
РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА 

ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ – ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ 

 

Утримання та охорона зелених насаджень 

 

4.1. Правові та організаційні засади озеленення населених пунктів, 

спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини, 

визначаються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105. 

4.2. Охорона зелених насаджень громади включає систему правових, 

організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне 

використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-

культурного призначення.  

4.3. Охорона зелених насаджень громади є громадським обов’язком 

кожного жителя. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, 

парків, садів, скверів, бульварів, набережних та інших місць масового відпочинку 

зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених 

насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, 

сприяти органам поліції, органам державної влади та місцевого самоврядування, 

власникам зелених насаджень у боротьбі з порушниками цих Правил 

благоустрою громади. 

4.4. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд 

за ними покладається: 

4.4.1. Щодо насаджень, які знаходяться на об’єктах благоустрою державної 

чи комунальної власності, – на підприємства – виконавці відповідних послуг 

згідно з укладеними договорами, або на балансоутримувачів цих об’єктів; 

4.4.2. Щодо насаджень, які знаходяться на вулицях перед будівлями до 

проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів – на 

власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та 

споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, 

які розташовані у житлових районах; 

4.4.3. Щодо насаджень, які знаходяться на територіях підприємств, а також 

на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства; 

4.4.4. Щодо насаджень, які знаходяться на приватних садибах і прилеглих 

ділянках, а також інших територіях, переданих у власність, користування або 

оренду і прилеглих до них ділянках – на їх власників (користувачів, орендарів); 

4.4.5. Щодо насаджень, які знаходяться на територіях, відведених під 

будівництво, – на забудовників або осіб, яким відведені земельні ділянки; 



4.4.6. Щодо насаджень, які знаходяться на безхазяйних територіях або 

пустирях (землях запасу громади) – на підприємства – виконавці відповідних 

послуг згідно з укладеними договорами. 

4. 5. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить: 

4.5.1. Забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, клумб, 

квітників, рабаток, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно 

до чинного законодавства та цих Правил благоустрою громади. 

4.5.2. Забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до 

розширення їх площ. 

4.5.3. Вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із 

шкідниками та хворобами зелених насаджень, у тому числі замазування 

пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень. 

4.5.4. Видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і 

поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими суб’єктами 

господарювання. При цьому, вирубування сухостою проводиться на підставі 

отриманого у встановленому порядку ордеру на видалення зелених насаджень, 

крім сухостою, що знаходиться на приватних територіях та видаляється за 

рішенням власника земельної ділянки. 

4.5.5. Косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя. 

4.5.6. Систематичне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину. 

4.5.7. Планомірне підвищення декоративних якостей парків, лісопарків та 

інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва 

шляхом ландшафтної реконструкції.  

4.5.8. Проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених 

насаджень. 

4.5.9. Забезпечення балансоутримувачами електричних мереж своєчасного 

обрізування гілок зелених насаджень в районах охоронної зони повітряних 

електричних ліній. Обрізування проводиться без отримання ордеру, за графіком, 

погодженим із власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під 

його контролем. 

4.5.10. Забезпечення управителями багатоквартирних будинків, ОСББ, 

ЖБК проведення обрізки гілок зелених насаджень, що закривають найменування 

вулиць та номерні знаки будинків.  

4.5.11. Проведення ефективних заходів з підвищення родючості ґрунтів, 

запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню. 

4.5.12. Підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, 

вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, 

утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру). 

4.5.13. Огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт. 

4.6. Власники будівель, споруд, тимчасових споруд, малих архітектурних 

форм, що знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно 



ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх у належному технічному 

та естетичному стані. 

4.7. Замовники будівництва або особи, яким відведені земельні ділянки під 

будівництво, виконавці будівельних робіт повинні огороджувати зелені 

насадження, щоб запобігти їх пошкодженню. 

4.8. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється: 

4.8.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого 

в установленому порядку. 

4.8.2. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, 

квітники, газони. 

4.8.3. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, 

сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо. 

4.8.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання. 

4.8.5. Самовільно встановлювати споруди, тимчасові споруди, малі 

архітектурні форми; намети, обʼєкти зовнішньої реклами тощо. 

4.8.6. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах. 

4.8.7. Улаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів. 

4.8.8. Улаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати 

автотранспортні засоби на газонах. 

4.8.9. Улаштовувати ігри на газонах. 

4.8.10. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати 

інші правила протипожежної безпеки. 

4.8.11. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння 

білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та 

інше, якщо вони можуть пошкодити дерево, крім випадків святкового 

оформлення громади до свят за умови, що таке оформлення не завдає шкоди 

деревам. 

4.8.12. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження. 

4.8.13. Рвати квіти, ламати гілки дерев. 

4.8.14. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів. 

4.8.15. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не 

відведених для цього місцях. 

4.8.16. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних 

засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях. 

4.8.17. Після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень 

сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини. 
 


