
 
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про затвердження Положень 
про порядок знесення зелених  
насаджень та  визначення  
відновної вартості зелених 
насаджень у місті 
 

З метою охорони та  збереження зелених насаджень у місті, утримання 
їх у належному санітарно-технічному стані, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", 
Наказів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України", від 14.12.2006 
№ 414 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених 
насаджень", враховуючи лист Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 03.04.2007 № 15/7-152/1 
"Щодо застосування Методики визначення відновної вартості зелених 
насаджень", керуючись Законами України "Про рослинний світ", "Про 
місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити: 
1.1. Положення про порядок знесення зелених насаджень у місті 

(додаток 1); 
1.2. Положення про визначення відновної вартості зелених насаджень у 

місті (додаток 2). 
 
2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому 

міськради (Горшенков В.К.) розробити графік проведення інвентаризації 
зелених насаджень. 

 
3. Управлінням житлово-комунального господарства, розвитку 

підприємництва,  відділам інформатизації та якості, загальному виконкому 
міськради (Горшенков В.К., Рижкова І.О., Білогай О.Ю., Мєшкова О.В.),           
редакції   Криворізької   міської    комунальної    газети     "Червоний гірник"      
 
(ШтельмахВ.В.), комунальному  підприємству ТРК"Рудана" (Некрасова І.Ф.)   
забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування 
населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці 



виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" 
розділу "Розвиток підприємництва" про зміст рішення та введення його до 
реєстру документів виконкому міської ради. 

 
4. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому 

міськради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення 
відповідно через шість місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт 
оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник" 
та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у порядку, 
передбаченому чинним законодавством. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Вербицького Г.П.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Додаток 1  
до рішення виконкому 
міської ради 
_________ № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок знесення зелених насаджень у місті 

 
 

1. Положення про порядок знесення зелених насаджень у місті (надалі - 
Положення) визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів та квітників 
(надалі - зелені насадження). 

 
2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі: 
2.1 реалізації генерального плану розвитку міста; 
2.2 реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою; 
2.3 знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як         
5 см; 

2.4 ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста; 



2.5 відновлення світлового режиму в жилому приміщенні, що 
затіняється деревами; 

2.6 проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні 
повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і 
розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, 
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 
електромережі; 

2.7 досягнення деревом вікової межі; 
2.8 провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 
2.9 ліквідації наслідків стихійного лиха аварійної та надзвичайної 

ситуацій. 
 
3. Видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконкомів 

районних у місті рад на підставі ордера (крім випадків, передбачених 
пунктами 14-16 цього Положення). 

 
4. Підставою для прийняття рішення є заява від фізичної особи або 

суб’єктів господарювання (надалі - заявник) про видалення зелених 
насаджень, надана через службу "єдиного вікна" до виконкому районної у 
місті ради.  

Виконком районної у місті ради протягом трьох днів після 
надходження заяви затверджує склад відповідної комісії. 

До складу комісії включаються представники балансоутримувача, 
заявника, комунального підприємства „Зелене господарство” та спеціалісти 
управління містобудування і архітектури виконкому міської ради. 
 

5. Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан 
зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт 
обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за зразком, 
затвердженим Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України від 09.09.2006 № 302 (додаток 1). 

 Акт складається у чотирьох примірниках і у триденний строк 
подається на погодження до Криворізького відділу природокористування.  

 У разі видалення зелених насаджень разом з актом обстеження до 
Криворізького відділу природокористування надається договір, укладений із 
спеціалізованою підрядною організацією з відновлення зелених насаджень, в 
об’ємах, передбачених розробленим проектом (дендропланом озеленення 
щодо створення компенсаційних насаджень). 

  
6. У випадках вирішення питання надання (передачі) земельних 

ділянок для будівництва (реконструкції тощо) об’єкта (погодження його 
місця розташування) в такому ж порядку здійснюється попереднє 
обстеження якісного та кількісного стану зелених насаджень з метою 
визначення доцільності (чи недоцільності) та умов видалення зелених 



насаджень. Після цього комісією у п'ятиденний строк складається у чотирьох 
примірниках висновок про обстеження зелених насаджень, розташованих на 
земельній ділянці, за формою згідно з додатком 1. 

