
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 квітня 2014 року                                                                      № 30 
 

Про затвердження розрахунку 

визначення відновної вартості 

зелених насаджень по смт Власівка  

 

 На підставі наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 12.05 2009р. №127 «Про затвердження Методики 

визначення відновної вартості зелених насаджень», керуючись п.7 ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому 

Світловодської міської ради № 738 від 13 липня 2011р., виконавчий комітет 

Власівської селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розрахунок визначення відновної вартості зелених 

насаджень у смт Власівка (додаток). 

2. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі: 

- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою; 

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самостійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 см; 

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах селища; 

- 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-, тепло-

постачання та водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі; 

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації; 

- досягнення деревом вікової межі. 

 3. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється 

комісією з обстеження зелених насаджень, яка складає акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів   Кравченко В.В. 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

селищної ради  № 30 

від 29 квітня 2014 р. 

 

Розрахунок відновної вартості дерев та кущів 

по смт Власівка 

 

 1. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 р. №1045 після отримання 

погодженого з територіальними органами центрального органу виконавчої 

влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню, та з оформлення ордера на 

видалення зелених насаджень. 

 2. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення 

(посадки) та утримання за попередні роки: 

Вв = Вств + Ву, 
де Вв - відновна вартість дерев та кущів; 

    Вств – вартість створення (посадки) і догляду дерев та кущів у період 

приживлення = 59 грн. 60 коп. за 1 шт. (згідно кошторису); 

    Ву – вартість утримання дерев та кущів: 

Ву = Вдм х В х Кя х Кз, 

де Вдм – вартість утримання дерев та кущів протягом року = 19 грн. за 1 шт. 

(згідно кошторису); 

     В – вік дерева без урахування дворічного періоду приживлення; 

     Кя – коефіцієнт якісного стану: 

           Таблиця 1 
Якісний стан Коефіцієнт якісного стану (Кя) 

Добрий 1,0 

Задовільний 0,7 

Незадовільний 0,3 

  

Примітка: 

 Якісний стан дерев: 

 добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно 

розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення без ознак хвороб і 

шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел; 

 задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з 

нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні 

пошкодження і невеликі дупла; 

 незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, 

крони слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів 

незначний, технічно пошкоджені стовбури, є дупла. 

 Якісний стан кущів: 

 добрий – кущі нормально розвинені. здорові, листя густе по всій висоті, 

механічні пошкодження і пошкодження через хвороби відсутні, забарвлення і 

розміри листя нормальні; 



 задовільний – кущі здорові з ознакою уповільненого росту, листя мало, є 

сухі гілки, крона одностороння, є незначні механічні пошкодження і 

пошкодження заподіяні шкідниками; 

 незадовільний – кущі ослаблені, значно оголені знизу, листя дрібне, 

багато сухих гілок, механічних пошкоджень, пошкоджень заподіяних 

шкідниками. 

 

      Кз – коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 

           Таблиці 2 
Групи населених 

пунктів залежно від 

кількості населення 

(тис. осіб) 

Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту (Кз) 

І 

Центральна зона 

містобудівної 

цінності 

ІІ 

Середня зона 

містобудівної 

цінності 

ІІІ 

Периферійна зона 

містобудівної 

цінності 

50-100 - 1,7 1,3 

до 50 - 1,3 1,0 

 

Зони містобудівної цінності територій населених пунктів 

Таблиця 3 
Групи населених 

пунктів залежно від 

кількості населення 

(тис. осіб) 

Зони містобудівної цінності 

І 

Центральна зона  

ІІ 

Середня зона  

ІІІ 

Периферійна зона  

50-100 - 
до 2 км від міського 

центру 
більше 2 км 

до 50 - 
до 1 км від міського 

центру 
більше 1 км 

 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 

 

 


