
 
УКРАЇНА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТЕ   СКЛИКАННЯ 

 

 

від 15.04.2011 № 7/9 

м. Володимир-Волинський 

Про затвердження Положення 

про порядок видалення зелених 

насаджень на території 

м. Володимира – Волинського 

 

                 Відповідно до статті 28 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006р. №1045, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства України від 10.04.2006р. №105, 

Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої 

наказом Міністерства з питань житлово – комунального господарства України 

від 12.05.2009р. №127, керуючись п.п.1,7п.а ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

                  1. Затвердити Положення про порядок видалення зелених насаджень 

на території м. Володимира – Волинського (додається). 

                 2. КП «Троянда» (Адамчук А.В.): 

                 2.1. Відкрити в банківській установі розрахунковий рахунок на 

перерахування коштів фізичними та юридичними особами за відновну вартість 

зелених насаджень. 

                 2.2. Кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства від 

фізичних та юридичних осіб використовувати тільки на озеленення міста. 

                3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 

та екології. 

      4. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

 

 

Міський голова                                                                              П.Д.Саганюк 

      Фіщук 38518 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             рішення   міської ради 

                             від 15.04.2011 №7/9 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок видалення зелених насаджень на 

території м. Володимира – Волинського 

 

І.Загальні положення 

 

               1.Це Положення розроблено з метою охорони та збереження зелених насаджень у 

місті і утримання їх у здоровому впорядкованому стані на території м.Володимира – 

Волинського. 

               2.Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квіт-ників (далі – 

зелені насадження), правові і організаційні засади у сфері охорони та утримання зелених 

насаджень, спрямованих на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини. 

               3.Положення, розроблене відповідно до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045, 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 

10.04.2006р. №105. 

               4.Положення є обов’язковим для виконання всіма установами, підприємствами, 

організаціями та громадянами, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і 

утриманням зелених насаджень, розташованих на території міста. 

 

ІІ. Визначення термінів 

 

               Балансоутримувач – спеціально уповноважені на конкурсних засадах державними 

чи місцевими органами влади підприємства, організації, які відпо-відають за утримання та 

збереження зелених насаджень на підпорядкованих те-риторіях зеленого господарства. 

               Відновна вартість зелених насаджень – це вартість, яка визначає їх-ню цінність, 

включаючи витрати на відновлення. 

               Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на 

право власності на земельну ділянку. 

               Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рос-линність 

природного і штучного походження на визначеній території населе-ного пункту. 

                Користувачі земельних ділянок – фізичні та юридичні особи, які взяли земельну 

ділянку в довгострокову оренду або користування ними. 

                Аварійне дерево – дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я 

пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або 

перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших 

стихійних природних явищ, чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної 

суховершинності, досягнення вікової межі. 

               Фаутне дерево – дерево, пошкоджене хворобами та шкідниками. 

               Терміни, що не визначені у цьому розділі, вживаються у значенні, встановленому 

чинним законодавством. 

 

ІІІ. Охорона та утримання зелених насаджень 

 

               1.Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного 

пункту міста під час проведення будь – якої діяльності, крім зелених насаджень, які 



висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повіт-ряних і кабельних ліній, 

трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. 

               2.Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а 

також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного 

або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних 

ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду, - за рахунок 

коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у 

встановленому порядку. 

               3.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: 

               - на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі 

цих об’єктів; 

               - на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – 

установи, організації, підприємства; 

               - на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи 

власники цих територій; 

               - на безхазяйних пустирях, пустирях – місцеві органи самоврядування; 

               - на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі. 

               4.Містобудівна діяльність у місті проводиться з дотриманням вимог охорони 

зелених насаджень. 

               5.Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились 

зелені насадження, забудовник: 

               - огороджує дерева на території будівництва; 

               - у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування 

дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола 

наявних дерев розміром не менше 1,5х1,5 м. 

 

 

ІУ. Порядок видалення зелених насаджень на території 

м. Володимира – Волинського 

 

               1.Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі 

– зелені насадження) на території м. Володимира – Волинського. 

               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 сантиметрів; 

               2.4.Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста; 

               2.5.Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється 

деревами; 

               2.6.Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних 

ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному 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 ситуації. 

                3.Видалення зелених насаджень на території міста Володимира – Волинського 

здійснюється на підставі ордера. 



