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На Ваш інформаційний запит від 07.04.2019 надаємо копії 
дозвільних документів, на підставі яких проводилось видалення аварійних 
дерев в парку «Сосновий бір».

Додатки:
ордер на видалення зелених насаджень від 21.03.2019 № 63; 
копія рішень Черкаської міської ради «Про дозвіл на видачу ордерів 
фізичним та юридичним особам на видалення аварійних, фаутних та 
сухостійних дерев» від 10.07.2018 № 564 та № 563;
копії актів обстеження зелених насаджень від 20.06.2018 № 30 та від 04.06- 
25.06.2018 №28.

В.о. директора департаменту Ю.В. Панченко

Гусаченко В.В. 
540009



О Р Д Е Р № о
на видалення зелених насаджень

м. Черкаси » ^ ' 3  2019 р.

На основі рішення від « /£Л> О т 20/сОр. виконавчого
комітету Черкаської міської ради дозволяється виконання робіт силами 
спеціалізованого підприємства_______
____________ Л  /~? и л ы с е ,/?

-р -т г

за адресою: - Д 2 .

/с€£/7'/с-

згідно з актом обстеження зелених насаджень № ТЮвід <<уЬ>> 0 &  2 0 /0 . ,

(к іль к іст ь  т а ви д  зеле н и х  н а с а д ж е н ь )

Л (У  0 0 1
7 7 ~ Т

— „ — ......... —

______— " "

Терм і іцшиДал еш н д вста н о вл юється до « 0 у> 2019 р.
Благоустрій та озеленення провести до « ^ О ____ 2019 р.
Використання вирубаної деревини________ і/їсссє/є/ 0 Х г / / -р____________
Знесення дерев без видалення пеньків заборонено. ^
Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної ділянки, 
передаються на збереження _____________________ ________________

« ( 0  » О 3  2019 р. « » <Хс-и/ ____ 2019 р.
дата відкриття ордера дата закриття ордера

Ордер дійсний протягом _________ ' Ґ _____________ .
По закінченню робіт з видалення зелених насаджень ордер підлягає закриттю та 
поверненню.

Голова комісії для обстеження 
зелених насаджень

Відмітка про виконання:



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
.ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

в ід  /О  ОХ-
м. Черкаси

Про дозвіл на видачу ордерїв~"| *
фізичним та юридичним особам 
на видалення аварійних, фаутних 
та сухостійних дерев

Відповідно до п. 7 статті ЗО Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», п.п. 2 п. 2 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, згідно з Правилами утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105, враховуючи пропозиції комісії 
для обстеження зелених насаджень, виконавчий комітет Черкаської міської 
ради

Друк

ВИРІШИВ:
1. Доручити голові комісії для обстеження зелених насаджень 

Гусаченку В.В. видати ордери фізичним та юридичним особам на видалення 
аварійних, фаутних та сухостійних дерев на території міста відповідно до 
акту від 20.06.2018 № 30.

2. Фізичним та юридичним особам роботи із видалення дерев замовляти у 
спеціалізованих підприємствах міста, які укомплектовані спеціальною 
технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, відповідно до 
пункту 5.8 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України та укласти договір на проведення утилізації відходів деревини.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань

Міський голова

.іяльпості виконавчих органів ради Волошина І.В.
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А.В. Бондаренко



А К Т  №  ЗО

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Черкаси 20.06.2018 р.

Комісія, призначена рішенням 
02.06.2009 № 664 зі змінами, в складі: 
Голова комісії: Гусаченко В.В.

Члени комісії: БакумО.М.

виконавчого комітету Черкаської міської ради від

- начальник відділу екології департаменту житлово- 
комунального комплексу Черкаської міської ради, 
голова комісії
- заступник начальника відділу екології департаменту 
житлово-комунального комплексу Черкаської міської 
ради, заступник голови комісії

в.п. головного спеціаліста відділу екології 
департаменту житлово-комунального комплексу 
Черкаської міської ради, секретар комісії
- головний спеціаліст управління інспектування 
Черкаської міської ради
- головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру 
та ПС управління планування та архітектури 
департаменту архітектури та містобудування 
Черкаської міської ради
- представник Державної екологічної інспекції у 
Черкаській області

Обстеження зелених насаджень пов'язано з видаленням зелених насаджень у зв'язку з аварійним 
та сухостійним станом

Пшенічнікова А.Б.

Регурецький Р.М  

Малашова О.В.

