
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про постійну комісію з визначення   

стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території м. Ужгород 

 

 

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 5 частини другої 

статті 30 Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад постійної комісії з визначення  стану зелених 

насаджень та їх відновної вартості на території м. Ужгород згідно з додатком. 

2. Затвердити положення про постійну комісію з визначення  стану 

зелених насаджень та їх відновної вартості на території м. Ужгород, що 

додається. 

3. Встановити, що підписання ордерів на видалення зелених насаджень 

здійснює міський голова або виконуючий його обов’язки.  

4. Розпорядження міського голови 15.05.2017 № 158 визнати таким, що 

втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

____________ №_____ 

 

                                   Склад 

постійної комісії з визначення  стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території м. Ужгород 

 

Бабидорич Володимир Іванович                          - директор департаменту міського, 

голова комісії 

Турянчик Олександра Олександрівна - начальник управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства, 

заступник голови комісії 

Ньорба Вікторія Володимирівна - головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Боровіков Максим Анатолійович - головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Опаленик Іван Іванович - директор ТОВ «Ужагромікс» (за 

згодою) 

Пайда Оксана Володимирівна - начальник відділу благоустрою 

управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського 

господарства 

Чауш Василь Венедиктович -  головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-  

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

 - представник Державної екологічної 

інспекції в Закарпатській області  (за 

згодою) 

 - представник біологічного факультету 

УжНУ (за згодою) 

 

Керуючий справами виконкому            О. МАКАРА   

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому                                                                                                                                                           

____________ №_____  

 
Положення 

про постійну комісію з визначення  стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території м. Ужгород 

 
          Постійна комісія з визначення  стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості на території м. Ужгород (далі – Комісія) є постійно діючим органом. 

Комісія утворюється виконавчим комітетом міської ради. 

 Комісія діє згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 01.08.2006 

року № 1045 “Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів, 

квітників у населених пунктах” та цього Положення.  

 До повноважень комісії належить: 

- розгляд звернень підприємств, установ, організацій, громадян, що 

надійшли до загального відділу або відділу роботи із зверненнями громадян, 

відділу документообігу та контролю департаменту міського господарства та 

Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради про 

видалення, кронування, обрізку або пересадження зелених насаджень та 

визначення  доцільності  їх видалення/кронування/обрізки/пересаджування; 

- визначення стану зелених насаджень та з’ясування причин набуття 

деревами аварійного, сухостійного, фаутного станів; 

- визначення умов надання дозволу на видалення зелених насаджень (за 

умови сплати відновної вартості за рахунок бюджетних асигнувань або за 

рахунок заявника); 

- визначення відновної вартості зелених насаджень, що підлягають 

видаленню/обрізці за зверненням фізичної або юридичної особи, яка має намір 

забудови/впорядкування території. Комісія визначає відновну вартість зелених 

насаджень, які підлягають видаленню/обрізці на підставі одного з документів, 

визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

 За можливості виконання робіт із пересаджування насаджень, комісія 

розраховує вартість таких робіт та перетримки згідно з тарифами організації, 

що проводитиме зазначені роботи.  

 Комісія може залучатись до обстеження зелених насаджень та визначення 

відновної вартості зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що 

відведена/відводиться в установленому порядку фізичній або юридичній особі. 

 До складу комісії входять працівники структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, обслуговуючих підприємств та заявник. До 

роботи комісії також можуть залучатись інші фахівці у сфері благоустрою.  

 Комісію очолює голова комісії або його заступник (у випадку відсутності 

голови комісії). За ведення діловодства комісії відповідає секретар комісії. 

Секретар комісії оформляє та погоджує у членів комісії акти обстеження 



зелених насаджень, що підлягають знесенню, кронуванню, обрізці або 

пересадженню тощо. 

 Відновна вартість зелених насаджень розраховується на підставі              

додатку 2 до рішення виконавчого комітету 15.08.2012 № 264 із урахуванням 

індексу інфляції чинного на початок місяця, в якому здійснюється розрахунок. 

Комісія протягом чотирнадцяти робочих днів проводить обстеження зелених 

насаджень, вказаних у зверненнях підприємств, установ, організацій, громадян 

про видалення/кронування/обрізку зелених насаджень. У разі знесення 

аварійних, фаутних, сухостійних дерев комісія з’ясовує причину набуття 

деревами такого стану. За результатами обстеження у триденний термін 

оформляється акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню/кронуванню/обрізці/пересадженню тощо. Кількість примірників 

акта відповідає кількості членів комісії. Екземпляр акта обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню/кронуванню/обрізці/пересадженню 

передаються головою комісії до Державної екологічної інспекції у 

Закарпатській області. 

 На підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню/кронуванню/обрізці/пересадженню, відділом благоустрою 

управління житлово-комунального господарства департаменту міського 

господарства міської ради готується ордер на видалення зелених насаджень та 

передається для подальшого підписання міським головою (або виконуючим 

його обов’язки). Акти обстеження на кронування/обрізку/пересаджування та 

ордери на видалення зелених насаджень реєструються відділом благоустрою 

житлово-комунального господарства  департаменту міського господарства у 

журналі реєстрації.  

 Підписані дозвільні документи секретарем комісії надаються заявнику 

наручно або поштою відділом, яким було зареєстроване звернення. 

 

 

 

 

 

 

 

 


