
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ      

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _16.12.2021_ №__585_ 
м. Покровськ 

 

Про затвердження складу постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Покровської міської територіальної громади та 

Положення про порядок видалення зелених насаджень на території Покровської міської 

територіальної громади 

 

 З метою охорони та збереження зелених насаджень у місті, утримання їх у належному 

санітарно-технічному стані, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах" (зі змінами), враховуючи  Накази Міністерства будівництва, архітектури 

та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" та Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 "Про 

затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень" (зі змінами), 

керуючись Законами України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" 

(зі змінами), від 09.04.1999 № 591-XIV "Про рослинний світ" (зі змінами), статтями 30, 40, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(зі змінами), виконавчий комітет міської ради:         

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню на території Покровської міської територіальної громади (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про порядок видалення зелених насаджень на території 

Покровської міської територіальної громади (додаток 2). 

 

3. Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.05.2021 № 195 «Про 

затвердження нового складу комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню у м. Покровську та приєднаним територіям» визнати таким, що втратило 

чинність. 

4. Координацію і контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – Фролова Олега 

Володимировича. 

 

Міський голова         Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                      до рішення виконкому міської ради 

                                                                                         від _16.12.2021_ №__585_ 
 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 

території Покровської міської територіальної громади 

 

Фролов   - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

Олег Володимирович органів ради, голова комісії 

 

Павліщева   - головний спеціаліст відділу координації  

Тетяна Олександрівна роботи комунальних підприємств житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради, заступник голови комісії 

 

Корявець - інспектор з благоустрою відділу з благоустрою житлово-  

Юлія Вікторівна  комунального відділу Покровської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Афанасьєва   - спеціаліст І категорії відділу екології, клімату та  

Софія Тимофіївна  енергозбереження Покровської міської ради 

 

Віт’єва   - інспектор комунальної установи Покровського координаційного 

Людмила Вісаріонівна комітету самоорганізації населення 

 

Волинець   - начальник відділу з благоустрою міста житлово-комунального  

Олена Володимирівна  відділу Покровської міської ради    

 

Гаврильченко  - член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

Галина Олександрівна земельних відносин, депутат Покровської міської ради (за 

згодою) 

 

Кіктєв - член постійної комісії з питань житлово- комунального 

Ігор Олександрович господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, 

  депутат Покровської міської ради (за згодою) 

 

Лященко   - головний спеціаліст державного екологічного нагляду 

Максим Олександрович    (контролю) природних ресурсів Західного регіону Донецької      

області державний інспектор з охорони навколишнього 

природного середовища Донецької області (за згодою) 

 

Моісеєнко   - член постійної комісії з питань житлово-комунального 

Сергій Валерійович        господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста,  

    депутат Покровської міської ради (за згодою) 

 

Птушко   - начальник відділу містобудування, архітектури та 

Олена Іллівна    земельних відносин Покровської міської ради   

  

Ткаченко    - начальник дільниці «Зелене господарство» 

Олег Іванович  КП «Багатогалузеве комунальне підприємство» 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                                                                                                                                        А. Жук 



 

Додаток 2 

                                                                      до рішення виконкому міської ради 

                                                                                         від _16.12.2021_ №__585_ 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок видалення зелених насаджень 

на території Покровської міської територіальної громади 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено з метою охорони та збереження зелених насаджень та 

організація порядку процедури видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі – зелені 

насадження) на території населених пунктів, яка підпорядкована Покровській міській 

територіальній громаді. 

 

1.2. Порядок визначає процедуру роботи постійно діючої комісії з обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню на території Покровської міської територіальної 

громади, правові і організаційні засади у сфері охорони та утримання зелених насаджень, 

спрямованих на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

 

1.3. Комісія в своїй роботі керується наступними нормативно-правовими актами: Закон 

України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006р. №1045 (зі змінами), «Правилами утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово 

– комунального господарства України» від 10.04.2006р. №105. 

 

1.4. Положення є обов’язковим для виконання всіма установами, підприємствами, 

організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і 

утриманням зелених насаджень, розташованих на території населених пунктів Покровській 

міській територіальній громаді. 

 

ІІ. Визначення термінів 

 

  Балансоутримувач – спеціально уповноважені державними чи місцевими органами 

влади підприємства, організації, які відповідають за утримання та збереження зелених 

насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства. 

 

  Відновна вартість зелених насаджень – це вартість, яка визначає їхню цінність, 

включаючи витрати на відновлення. 

 

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на 

право власності на земельну ділянку. 

 

  Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність 

природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту. 

 

 Користувачі земельних ділянок – фізичні та юридичні особи, які взяли земельну 

ділянку в довгострокову оренду або користування ними. 

 

  Аварійне дерево – дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, 

транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у 

пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних 



явищ, чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення 

вікової межі. 

 

Фаутне дерево – дерево, пошкоджене хворобами та шкідниками. 