 
 7. Погоджений в установленому порядку акт чи висновок про 
обстеження зелених насаджень, який дійсний протягом року від зазначеної в 
документі дати, у трьох примірниках повертається комісії, по одному з яких 
передається власнику (користувачу) земельної ділянки, заявнику. 
  
 8. Згідно з пунктами 5, 7 цього Положення погоджений акт чи висновок 
передається заявником до комунального підприємства "Зелене господарство" 
або іншого суб’єкта господарювання, який має ліцензію на виконання 
проектних робіт. Розмір відновної вартості за знесення зелених насаджень 
розраховується у п’ятиденний термін. 
 
 9.  Відділ житлово-комунального господарства виконкому районної у 
місті ради в триденний строк готує проект рішення про видалення зелених 
насаджень, в якому зазначаються дані щодо кількості зелених насаджень, що 
підлягають видаленню, залишаються на земельній ділянці.  
 Виконком районної у місті ради в тижневий строк після надходження 
зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і 
наступного робочого дня видає заявнику його копію для сплати відновної 
вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 
 10. На підставі рішення виконкому районної у місті ради про видалення 
зелених насаджень заявником сплачується їх відновна вартість.  

 
11. Виконком районної у місті ради не пізніше наступного робочого 

дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості 
зелених насаджень, що підлягають видаленню, видає ордер на їх видалення 
за зразком, затвердженим Наказом Міністерства будівництва, архітектури            
та житлово-комунального господарства України від 09.09.2006 № 302            
(додаток 2). 
  
 12. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі: 

- реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою 
загального користування (парки, сквери, бульвари, зелені насадження вздовж 
вулиць та доріг тощо); 

- знесення аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також 
самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше             
як 5 см; 

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного 
пункту; 

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що 
затіняється деревами;  



- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні 
повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і 
розподільчому пункті системи енергопостачання, мереж водо-, 
теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній 
електромережі; 

- досягнення деревом вікової межі; 
- провадження господарської діяльності на території розсадників із 

вирощування декоративних дерев та кущів; 
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій. 
 
13. Видалення зелених насаджень, що розташовані на територіях 

природоохоронного заповідного фонду та землях лісового фонду, 
обстежуються спеціалістами відповідних служб. До повноважень комісії, 
зазначеній у п 4. цього Положення, обстеження таких насаджень не входить. 

 
14. Зелені насадження на території меморіального комплексу та 

кладовищі видаляються за наказом балансоутримувача (УЖКГ) на підставі 
акта обстеження, складеного та погодженого відповідно до цього Положення, 
без сплати їх відновної вартості. 

 
15. На земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та 

присадибній ділянці видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням 
власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.  

 
16. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті 

благоустрою загального користування (парки, сквери, бульвари, зелені 
насадження вздовж вулиць та доріг тощо) здійснюється балансоутримувачем 
на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до 
цього Положення. 

 
17. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній 

ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній особі або суб'єкту 
господарювання, сплачується під час передачі такої ділянки у власність 
відповідної особи . 

 
18. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та 

надзвичайної ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує 
життю, здоров'ю, майну фізичної особи або суб'єкта господарювання, їх 
видалення здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження 
відповідно до цього Положення. 
  
 19.  Власники інженерних мереж відновлюють у повному обсязі зелені 
насадження після їх видалення під час виконання окремих видів робіт, а 
саме: ліквідації наслідків стихійного лиха аварійної, у тому числі на 
інженерних мережах населеного пункту, надзвичайної ситуацій, проведення 



ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній 
електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті 
системи енергопостачання, мереж водо-, теплопостачання та 
водовідведення, телекомунікацій і кабельній електромережі. 
 
 20. Санітарна обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і 
проводиться за рішенням балансоутримувача на підставі акта обстеження, 
погодженого комунальним підприємством "Зелене господарство", за винятком 
присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності фізичних і  
юридичних осіб, на яких санітарна обрізка дерев не потребує складання та 
погодження акта обстеження. 
 