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню

№
з/п
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1. вул. М. Груш евського, 63 береза 12 40 52 1 сухост., НПУ видалення
2. вул. М. Груш евського, 150 вишня 3 20 24 1 сухост., НПУ видалення
3 вул. М. Груш евського, 168 вишня 3 15 16 і сухост., НПУ видалення
4. вул. М. Груш евського, 170 вишня 3 20 20 1 сухост., НПУ видалення

5.
вул. Дахнівська (заїзд біля 

парку «Сосновий бір») береза 12 35 32 1 сухост., НПУ видалення

6. вул. Л ісова Просіка, 24

сосна 15 60 40 1 сухост., НПУ видалення
сосна 15 60 44 1 сухост., НПУ видалення
сосна 15 60 36 1 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 60 32 І авар., НПУ видалення злам.

7. вул. Грузиненка, 4 у дворі 
приват, дом.

сосна 15 60 64 1 авар., Ф видалення
сосна 15 60 84 1 авар., Ф видалення

8.
вул. Дахнівська 

парк «Сосновий бір»

сосна 15 50 24 18 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 50 32 1 сухост., НПУ видалення злам.
сосна 15 зо 20 1 сухост., НПУ видалення злам.
сосна 15 зо 20 18 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 50 36 29 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 50 32 38 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 40 28 17 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 50 40 21 авар., НПУ видалення злам.
сосна 15 50 36 2 авар., НПУ видалення впало
сосна 15 50 44 4 авар., НПУ видалення злам.



сосна 15 зо 20 1 авар., НПУ видалення впало
сосна 15 50 52 2 авар., НЛУ видалення злам.

ВСЬОГО: 163

Разом підлягає знесенню 163 дерева, кушів.
Всього видаляється:
1. Дерев__163 одиниць
2. Кущів - одиниць
3. Газонів - , га
4. Квітників _________ м2

Видалення зелених насаджень проводиться без сплати відновлювальної вартості відповідно до п. 6 Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів та квітників, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1045.

3.Зелені насадження, що залишаються на місці в межах 
відведеної під забудову ділянки

№
з/п

вид зелених насаджень
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та
 м
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) діаметр стовбура на 
висоті 1,3 метра від 

землі кі
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якісний стан зелених насаджень 
(хороший, задовільний, 

незадовільний)

1 2 3 4 5 6 7

Разом залишається на місці:
1. Дерев  ______________ ____шт.
2. Кущів___________________ шт.
3. Г а з о н і в ______________ га
4. Квітників_______________ м2

Скорочення:
НПУ -  дерева, пошкоджені через несприятливі погоди і умови;
НУ -  дерева всохли чи набули аварійності в результаті неналежного утримання; 
ДБН -  дерева ростуть з порушенням ДБН, загрожують інженерним мережам; 
ПСПР -  дерева пошкоджені до ступеня припинення (неприпинення) росту;
ВМ -  дерева, що досягли вікової межі;
Ф -  фаутні дерева, з дуплами, уражені хворобами та шкідниками;
АН -  аварійно-нахилені дерева, можливе падіння чи обламування гілля.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ:
Департаменту житлово-комунального комплексу підготувати проект рішення МВК 

«Про видалення дерев», на підставі якого видати ордер.
Примітка: роботи по видаленню зелених: насаджень виконуються спеціалізованим 
підприємством тільки на підставі ордера, виданого департаментом житлово-комунального 
комплексу.

Голова комісії: 
Члени комісії:

Гусаченко В.В. 
Іакум О.М. 

Пшенічнікова А.Б. 
’егурецький Р.М. 

Малащова О. В.

(підпис тв ПІБ представника Дсржскоінспскціїу Черкаській області)

І



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від О ї-  № 5 6 3 _____ _
м. Черкаси

Про дозвіл на видачу ордерш~| *
фізичним та юридичним особам 
на видалення аварійних, фаутних 
та сухостійних дерев

Відповідно до п. 7 статті ЗО Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», п.п. 2 п. 2 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, згідно з Правилами утримання 
зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105, враховуючи пропозиції комісії 
для обстеження зелених насаджень, виконавчий комітет Черкаської міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Доручити голові комісії для обстеження зелених насаджень 

Гусаченку В.В. видати ордери фізичним та юридичним особам на видалення 
аварійних, фаутних та сухостійних дерев на території міста відповідно до 
актів: від 04.06-25.06.2018 № 28, від 13.06.2018 № 29.

2. Фізичним та юридичним особам роботи із видалення дерев замовляти у 
спеціалізованих підприємствах міста, які укомплектовані спеціальною 
технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, відповідно до 
пункту 5.8 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України та укласти договір на проведення утилізації відходів деревини.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошина І. В.

Міський голова А.В. Бондаренко



Л к: Г № 28
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Черкаси 04.06-25.06.2018 р.

