
 

                 Додаток  1 

                                                                                      до  рішення виконавчого комітету 

                                                                                      Лиманської міської ради 

                                                                                      _19.07.2017_№___240___ 

 

СКЛАД 

комісії по визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

Драч Юрій Анатолійович Перший заступник міського голови,   

голова комісії 

Мороз Надія Олександрівна Директор КП “Лиманський “Зеленбуд”, 

заступник голови комісії 

Полянська Тетяна Василівна    Майстер КП “Лиманський “Зеленбуд”, 

секретар комісії 

Члени комісії 

Безгубов Микола Володимирович Староста Рубцівського старостинського округу 

Бенюх Володимир Павлович Державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Державно-екологічної інспекції у Донецькій 

області (за згодою) 

Богуславський Олег Миколайович Староста Ярівського старостинського округу 

Гапоненко Олена Володимирівна В.о. начальника відділу у Лиманському районі 

Головного управління Держгеокадастру у 

Донецькій області (за згодою) 

Герасименко Володимир 

Володимирович 

Староста Рідкодубівського старостинського 

округу 

Заболотний Василь Іванович Староста Яцьківського старостинського округу 

Лебеденко Валерій Дмитрович Начальник відділу екології  та природних 

ресурсів виконавчого комітету Лиманської 

міської ради 

Меделяєва Наталія Василівна Староста Новоселівського старостинського 

округу 

Мікулін Олексій Іванович Староста Заріченського старостинського 

округу 

Погуляй Інна Михайлівна Староста Дробишевського старостинського 

округу 



Рибалко Юлія Володимирівна Староста Ямпільського старостинського 

округу 

Сердюк Віталій Вікторович 

 

Староста Коровоярського 

 

старостинського округу 

Сиротенко Олександр Миколайович Староста Шандриголівського старостинського 

округу 

Сичов Анатолій Васильович Староста Тернівського старостинського округу 

Філоненко Любов Василівна Староста Криволуцького старостинського 

округу 

 

 

Керуючий справами                                                                          Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                      Додаток  2 

                                                                                      до  рішення виконавчого комітету 

                                                                                      Лиманської міської ради 

                                                                                      _19.07.2017_№___240__ 

 

 

Порядок 

 видалення зелених насаджень на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

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

(далі - зелені насадження) на території Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

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 рішенням виконавчого органу  Лиманської міської ради (далі - компетентний 

орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього 

Порядку); 

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів. 

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених 

частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”, до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не 

потребує прийняття рішення компетентним органом. 

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 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. 

У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених 

насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною 

першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до 

складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір 

щодо забудови території. 

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), за формою, 

затвердженою Мінрегіоном. 

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, 

затвердженою Мінрегіоном. 

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. 

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. 

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; 

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; 

будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що 

здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в 

установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з 

Мінприроди та Держкомнацрелігій); 

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

здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 

4 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 пункту 4 цього 

Порядку. 

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та 

кладовищі 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. 

 

 

 

Начальник відділу екології та природних ресурсів                                   В.Д.Лебеденко 

 

 

Керуючий справами                                                                                      Р.О. Малий 

 

 



 

 

 

 