 21.Виконання обстеження  зелених насаджень з метою їх знесення 
здійснюється протягом року в період з березня по жовтень. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Додаток 1  
до Положення про порядок 
знесення зелених насаджень у 
місті 

АКТ (ВИСНОВОК про) № ____ 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню  

________________________________ 
(назва населеного пункту)  "___" ____________ 200_ р.  

 
 

Комісію призначено  

  

______________________________________________________________ 
                                               (компетентний орган, який призначив комісію,  
______________________________________________________________ 
                                    номер, дата рішення, стислий зміст (суть) рішення) 
______________________________________________________________  

Голова комісії  ______________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

Члени комісії:   1  ______________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

2  ______________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

3  ______________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

Представник заявника ______________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

Оглянуто зелені 
насадження за 
адресою  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________
Видалення зелених насаджень пов'язано з проведенням 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (зазначається причина видалення зелених насаджень)  

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:___________________________________ 
                                                                                                                  ( зона розташування земельної ділянки) 

N з/п  
Вид 

зелених 
насаджень  

Вік 
(рік)  

Діаметр 
стовбура 

на 
висоті 

1,3 

Кількість 

Якісний стан 
зелених 

насаджень 
(добрий, 

задовільний, 

Підлягає 
зрізуванню 

  

Підлягає 
пересаджуванню 



метра 
від 

землі  

незадовільний) 

1.                
2.                
3.                

Разом підлягає пересаджуванню  ______________ дерев  ___________________кущів  

Разом підлягає зрізуванню  ______________ дерев  ___________________ кущів 

Всього видаляється:  

1. Дерев  __________________________________________________________одиниць  

2. Кущів                                                                                                                      одиниць  

3. Газонів  __________________________________________________________ га  

4. Квітників  __________________________________________________________ м2  

 
2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:  

1. Дерев  _____________________________________________________грн.  

2. Кущів                                                                                                            грн.  

3. Газонів  _____________________________________________________грн.  

4. Квітників  _____________________________________________________грн.  

Разом до сплати                                                                                                           грн. 

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

N 
з/п  

Вид зелених 
насаджень  

Вік 
(рік)  

Діаметр 
стовбура на 
висоті 1,3 
метра від 
землі  

Кількість 

Якісний стан зелених 
насаджень (добрий, 

задовільний, 
незадовільний)  

1.            
2.            
3.            
4.            

Разом залишається на місці:  

1. Дерев  ______________________________________________________________ 

2. Кущів  ______________________________________________________________ 



3. Газонів  ______________________________________________________________ 

4. Квітників  ______________________________________________________________ 

 

 

Висновок комісії:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Зелені насадження, що залишаються на час будівництва, передаються на збереження  

______________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 
 

Голова комісії: _________________               _________________ 
                                                                                                            (Підпис)                                                          
Члени комісії: _________________                _________________ 
                                                                                                             (Підпис)                

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 
Начальник Криворізького 
відділу природокористування                   _________________ 
                                                                                                               (Підпис) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
до Положення про порядок 
знесення зелених насаджень у 
місті 

 

ОРДЕР № _______ 
на видалення зелених насаджень  

______________________________ 
(назва населеного пункту) "___" ____________ 200_ р.  

 
 

На підставі рішення (розпорядження) від    "___" ________________  № ___ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                        (виконавчий орган місцевого самоврядування) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
дозволяється: 
______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім’я, по батькові  фізичної особи або назва суб`єкта господарювання) 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________ адреса _____________________________________
______________________________________________ - ______________________________________
згідно з актом (висновком про) обстеження зелених насаджень, складеним "___" ________ 200__ р.,  
комісією _____________________________________________________________________________
                               (найменування органу, який призначив комісію, із зазначенням рішення про її призначення) 
______________________________________________________________ 

Термін видалення встановлюється до "___" ______________ 200_ р. 

Благоустрій та озеленення провести до "___" ______________ 200_ р.  

