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Структурними підрозділами виконавчого комітету Львівської міської ради
розглянуто Ваш запит від 03.06.2021, скерований Секретаріатом Кабінету Міністрів
України 09.06.2021 № 18669/0/2-21, зареєстрований у СЕД Львівської міської ради IT-
Enterprise від 11.06.2021 № 1.3-17180-006, щодо надання публічної інформації та
повідомляємо.

На сьогодні у Львові розроблено систему Inspectree з відображенням насаджень
на карті міста. Це система управління зеленими насадженнями, в якій міститься
інформація про кількість зелених насаджень у місті, їхній стан, параметри.

Стан дерева на карті позначається відповідними кольорами (рис.):
- Ідеальний стан (блакитний);
- добрий (зелений);
- задовільний (жовтий);
- аварійний (червоний)
- мертвий (чорний).
З метою збереження, оцінки зелених насаджень перед початком реконструкції

вулиці Т. Шевченка представниками структурних підрозділів Львівської міської ради
було проведено обстеження зелених насаджень за адресою: вул. Т.Шевченка (від
вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничничної).

Відтак, дерева за вказаною адресою внесено у систему управління зеленими
насадженнями Inspectree.

За результатами обстеження вищезазначеної території більшість дерев
знаходяться в незадовільному стані (сухостійні, всихаючі, уражені шкідниками,
серцевинною та прикореневою гниллю).

Основним документом, що регулює порядок видалення зелених насаджень у
населених пунктах України є Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006
№ 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах».

Разом з тим інформуємо, що відповідно до заяви керівника ЛКП «Львівавтодор»
О. Єстеферової від 29.04.2021, зареєстрованої у СЕД Львівської міської ради від
29.04.2021 №  4-2508-13013, було проведено комісійне обстеження зелених
насаджень за адресою: м. Львів, вул. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до вул. 
Залізничної) за участі представників управління екології та природних ресурсів
департаменту містобудування Львівської міської ради, комунальних відділів
Залізничної та Шевченківської районних адміністрацій Львівської міської ради та
представником відділу державного екологічного контролю природно-заповідного
фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Львівській області.СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise
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За результатами обстеження складено акт обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню за адресою: вул. Т.Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до
вул. Залізничничної) від 04.06.2021 за № 166. Дерева підлягають видаленню
відповідно до п. 2, 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах, затвердженого постановою КМУ 01.08.2006 №1045 (зі змінами), враховуючи
проектну документацію «Реконструкція вул. Т.Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого
до вул. Залізничничної), Дозволу Інспекції Державного архітектурно-будівельного
контролю у м. Львові від 28.04.2021 № ЛВ 012210426752, Рішення виконавчого
комітету ЛМР від 02.08.2019 № 723 «Про надання функцій замовника ЛКП
«Львівавтодор», на проектування, будівництво та реконструкцію об’єктів вулично-
дорожньоЇ мережі м. Львова».

Додаткову інформацію щодо порушеного Вами питання Ви можете отримати в
управлінні екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської
міської ради за тел. 297-59-82.

Вдячні за Вашу активну громадську позицію та небайдужість щодо благоустрою
нашого міста.

Додаток: №1 - акт обстеження зелених насаджень на 5 арк.
Додаток: №2 - фото вказаної у запиті ділянки із системи управління зеленими

насадженнями Inspectree на 1арк

З повагою
Заступник міського голови з містобудування Л.Зубач

Візи:

Начальник управління екології                                                О. Сладкова
та природних ресурсів

Начальник відділу ландшафту міста                       Н. Михайлюк 

І. Гнатушок
297-59-82


