
Проєкт  
вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від __ __________ 2021 року                                                          №__ 
смт Олександрівка 

 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Олександрівської селищної ради                     
від 15.06.2021р. №228 «Про створення комісії з 
обстеження зелених насаджень на території 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області» 
 
 Керуючись статтями 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 01 серпня 2006 року «Про 
затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України від 12 травня 2009 року №127 «Про затвердження Методики 
визначення відновної вартості зелених насаджень» 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрівської 

селищної ради від 15.06.2021р. №228 «Про створення комісії з обстеження 
зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області» шляхом доповнення 
додатком 5 «Порядок нарахування відновної вартості всіх видів зелених 
насаджень на території Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області» (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради Володимира ОСИПЕНКА. 
 
 
 
Селищний голова                                                         Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 



Додаток 5 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
Олександрівської селищної ради  
від _________ 2021 року №______ 
 
 

ПОРЯДОК  
нарахування відновної вартості всіх видів зелених насаджень 

на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень 
на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області встановлює механізм визначення відновної вартості 
зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників), що підлягає сплаті при 
видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням 
земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі. 

1.2. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень 
на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області розроблено відповідно до Закону України "Про 
благоустрій населених пунктів"; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045 (далі Порядок); Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.12.1999 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.01.2000 за № 27/4248; Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України (далі - Правила), затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
від 10.04.2006 № 105, на підставі Методики визначення відновної вартості 
зелених насаджень (далі Методика), затвердженої наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127.  

1.3. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється 
комісією з обстеження зелених насаджень та їх відновної вартості (далі- 
Комісія), створеною відповідно до Порядку, яка складає акти обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню.  

1.4. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку. 
1.5. Доцільність і можливість пересадки дерев та кущів, які підлягають 

видаленню, визначається комісією при їх обстеженні та оцінці. 
1.6. У разі видалення зелених насаджень на підставі повідомлення, 

декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання 
будівельних робіт розмір їх відновної вартості зменшується на суму, 
передбачену в проєктній документації на озеленення прибудинкової території. 



1.7. Сплата відновної вартості здійснюється на реєстраційний рахунок 
загального фонду бюджету ТГ 24060300 «Інші надходження» 

1.8. У разі якщо заявником на видалення дерев є структурні підрозділи, 
або комунальні підприємства Олександрівської селищної ради – відновна 
вартість не сплачується. 

Сплата також не проводиться у разі: 
- будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту (при 
наявності дозволу на початок робіт від ДІАМ); 
- знесення, аварійних, сухостійних, фаутних дерев; 
- відновлення світлового режиму; 
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в межах охоронної зони 
лінії електропередач; 

 
РОЗРАХУНОК ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЕВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД 

 Згідно з Методикою відновна вартість дерев листяних порід 
розраховується за формулою:  
 
Вв = Вств+ Ву , де 
Вв - відновна вартість дерев;  
Вств - вартість створення дерев;  
Ву - вартість утримання дерев.  
 

ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ДЕРЕВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД 
Вартість утримання дерев розраховується за формулою:  
 
Ву = Вдм х В х Кя х Кз, де 
Ву - вартість утримання дерев;  
Вдм - вартість утримання дерев протягом року; 
В - кількість років протягом яких проводились заходи з утримання цих 
зелених насаджень (визначається балансоутримувачем, а в разі його відсутності 
– відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 
та благоустрою Олександрівської селищної ради за умови, що зелені 
насадження знаходяться на землях комунальної власності ради);  
Кя - коефіцієнт якісного стану (додаток 3 до Методики); 
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 
(додаток 4, 5 до Методики).  
 

РОЗРАХУНОК ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЕВ ХВОЙНИХ ПОРІД 
Згідно з Методикою, відновна вартість дерев хвойних порід розраховується за 
формулою:  
 
Вв = Вств + Ву, де 
Вв - відновна вартість дерев;  
Вств - вартість створення дерев;  
Ву - вартість утримання дерев. 



 
ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ ДЕРЕВ ХВОЙНИХ ПОРІД 

Вартість утримання дерев розраховується за формулою:  
 
Ву = Вдм х В х Кя х Кз, де 
Ву - вартість утримання дерев;  
Вдм - вартість утримання дерев протягом року;   
В - кількість років протягом яких проводились заходи з утримання цих 
зелених насаджень (визначається балансоутримувачем, а в разі його відсутності 
– відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 
та благоустрою Олександрівської селищної ради за умови, що зелені 
насадження знаходяться на землях комунальної власності ради); 
Кя - коефіцієнт якісного стану (додаток 3 до Методики); 
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 
(додаток 4, 5 до Методики). 
 

РОЗРАХУНОК ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ КУЩІВ 
 Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, 
затвердженою наказом Міністерства житлово-комунального господарства 
України від 12.05.2009 № 127 (далі - Методика), відновна вартість кущів 
розраховується за формулою:  
Вв = Вств + Ву, де 
Вв - відновна вартість кущів;  
Вств - вартість створення кущів;  
Ву - вартість утримання кущів. 
 

ВАРТІСТЬ УТРИМАННЯ КУЩІВ 
 Вартість утримання кущів розраховується за формулою:  
 
Ву = Вдм х В х Кя х Кз, де  
Ву - вартість утримання кущів;  
Вдм - вартість утримання кущів протягом року;   
В - кількість років протягом яких проводились заходи з утримання цих 
зелених насаджень (визначається балансоутримувачем, а в разі його відсутності 
– відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 
та благоустрою Олександрівської селищної ради за умови, що зелені 
насадження знаходяться на землях комунальної власності ради); 
Кя - коефіцієнт якісного стану (додаток 3 до Методики); 
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 
(додаток 4, 5 до Методики). 
 

РОЗРАХУНОК ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ГАЗОНІВ 
 Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, 
затвердженою наказом Міністерства житлово-комунального господарства 



України від 12.05.2009 № 127 (далі - Методика), відновна вартість звичайних 
газонів розраховується за формулою:  
 
Вв = Вств х Кф х Кя х Кз, де 
Вв - відновна вартість газону;  
Вств - вартість створення газонів;  
Кя - коефіцієнт якісного стану (додаток 3 до Методики);  
Кф - коефіцієнт функціональної належності (додаток 6 до Методики);  
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 
(додаток 4, 5 до Методики).  
 

РОЗРАХУНОК ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ КВІТНИКІВ 
 Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, 
затвердженою наказом Міністерства житлово-комунального господарства 
України від 12.05.2009 № 127 (далі - Методика), відновна вартість квітників 
розраховується за формулою:  
 
Вв = Вств х Кф х Кя х Кз, де 
Вв - відновна вартість квітника;  
Вств - вартість створення квітника;  
Кя - коефіцієнт якісного стану (додаток 3 до Методики);  
Кф - коефіцієнт функціональної належності (додаток 6 до Методики);  
Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 
(додаток 4, 5 до Методики).  
 
 
 
 
Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету  

Олександрівської селищної ради                                                          С. Антіпов 
 
 

 

 