Використання вирубаної деревини _______________________________________________________ 

Зелені насадження, які залишаються в межах будівельного майданчика, передаються на збереження 
______________________________________________________________________________________
                                                               (найменування організації) 

 
"___" ______________ 200_ р.  "___" ______________ 200_ р.  

Дата відкриття ордера  Дата закриття ордера  

Керівник органу, який видає ордер ________________ 
                                                                    (Підпис)

 ___________________________________ 
(Прізвище та ініціали )

М. П.     

 
 



Додаток 2  
до рішення виконкому 
міської ради 
_________ № ____ 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
щодо визначення відновної вартості зелених насаджень у місті 

 
 1. Загальні положення. 

1.1. Положення щодо визначення відновної вартості зелених насаджень 
у місті (надалі-Положення) розроблено з метою збереження і відновлення 
зелених насаджень, відповідно до методики, затвердженої Наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 14.12.2006 № 414.  

1.2. Положення визначає механізм формування відновної вартості всіх 
видів зелених насаджень та призначене для обґрунтування балансової 
вартості і вартості робіт  із відновлення їх саджання за умови дотримання 
агротехнічних норм та правил створення зелених насаджень, технологічної 
послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, 
функціонального призначення, норм витрат матеріалів, машин і механізмів, 
часу, визначених ресурсними кошторисними нормами та технологічними 
картами. 

2. Порядок  визначення відновної  вартості зелених  насаджень. 
2.1.Відновна вартість зелених насаджень розраховується за формулою: 

Вв = Вб + Ввід,  де: 

Вв - відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, 
квітник); 

Вб - балансова вартість зелених насаджень; 
Ввід - вартість відновлення зелених насаджень (комплекс робіт із 

саджання та догляду за зеленими насадженнями у період їх приживлення). 
 

 
2.2. Визначення балансової вартості (цінності) зелених насаджень. 
Балансова вартість (цінність) зелених насаджень – це всі витрати, за 

рахунок яких вони створені та прийняті на баланс суб’єкта  
(балансоутримувача), що їх експлуатує, з урахуванням планових накопичень, 
а також інфляційних процесів. 

Балансова вартість визначається для всіх видів зелених насаджень з 
урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового 
стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи 
(швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності 
(загального і обмеженого користування, спеціального призначення, 



природний і заповідний фонд і т.і.), зони розташування – цінності ділянки 
міської території, яка визначається спеціалістами відділу планування та 
забудови управління містобудування і архітектури виконкому міської ради 
(ядро міста, центральна, середня, периферійна, приміська зони) і  
розраховується за формулою: 
 

 
Вб = Вдм х Кв х Кп х Кя х Кф х Кз, де: 

 
Вдм - кошторисна вартість догляду за деревом віком до 20 років 

(молодняк), яка визначається за формулою (кошторисна вартість найбільш 
поширених у місті зелених насаджень приведена у додатку): 
 

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) х 20 грн., де: 
 

Тпв - прямі витрати на комплекс робіт з догляду за зеленими 
насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними 
нормами (РЕКН-2000), затвердженими Наказом Державного комітету України з 
будівництва та архітектури від 14.09.2000 № 201 „Про затвердження Ресурсних 
елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи та вказівок щодо їх 
застосування”; 

Тсз - відрахування на соціальні заходи здійснюються за нормами та 
порядком, визначеними чинним законодавством; 

20 - розрахунковий базовий вік дерева, до якого застосовуються 
поправочні коефіцієнти; 

Тзв - загальновиробничі витрати, які включають витрати на оплату праці 
загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору і 
відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, відповідних 
відрахувань на соціальні заходи і решти статей загально-виробничих витрат: 
 

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де: 
 

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової 
кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у 
загальновиробничих витратах; 

Т - середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу; 
Тпв - прямі витрати, люд.-год.; 
0,85 грн. - усереднений показник для визначення коштів на покриття 

решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно-
розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт (з догляду за 
зеленими насадженнями або роботами, пов'язаними із відновленням саджання 
зелених насаджень); 

Тад - адміністративні витрати, що включаються до складу вартості з 
догляду за зеленими насадженнями, розраховуються з використанням 
усередненого показника адміністративних витрат на 1 люд.-год. планової 
нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з догляду за 