 

Терміни, що не визначені у цьому розділі, вживаються у значенні, встановленому 

чинним законодавством. 

 

ІІІ. Охорона та утримання зелених насаджень 

 

3.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах території населених 

пунктів Покровської міської територіальної громади під час проведення будь – якої 

діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах 

повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і 

пристроїв, вздовж об’єктів благоустрою, на прибудинкових територіях, тощо. 

 

3.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також 

видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або 

місцевого бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних 

ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду, - за рахунок 

коштів їх власників або користувачів відповідно до укладених договорів або нормативів, 

затверджених у встановленому порядку. 

 

3.3. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: 

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі 

цих об’єктів; 

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, 

організації, підприємства; 

- на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи 

власники цих територій; 

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі. 

 

3.4. Містобудівна діяльність в населених пунктах Покровської міської територіальної 

громади проводиться з дотриманням усіх вимог з охорони зелених насаджень, відповідно до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

ІV. Порядок роботи постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Покровської міської територіальної громади 

 

4.1.Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 

- виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до статей 35-37 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. 

 

4.2. Видалення зелених насаджень на території Покровської міської територіальної громади 

здійснюється: 



-  за рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі ордера; 

- на підставі документів, визначених статтями 35-37 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”. 

          За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та 

генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без 

залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених 

насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається. 

 

4.3. Підставою для прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради та обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню, є заява юридичної чи фізичної особи (далі – 

заявник) про видалення зелених насаджень. Регламент розгляду заяви юридичної чи фізичної 

особи про видалення зелених насаджень складає 45 днів. 

 

4.4. Обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, здійснюється постійно 

діючою комісією, створеною рішенням виконавчого комітету міської ради. Комісія визначає 

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

акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за формою, затвердженою 

Мінрегіоном. Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, 

затвердженою Мінрегіоном. 

         Висновки комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 

території Покровської міської територіальної громади, щодо їх стану, є правомочними, за 

умови присутності 2/3 частини від затвердженого складу. Рішення щодо визначення стану 

зелених насаджень комісією приймається під час здійснення обстеження, не менш 2/3 від 

кількості присутніх членів складу комісії. 

 

4.5. Відповідальний секретар комісії готує проект рішення виконавчого комітету міської 

ради про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про стан та 

кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

        Виконавчий комітет міської ради у місячний строк після надходження зазначеного 

проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення та 

відповідальний секретар комісії видає заявнику його копію для оплати відновної вартості 

зелених насаджень, що підлягають видаленню (у разі потреби).  

 

4.6. Ордер на видалення зелених насаджень виконавчий комітет міської ради видає не 

пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної 

вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. Методику визначення відновної 

вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон. 

        Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, 

сплачується до відповідного місцевого бюджету. 

 

4.7.  Підставою для відмови в отриманні дозволу є ненадання необхідного пакету дозвільних 

документів або несплата відновної вартості зелених насаджень (у разі потреби). 

 

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

 

4.8.1. 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; 

 

4.8.2. знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих 

дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів; 

 

4.8.3. ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту Покровської 

міської територіальної громади; 

 

4.8.4. відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами; 



 

4.8.5. 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; 

 

4.8.6. досягнення деревом вікової межі; 

 

4.8.7. провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування 

декоративних дерев та кущів; 

 

4.8.8. ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 

 

4.9. 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 та може 

здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами з подальшим 

оформленням акта обстеження відповідно до цього Порядку. 

 

4.10. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ 

здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості. 

 

4.11. 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 та надання рішення виконавчого комітету 

на спилювання дерев. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

ради                                                                                                                                        А. Жук 

 

Положення розроблено житлово-комунальним  

відділом Покровської міської ради 

 

Начальник житлово-комунального відділу  

Покровської міської ради              Д. Візенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

Про затвердження складу постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Покровської міської територіальної громади 

та Положення про порядок видалення зелених насаджень на території Покровської 

міської територіальної громади 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Житлово – комунальний відділ Покровської міської ради  

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради      Д. Візенков 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

В.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  

міської ради                                                  А. Жук 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                    А. Жук 

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                    В. Пишна 

         

Начальник відділу документообігу 

міської ради          Г. Борисова 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради 

 

Про затвердження складу постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території Покровської міської територіальної громади 

та Положення про порядок видалення зелених насаджень на території Покровської 

міської територіальної громади 

 

З метою охорони та збереження зелених насаджень у місті, утримання їх у 

належному санітарно-технічному стані, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах" (зі змінами), враховуючи  Накази 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України" та Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 12.05.2009 №127 "Про затвердження 

Методики визначення відновної вартості зелених насаджень" (зі змінами), керуючись 

Законами України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі 

змінами), від 09.04.1999 № 591-XIV "Про рослинний світ" (зі змінами), статтями 30, 

40, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування 

в Україні" (зі змінами), пропонуємо затвердити даний проект рішення. 

 

 

Начальник житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради        Д. Візенков 


