
Порядок видалення зелених насаджень 

 

4.9. Процедура видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території 

громади визначається Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  1 

серпня 2006 року № 1045 та цими Правилами благоустрою громади. 

4.10. Юридичні та фізичні особи звертаються із письмовою заявою до 

виконавчого комітету Корюківської міської ради про видалення зелених 

насаджень, крім зелених насаджень, що знаходяться на приватних територіях та 

видаляються за рішенням власника земельної ділянки.  

На підставі заяви проводиться обстеження Комісією з обстеження зелених 

насаджень на території (далі – Комісія) та складається акт встановленого зразка. 

Положення про діяльність та склад Комісії затверджується виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради.  

Під час обстеження зелених насаджень може бути присутня громадськість,  

представники засобів масової інформації, які мають право здійснювати фото- та 

відео зйомку. 

4.11. Акт обстеження затверджується рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. На підставі відповідного рішення видається ордер на 

видалення зелених насаджень. Юридичним і фізичним особам видалення зелених 

насаджень дозволяється на підставі ордеру на видалення зелених насаджень. 

4.12. У разі видалення зелених насаджень, які не є аварійними, і які згідно 

з актом не підлягають видаленню, але які заважають проведенню будівельних 

робіт, благоустрою території тощо, видалення таких зелених насаджень 

дозволяється після оплати внеску на відновлення вартості зелених насаджень, 

відповідно до розмірів, затверджених рішенням міської ради. 

4.13. Термін видалення зелених насаджень може бути продовжений при 

наявності поважних причин не виконання робіт, указаних в ордері. 

4.14. Після повного виконання робіт з видалення (обрізки гілок, 

кронування) зелених насаджень ордер підлягає поверненню до компетентного 

органу. 

4.15. Підприємства, установи, організації всіх форм власності зобов’язані 

щоквартально надавати інформацію компетентному органу щодо кількості 

видалених зелених насаджень за отриманими ордерами. 

4.16. Юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим 

насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та 

необережному ставленні до об’єктів озеленення, притягуються до 

відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним 

законодавством України розмірі та порядку. 

4.17. Відшкодування відновної вартості зелених насаджень не звільняє від 

обов’язкового відновлення порушеного озеленення ділянки згідно з розробленою 



документацією, в тому числі із залученням підприємства – надавача послуг із 

зеленого господарства.  

4.18. Організації, установи бюджетів усіх рівнів та суб’єкти 

господарювання, які виконують роботи, що фінансуються з міського бюджету, 

звільняються від сплати за послуги з оформлення документації з обстеження 

зелених насаджень. 

4.19. 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 спеціалізованим підприємством із 

подальшим оформленням акта обстеження. 

4.20. Санітарне, формувальне та омолоджувальне обрізання проводиться 

спеціалізованими підприємствами в порядку, передбаченому Правилами 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10 квітня 2006 року № 105. 
 