зеленими насадженнями:  
 

Тад = 0,73 Тпв, де: 
 

0,73 грн./люд.-год - усереднений показник для визначення адміністративних 
витрат; 
 

 
 

Кв - поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева  

          Таблиця 1 

Віковий стан Кв 

- молодняк до 20 років 1 
- середньовікові 20-50 років 1,5 
- пристиглі 50-80 років 2,2 
- стиглі і перестиглі 80 і більше років 2,5 

 
Кп - орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи 

 
       Таблиця 2 

Порода дерева Кп 

- швидкоростучі 2,0 
- хвойні 1,5 
- повільноростучі 1,0 

 
 
Кя - орієнтовна величина коефіцієнта якісного стану  

  Таблиця 3 

Якісний стан Кя 

добрий 1,00 
задовільний 0,75 
незадовільний 0,50 

 
 

Якісний стан дерев визначається за такими ознаками: 

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 слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів 
незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла. 

Кф – орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності  
 

Таблиця 4 

Функціональна належність зелених насаджень Кф 

Загального користування (парки, сквери, бульвари тощо) 2,0 
Обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні) 1,5 
Спеціального призначення (вулиці, магістралі в населених 
пунктах, санітарно-захисні зони тощо) 

1,5 

Інші 1,0 
Природоохоронний, заповідний фонд 5,0 

 
Кз – орієнтовна величина коефіцієнта цінності ділянки міської 

території 
 

Таблиця 5 

Зона розташування зелених насаджень Кз 

Ядро міста 3,0 
Центральна  2,2 
Середня  1,75 
Периферійна  1,50 
Приміська  1,0 

  
3. Визначення кошторисної вартості відновлення зелених насаджень. 
3.1. Вартість комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (Ввід – 

підготовка механізованим або ручним способом стандартних місць саджання 
зелених насаджень та догляд за ними протягом періоду приживлення – 2 
роки) складається з прямих (Тпв), загальновиробничих (Тзв) та 
адміністративних витрат (Тад) і визначається за формулою: 

 

   Ввід = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) 

3.2. До прямих витрат включаються витрати, які безпосередньо 
стосуються конкретного об'єкта: 
 - трудові витрати на одиницю виміру (дерево, кущ, м²) з 
відрахуваннями на соціальні заходи визначаються за Ресурсними 
елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими Наказом 
Державного комітету України з будівництва та архітектури від 14.09.2000 
№201 „Про затвердження Ресурсних елементів кошторисних норм на 
ремонтно-будівельні роботи та вказівок щодо їх застосування”. Структура та 
перелік витрат підприємств, пов'язаних з оплатою праці, визначаються за 
умовами колективного договору відповідно до трудового законодавства 
України та Галузевої угоди; 



- витрати на машини і механізми, визначаються за Ресурсними 
кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів 
(РКНМ), затвердженими Наказом Державного комітету України з 
будівництва та архітектури від 05.10.2001 №225;  
 - витрати на матеріали визначаються у поточних ринкових цінах на цей 
період в регіоні. 

 

3.3.  Загальновиробничі витрати розраховуються за формулою: 
 

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв,  де: 
 

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-
розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається 
у загальновиробничих витратах;  

Тпв - прямі витрати (трудомісткість, люд.-год.); 
Т - середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу; 
Тсз - ставка відрахувань на соціальні заходи від оплати праці 

загальновиробничого персоналу; 
0,85грн. - усереднений показник для визначення коштів на покриття 

решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно-
розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з відновлення 
зелених насаджень. 

 
Загальновиробничі витрати (Тзв) включаються до вартості відновлення 

зелених насаджень з урахуванням витрат на оплату праці 
загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору 
(відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди), відповідних 
відрахувань на соціальні заходи і решти статей загальновиробничих витрат. 

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу визначаються 
з урахуванням усередненого коефіцієнту переходу від нормативно-
розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у 
прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких 
враховується у загальновиробничих витратах, середньої погодинної оплати 
праці загальновиробничого персоналу (за умовами колективного договору). 

