформленням акта відповідно до  

цього Порядку. 

9. Видалення зелених насаджень на території кладовищ здійснюється за 

рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості. 

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

приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням 

власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості. 

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній 

ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі 

(крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією 

особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної 

особи. 
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Додаток 1 

                                                                            до Порядку                 

                                                                              знесення зелених насаджень 

 

 
 

ОРДЕР 

на видалення зелених насаджень 

 

(назва населеного пункту)                                          "___" ____________ 20__ року.  

  

На підставі рішення виконкому Старосалтівської селищної ради від "___" ____________ № 

_____________________________________________________     

                                                                                                                                                                  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 погоджується: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(ПІБ фізичної особи, суб’єкту господарювання) 

 _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(юридична адреса) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним "___" ____________             20__ 

року, 

 погодженим районним відділом охорони навколишнього природного середовища  від "___" 

____________ 20__ року видалення дерев, кущів, газонів і квітників 

____________________________________________________ 

                                                                 (кількість та вид зелених насаджень) 

 ____________________________________________________________________ 

Термін видалення встановлюється до "___" ____________ 20__ року.  

Благоустрій та озеленення провести до "___" ____________ 20__ року.  

Використання вирубаної деревини ______________________________________  

Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної ділянки, передаються на збереження 

_______________________________________________________ 

 

"___" ____________ 20__ року   

"___" ____________ 20__ року  

 

 Дата відкриття ордера   

 Дата закриття ордера  

 

Заступник селищного голови      __________________     _________________________ 

                                                     (підпис)                                          (П.І.П.) 

 

 

М. П.    
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                                                                          Додаток 2 

                                                                             до Порядку    

                                                                                знесення зелених насаджень 

 

 

АКТ 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

                                                                                   "___" ____________ 20__ р.  

 

Комісію призначено   

______________________________________________________________ 

                                                (виконком селищної ради,  

 ______________________________________________________________  

номер, дата розпорядження  про її утворення, стислий зміст (суть) 

розпорядження) 

 _______________________________________________________________   

 

Голова комісії   

______________________________________________________________ 

                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

Члени комісії:    

1   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

2   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

3   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

Представник заявника   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

Комісія оглянула зелені насадження за адресою   

________________________________________________________________   
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Обстеження зелених насаджень пов'язано з 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  вказується причина обстеження зелених насаджень (відведення земельної 

ділянки, видалення зелених насаджень),  якщо причиною є видалення зелених 

насаджень, вказується підстава для їх видалення)   

       1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:  Вид зелених 

насаджень  Вік _____(років)  Висота _____ (м) Діаметр стовбура на висоті 1,3 

метра від землі_____ (см). Кількість ____(шт.. Якісний стан зелених насаджень 

(добрий, задовільний, незадовільний)  Підлягає зрізуванню__ (шт.)  Підлягає 

пересаджуванню_____  (шт.) 

1.                  

2.                  

3.                  

Разом підлягає пересаджуванню   

______________ дерев   

_____________ кущів 

Разом підлягає зрізуванню   

______________ дерев   

_____________ кущів  

Всього видаляється:  

1. Дерев   

__________________________________________________________одиниць  

2. Кущів   

                                                                                                                    одиниць  

3. Газонів   

__________________________________________________________ га  

4. Квітників   

__________________________________________________________ м2  

        2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:  

1. Дерев   

_____________________________________________________гривень 

2. Кущів   

                                                                                                          гривень 

3. Газонів   

_____________________________________________________гривень 

4. Квітників   

_____________________________________________________гривень 

Разом до сплати  

                                                                                                          гривень 
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3. Зелені насадження, що залишаються в межах відведеної під забудову 

ділянки:   Вид зелених насаджень ____________. Вік__ (років)  Висота 

____  (м) Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі _____ (см)

 Кількість____ (шт.). Якісний стан зелених насаджень (добрий, 

задовільний, незадовільний)  

1.              

2.              

3.              

Усього залишається на місці:  

1. Дерев   

_______________________________________________________ одиниць 

2. Кущів   

_______________________________________________________ одиниць 

3. Газонів   

_______________________________________________________ га 

4. Квітників   

_______________________________________________________ м2  

Висновок комісії:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються 

на збереження  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                   (ПІБ фізичної особи., суб’єкта господарювання) 

Голова комісії: _________________               _________________ 

                                                                                                             (Підпис)                                                           

 

Члени комісії: _________________                _________________ 

                                                                                                              (Підпис)      

«____»_____________ 20____р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник районного 

відділу охорони навколишнього 

природного середовища                                         _________________ 

                                                                                                                     (Підпис) 

 

«____»_____________ 20____р.  
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                                                          Додаток 3 

                                                                                      до Порядку  

                                                                                         знесення зелених насаджень 

 

 

АКТ  

обстеження зелених насаджень 

                                                                                       "___" ____________ 20__ р.  

 

Комісію призначено   

______________________________________________________________ 

                                                (виконком Старосалтівської селищної  ради,  

 ______________________________________________________________  

номер, дата розпорядження  про її утворення, стислий зміст (суть) 

розпорядження) 

 ______________________________________________________________   

Голова комісії   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

Члени комісії:    

1   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

2   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

3   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

Представник заявника   

______________________________________________________________ 

                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

 

Комісія оглянула зелені насадження за адресою 

____________________________________________________________________

Обстеження зелених насаджень пов’язано з 

____________________________________________________________________ 
(вказується причина обстеження зелених насаджень) 
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1. Стан зелених насаджень::  Вид зелених насаджень  Вік (років)  Висота       

(м) Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см)  Кількість (шт.) 

 Якісний стан зелених насаджень (добрий, задовільний, незадовільний)  

1.              

2.              

3.              

Голова комісії: _________________               _________________ 

                                                                                                             (Підпис)                                                           

Члени комісії: _________________                _________________ 

                                                                                                              (Підпис)      

 «____»_____________ 20____р. 

 