Комісія, призначена рішенням 
02.06.2009 № 664 зі змінами, в складі: 
Голова комісії: Гусаченко В.В.

Члени комісії: БакумО.М.

Пшенічнікова А.Б.

Регурецький Р.М. 

Малашова О.В.

виконавчого комітету Черкаської міської ради від

- начальник відділу екології департаменту житлово- 
комунального комплексу Черкаської міської ради, 
голова комісії
- заступник начальника відділу екології департаменту 
житлово-комунального комплексу Черкаської міської 
ради, заступник голови комісії

в.п. головного спеціаліста відділу екології 
департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради, секретар комісії
- головний спеціаліст управління інспектування 
Черкаської міської ради
- головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру
та ГІС управління планування та архітектури 
департаменту архітектури та містобудування
Черкаської міської ради
- представник Державної екологічної інспекції у 
Черкаській області

Обстеження зелених насаджень пов'язано з видаленням зелених насаджень у зв'язку з аварійним 
та сухостійним станом

Зелені насадження, що підлягають видаленню
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1.
проїзд Рускополянський -  
вул. Академіка Корольова

клен 12 40 48 1 авар., Ф видалення

2. вул. Академіка Корольова тополя 10 40 44 1 сухост., НУ видалення

3.
вул. Ц іолковського 

(навпроти парку 
«Соснівський»)

клен 12 40 48 1 авар., НПУ видалено впало

4.
вул. Ц іолковського, 

напроти №  7
сосна 15 50 40 1 авар., НПУ видалено впало

5. бульв. Ш евченка, 63
береза 12 40 56 1 авар., НПУ видалено впало
береза 12 40 52 1 авар. видалено

6. бульв. Ш евченка, 35 липа 10 40 48 1 авар., НПУ видалено розчах.

7.
бульв. Ш евченка, алея 

напроти №  35
каштан 10 35 40 1 сухост., НПУ видалено

8 вул. М ожайського, 34 береза 10 зо 36 1 авар., НПУ видалено впало
9, вул. Франка, 12 горіх 9 40 48 1 авар., НПУ видалено розчах.

10.
вул. Сумгаїтська 

кооператив
тополя 15 35 40,32,36 1 сухост., НПУ видалення

11.
бульв. Ш евченка, алея 

навпроти ЧДТУ
каштан 10 40 40 1 сухост , НПУ видалення

12.
вул Гагаріна, схил 

навпроти №  83
тополя 15 40 48 1 авар,, НПУ видалення розчах

13. вул. Кавказька, 15 яблуня 6 35 40 1 авар., НПУ видалено злам.



j вишня 3 20 20 1 авар. видалено

14.
вул. С. Амброса - 

вул. Новопречистенська
клен 12 40 48 1 с ух ост., НПУ видалено

15.
вул. Смілянська -  вул. 

Верхня Горова
липа 10 25 24 1 авар., НПУ видалено розмах.

16.
вул. Припортова (зі стор. 

ДніпроПлаза)
акація 7 35 40 І авар., НПУ видалено розмах

17. вул. Хрещатик, 261-263 тополя 15 40 48 1 авар., НПУ видалення
18. вул. Дахнівська береза 12 40 40 1 сухост., НПУ видалення
19. вул. Припортова вишня 5 20 20 1 сухост., НПУ видалення
20. пров. Перемоги, 5 абрикоса 7 40 48 1 авар., Ф видалення
21. пров. Перемоги, 3 береза 12 35 44 1 сухост. видалення

22.
вул. Грузиненка, 4 у двірі 

приват, дом.
сосна 15 65 76 1 авар., ДБН видалення

23.
вул. Дахнівська парк 

«Сосновий бір»

береза 10 25 20 5 су х о ст, НПУ видалення
береза 10 25 24 15 сухост., НПУ видалення
береза 12 25 28 1 сухост., НПУ видалення
береза 12 35 36 1 сухост., НПУ видалення
сосна 15 50 40 23 сухост., НПУ видалення
сосна 15 50 44 4 сухост., НПУ видалення
сосна 15 40 28 3 сухост., НПУ видалення
сосна 15 50 32 3 сухост., НПУ видалення
сосна 15 50 36 2 сухост., НПУ видалення
сосна 15 50 40 1 сухост., АН видалення

тополя 12 40 48 1 сухост., НПУ видалення
24. пров. Хіміків, 34 ССУБ клен 12 40 52 1 сухост., НПУ видалення
25. вул. Благовісна, 152-154 клен 10 40 48 1 сухост., НПУ видалення
.26. вул. В. Чорновола, 209 клен 3 10 8 1 сухост., НПУ видалення
27. вул. Пастерівська, 106 абрикоса 5 зо 32 1 сухост., НПУ видалення
28 вул. Благовісна, 436 клен 8 25 28 1 сухост., НУ видалення
29. вул. Благовісна, 426 клен 10 35 40 1 сухост., НУ видалення

ЗО. вул. Благовісна, 442
клен 10 35 32 1 сухост., НУ видалення
клен 10 35 28 1 сухост., НУ видалення

31. вул. Благовісна, 428 абрикоса 6 зо 32 1 авар., НПУ видалення впало

32.
вул. Гагаріна (між вул. Б. 