Відрахування на соціальні заходи здійснюються відповідно до чинного 
законодавства. 

Решта статей загальновиробничих витрат на відновлення зелених 
насаджень визначається з урахуванням нормативно-розрахункової 
трудомісткості робіт на 1 люд.-год. і усередненого показника для визначення 
коштів на покриття цих витрат. 

Для розрахунку коштів на покриття решти статей загальновиробничих 
витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 3  до 
ДБН Д.1.1-1-2000 „Озеленення”. 

 
3.4. Адміністративні витрати, що включаються до складу вартості 

відновлення зелених насаджень, розраховуються з використанням 



усередненого показника адміністративних витрат на 1 люд.-год. планової 
нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з відновлення 
зелених насаджень (підготовки місць до саджання, заготовлення садивного 
матеріалу, саджання, догляд протягом періоду приживлення). 

 Для розрахунку адміністративних витрат використовується 
усереднений показник відповідно до додатка 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 „Озеле -
нення”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 Додаток   
                                                                              до Положення щодо визначення             

                                                                     відновної вартості зелених  
                                                      насаджень у місті 

 
 

Кошторисна вартість щодо саджання та 
догляду за зеленими насадженнями  

 
 

№ з/п Найменування Одиниця виміру Сума, грн.

1 Догляд за листяними деревами 
протягом 1 року 

1 дерево 24,0 

2 Комплекс робіт щодо саджання 
листяних дерев та догляд за 
ними протягом 2 років: 

  

2.1 - акація, черемха; 1 дерево 193,0 
2.2 - береза, клен; 1 дерево 224,0 
2.3 - ясень, шовковиця, берест, 

абрикос, слива, яблуня, груша, 
вишня; 

1 дерево 173,0 

2.4 - тополя, верба, горіх; 1 дерево 198,0 
2.5 - липа; 1 дерево 241,0 
2.6 - горобина, каштан, платан 1 дерево 211,0 
3 Догляд за хвойними деревами 

протягом 1 року 
1 дерево 38.0 

4 Комплекс робіт щодо саджання 
хвойних дерев та догляд за 
ними протягом 2 років: 

  

4.1 - ялина; 1 дерево 487,0 
4.2 - смерека (ялина) колюча; 1 дерево 809,0 
4.3 - туя 1 дерево 182,0 
5 Догляд за ялівцем козацьким 

протягом 1 року 
1 кущ 12,0 

6 Комплекс робіт щодо саджання 
ялівця козацького та догляд за 
ним протягом 2 років 

1 кущ 78,0 

7 Догляд за трояндами протягом 
1 року 

1 кущ 13,0 

8 Комплекс робіт щодо саджання 
троянд та догляд за ними 
протягом 2 років 

1 кущ 59,0 

9 Догляд за листяними 
чагарниками протягом 1 року 

1 кущ 13,0 



10 Комплекс робіт щодо саджання 
листяних чагарників та догляд 
за ними протягом 2 років: 

  

10.1 - бузок; 1 кущ 102,0 
10.2 - спірея Ван-Гута, калина, 

сніжноягідник, чубушник; 
1 кущ 108,0 

10.3 - айва, барбарис; 1 кущ 104,0 
10.4 - жимолость татарська, смородина 

золотиста 
1 кущ 97,0 

11 Догляд за дворядним 
живоплотом протягом 1 року 

1 м 21,0 

12 Комплекс робіт щодо саджання 
дворядного живоплоту та 
догляд за ним протягом 2 років 
(самшит) 

1 м 199,0 

13 Комплекс робіт щодо саджання 
дворядного живоплоту з 
листяного чагарнику та догляд 
за ним протягом 2 років 

1 м 181,0 

14 Догляд за багаторічниками 
протягом 1 року 

1 м2 29,0 

15 Комплекс робіт щодо саджання 
багаторічників та догляд за 
ними протягом 2 років 

1 м2 136,0 

16 Комплекс робіт щодо саджання 
багаторічників (піон) та догляд 
за ними протягом 2 років

1 м2 164,0 

17 Комплекс робіт щодо саджання 
газону протягом 1 року 

1 м2 37,0 

18 Догляд за газоном (з поливом) 1 м2 14,0 
19 Догляд за газоном (без поливу) 1 м2 12,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
                                                                             

Аналіз регуляторного 
впливу до проекту регуляторного акта - рішення виконкому міськради 

"Про затвердження Положень про порядок знесення зелених насаджень та 
визначення відновної вартості зелених насаджень у місті" 

 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати 

шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка 
важливості цієї проблеми. 

З прийняттям проекту регуляторного акта – рішення виконкому 
міськради "Про затвердження Положень про порядок знесення зелених 
насаджень та визначення відновної вартості зелених насаджень у місті" буде  
врегулювано правові відносини між суб'єктами господарювання, яким 
необхідно вирішити питання знесення зелених насаджень та визначення їх 
відновної вартості, і органами державної влади, на які покладено функції 
контролю за утриманням та збереженням зелених насаджень. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання. 

Цим регуляторним актом вводиться в місті єдиний порядок знесення 
зелених насаджень та визначення іх відновної вартості для суб'єктів 
господарювання. 

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв'язана за допомогою діючого регуляторного акта. 
Рішенням міської ради від 28.03.2007 № 1019 "Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26.12.2000 № 509 "Про порядок знесення 
зелених насаджень у місті Кривому Розі" та втрату чинності рішення 
міської ради від 27.07.2005 № 3362" скасовано попередній порядок 
знесення зелених насаджень у місті Кривому Розі та розмір такс для 
розрахунку відновлювальної вартості дерев, чагарників, газонів та 
квітників.  Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006           
№ 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах" не визначено до яких органів державної 
влади необхідно звертатися суб'єктам господарювання для отримання 
дозволу на знесення зелених насаджень та їх відновної вартості у місті . 
Тому необхідно прийняти новий регуляторний акт, яким вводиться 
єдиний порядок знесення та визначення відновної вартості зелених 
насаджень для суб'єктів господарювання. 

 
 



4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних 
витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави 
внаслідок його дії. 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуля -
торного акта є: 

 
 

Сфера впливу Вигоди Витрати 
Інтереси 
громадян 

Користування суспільними 
благами від фінансування 
місцевих програм з благоустрою, 
спрямованих на покращення 
соціально - культурного 
розвитку міста за рахунок коштів 
міського цільового фонду 
озеленення (сплата відновної 
вартості за знесення зелених 
насаджень) 

Відсутні 

Інтереси суб'єктів 
господарювання 

Спрощення та прозорість 
процедури отримання 
документів на знесення зелених 
насаджень. Формування єдиних 
для усіх суб’єктів 
господарювання "правил гри"   

Сплата відновної 
вартості за знесення 
зелених насаджень 

Інтереси держави Покращення екологічного стану 
міста за рахунок  коштів з 
цільового фонду озеленення 

Відсутні 

 
 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Метою регулювання є встановлення єдиного порядку знесення 

зелених насаджень та визначення їх відновної вартості, впровадження 
єдиної загальноміської політики з питання регулювання, організації і 
контролю за знесенням зелених насаджень, можливість отримання 
додаткових коштів на озеленення міста. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних 

способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього державного регулювання господарсь- 
ких відносин.  

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є:  
- отримання ордера на знесення зелених насаджень та розрахунку 

відновної вартості згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження  Порядку видалення  



 
дерев, кущів, газонів і квітників  у населених  пунктах",  що ускладнює 
процедуру у зв'язку з неврегулюванням правових відносин між 
суб'єктами господарювання та органами місцевого самоврядування; 

- затвердження аналогічного регуляторного акта виконкомами 
районних у місті ради. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 

встановлених цілей. 
Прийняття цього регуляторного акта запровадить в місті єдиний 

порядок знесення зелених насаджень та визначення відновної вартості за 
їх знесення, що сприятиме сталим надходженням коштів до міського 
фонду озеленення від цього виду збору. Суб'єкти господарювання 
зможуть отримати вигоди від економії часу, зручності проведення 
процедури. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визна - 

чених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного 
акта. 