Хмельницького та вул. 
Сержанта Смірнова)

клен 10 35 40 1 авар. видалення
клен 9 25 32 1 авар. видалення
клен 9 25 28 1 авар. видалення

33.
спуск з вул. Дахнівської до 

дамби
клен 10 25 32 1 ' сухост., НПУ видалення

34.
вул. Смілянська, 41-55 

базар
каштан 6 35 48 1 сухост., НУ видалення

35.
вул. Благовісна, 148 

синагога
клен 7 35 40 1 сухост., НУ видалення

36.
вул. Дахнівська, ЗО ФОП 

Абрамова Н.М.
липа 12 45 36 1 авар., НПУ видалено

вивер .3 
корін.

37.
вул. Гоголя, 490 ДНЗ №  22 

«Ж айворонок»

горобина 5 37 25 2 сухост. видалено
горобина 3 37 19 1 сухост. видалено

ялина 3 37 5 2 сухост. видалено
ялина 3 37 10 1 сухост. видалено
ялина 4 37 20 1 сухост. видалено
ялина 4 37 8 1 сухост. видалено
вишня 2 15 12 1 сухост. видалено

38.
вул. Припортова, 44 

ОК «ЖБ К №  79»
шовковиця 5 25 25 1 авар. видалено

39.
вул. Чайковського, 44 

ССУБ

горіх 7 15 25 1 сухост. видалено
береза 10 25 35 3 сухост. видалено

абрикоса 8 23 25 2 сухост. видалено
яблуня 7 25 20 1 сухост. видалено

40.
вул. Чехова, 101 

КНП «ЧМПБ «Центр 
матері та дитини»

і

верба 6 25 48 2 авар. видалено
каштан 10 27 20 1 авар. видалено

верба 5 зо 55 1 авар., НПУ видалено
вирв 3 
корін

тополя 15 зо 42 2 авар. видалено

1



клен 8 15 18 1 авар. видалено
каштан 6 25 зо 1 авар. видалено

абрикоса 12 25 50 1 авар., НПУ видалено розмах.
ВСЬОГО: 125

Разом підлягає знесенню 125 дерев, кущів.
Всього видаляється:
1. Дерев__125___ одиниць
2. Кущів - одиниць
3. Газонів_________ -________ га
4. Квітників______ -_________ м2

Видалення зелених насаджень проводиться без сплати відновлювальної вартості відповідно до п. 6 Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів та квітників, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 р. № 1045.

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах 
відведеної під забудову ділянки

№
з/п

вид зелених насаджень

Ви
со

та
 м

ві
к 

(р
ік

) діаметр стовбура на 
висоті 1,3 метра від 

землі

1 
К

ІЛ
Ь

К
ІС

Т
Ь

 
I

якісний стан зелених насаджень 
(хороший, задовільний, 

незадовільний)

1 2 3 4 5 6 7

Разом запишається на місці:
І. шт.
2. Кушів шт.
3. Газонів га
4. Квітників

Скорочення:
НПУ — дерева, пошкоджені через несприятливі погодні умови;
НУ -  дерева всохли чи набули аварійності в результаті неналежного утримання; 
ДБН -  дерева ростуть з порушенням ДБН, загрожують інженерним мережам; 
ПСПР — дерева пошкоджені до ступеня припинення (неприпииення) росту;
ВМ -  дерева, що досягли вікової межі;
Ф -  фаутні дерева, з дуплами, уражені хворобами та шкідниками;
АН -  аварійно-нахилені дерева, можливе падіння чи обламування гілля.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ:
Департаменту житлово-комунального комплексу підготувати проект рішення МВК 

«Про видалення дерев», на підставі якого видати ордер.
Примітка: роботи по видаленню зелених насаджень виконуються спеціалізованим 
підприємством тільки на підставі ордера, виданого департаментом житлово-комунального 
комплексу.

Голова комісії 
Члени комісії:

Гусаченко В.В. 
Бакум О.М. 
Пшенічнікова А.Б. 
Регурецький Р.М. 
Малашова О.В.

(підпис та ПІБ представника Держекоінспекиії у Черкаській області)
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