Введення в дію цього регуляторного акта надасть можливість: 
- забезпечити надання повноцінних, якісних та своєчасних послуг з 

реконструкції та відновлення зелених насаджень; 
- утримувати зелені насадження у належному стані; 
- зменшити кількість скарг до органів місцево самоврядування 

щодо незадовільного тримання зелених насаджень.   
 
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у 

разі прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Проект розроблено відповідно до ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". Відновна вартість розраховується за 
формулою, наведеною у Положенні про визначення відновної вартості 
зелених насаджень. 

Цей регуляторний акт надасть можливість суб'єктам господарю -  
вання прогнозувати свої дії та витрати. 

 
10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 

найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян, 
держави. 

На теперішній час відновна вартість знесення зелених насаджень 
розраховується за фактичними витратами догляду за ними. 

У суб'єктів господарювання не виникатиме додаткових витрат, 
окрім витрат на розрахунок сплати відновної вартості. Крім того, вони 
матимуть змогу самостійно обирати організацію для виконання 
розрахунку відновної вартості, враховуючи природоохоронні вимоги та 
свій фінансовий стан. 



Впровадження регуляторного акта не потребує витрат з боку 
держави. 

 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть  бути 
кількісно визначені. 

Не всі показники можуть бути визначені кількісно, серед них є 
якісні: 
 - введення в місті єдиного порядку знесення зелених насаджень та 
визначення відновної вартості; 
 - покращення санітарного та естетичного стану міста; 
 - впорядкування правовідносин між громадянами, суб’єктами 
господарювання та органами місцевого самоврядування. 

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх. 

Введення в дію Положень про порядок знесення зелених насаджень 
та визначення відновної вартості зелених насаджень у місті дозволить 
підвищити відповідальність суб'єктів господарювання і громадян, які 
виконують процедуру знесення зелених насаджень, забезпечити 
дотримання природоохоронного законодавства під час її проведення, 
захистить громаду від несанкціонованого знесення та знищення зелених 
насаджень. 

Виконання вимог рішення дозволить місцевим органам влади 
контролювати ситуацію щодо знесення зелених насаджень у місті 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006            
№ 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах". 

Впровадження та виконання цього регуляторного акта не залежить 
від ресурсів органів місцевого самоврядування. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запро - 

понованого регуляторного акта. 
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть 

впливати на дію запропонованого регуляторного акта, та під час 
проведення базового, повторного і періодичного відстежень до нього у 
разі необхідності будуть вноситись відповідні зміни . 

 
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуля - 

торного акта. 
Строк чинності регуляторного акта встановлюється на 

довгостроковий  термін або до прийняття нових нормативних актів. У 



разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності 
вноситимуться відповідні зміни. 

 
15. Визначення показників результативності регуляторного 

акта. 
Показники результативності цього регуляторного акта: 

 - кількість нових об'єктів будівництва з озеленення, впорядкованих 
відповідно до сучасних вимог; 
 - сталі надходження коштів до міського фонду озеленення від 
сплати відновної вартості; 

 
Найменування Од. 

виміру
2008 рік 2009 рік 2010 рік 

Прогноз надходження 
коштів до міського 
фонду озеленення від 
сплати відновної 
вартості  

тис. грн. 1900,0 2000,0 2100,0 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта у разі його 
прийняття. 

Результативність регуляторного акта буде щоквартально 
відстежуватись управлінням житлово-комунального господарства 
виконкому міської ради та виконкомами районних у місті рад шляхом 
здійснення аналізу щодо кількості впорядкованих об'єктів будівництва та 
обсягів надходження коштів до міського фонду озеленення від сплати 
відновної вартості за даними виписок управління Державного 
казначейства у м. Кривому Розі про фактичні надходження сплати 
відновної вартості до місцевого фонду. 

 
Розробник проекту рішення – управління житлово-комунального 

господарства  виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 
1, каб.№№ 550, 445, тел. 440-02-38, 74-36-29, 74-29-49). 
 
 
 