                4.Видалення зелених насаджень, а також проведення робіт з кронування та 

санітарної розчистки дерев на території міста здійснюється в період з 28 жовтня по 28 

березня. 

5.Ордер на видалення зелених насаджень видає управління житлово-комунального 

господарства і будівництва на підставі: 

                5.1.Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, погодженого 

відділом міжрайонного комплексного управління, регулювання та погоджувальної діяльності 

Державного управління охорони  навколишнього природного  середовища у Волинській 

області; 

                5.2.Розпорядження міського голови ( за винятком випадків передбачених пунктами 

13-17 цього Порядку); 

                5.3.Квитанції про сплату відновної вартості зелених насаджень. 

                6.Обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, здійснюється 

постійно діючою комісією створеною виконавчим комітетом міської ради. 

                6.1.Комісія, у п’ятиденний строк, визначає стан зелених насаджень та складає акт 

обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню за зразком затвердженим 

Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, у якому зазначаються 

розмір відновної вартості зелених насаджень, згідно з Порядком визначення відновної 

вартості зелених насаджень. 

                 6.2.Забезпечення діяльності комісії та здійснення оформлення актів обстеження і 

підготовка проектів розпорядження міського голови з питань видалення зелених насаджень 

покладається на управління житлово-комунального господарства і будівництва виконкому 

міської ради. 

                  7.Підставою для обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, є 

заява юридичної чи фізичної особи (далі – заявник) про видалення зелених насаджень. 

                  8.Підставою для прийняття розпорядження міським головою є заява юридичної чи 

фізичної особи про видалення зелених насаджень з наданням копій необхідних дозвільних 

документів та акт обстеження зелених насаджень. До заяви додаються наступні документи: 

                  - документ, що засвідчує право на земельну ділянку (копія державного акту на 

право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною 

ділянкою, або договору оренди); 

                  - копію робочого проекту забудови території міста (реконструкції тощо) або 

проектної документації на благоустрій погоджений в установленому порядку, де обов’язково 

вказано зелені насадження, які попадають у зону будівництва, або розташовані поряд та при 

проведенні будівельних робіт можуть бути пошкоджені; 

                 - копію дозволу ДАБК на виконання будівельних робіт. 

                  9.Підставою для відмови в отриманні дозволу є ненадання замовником 

необхідного пакету дозвільних документів та несплата відновної вартості зелених насаджень. 

                  10.Не допускається знесення пам’яток природно-заповідного фонду та екзотичних 

і рідкісних зелених насаджень, за винятком випадків зазначених у п.2.4, 2.9. 

                  11.За зелені насадження, які видаляються у випадках, передбачених пунктом 2.1, 

нараховується відновна вартість зелених насаджень, яка сплачується замовником робіт (за 

винятком, коли замовником виступає міська рада) на підставі розпорядження міського 

голови про надання дозволу на знесення зелених насаджень. 

                  12.Кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень є коштами цільового 

призначення і використовуються на фінансування робіт із зеленого будівництва, ремонту та 

реконструкції зелених насаджень. 

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

                  13.1.Реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою загального 

користування (парки, сквери, зелені насадження вздовж вулиць та доріг); 

                  13.2.Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і 

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів; 



                  13.3.Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста; 

                  13.4.Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється 

деревами; 

                  13.5.Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних 

ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи 

енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і 

кабельній електромережі; 

                 13.6.Досягнення деревом вікової межі; 

                 13.7.Провадження господарської діяльності на території розсадників з 

вирощування декоративних дерев та кущів; 

                 13.8.Ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 

                 14.Видалення зелених насаджень, а також проведення робіт з кронування та 

санітарної розчистки дерев на території міста, здійснюється спеціалізованим підприємством 

на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається до цього Порядку. 

                15.Під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, 

а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну 

громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється невідкладно та 

може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами з 

подальшим оформленням акта обстеження відповідно до цього Порядку. 

               16.Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та 

кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості. 

               17.Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній 

власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) 

земельної ділянки без сплати їх відновної вартості. 

               18.Санітарне обрізання крони дерев не є видаленням зелених насаджень і 

проводиться за рішенням балансоутримувача на підставі акта обстеження, погодженого 

відділом міжрайонного комплексного управління, регулювання та погоджувальної діяльності 

Державного управління охорони  навколишнього природного  середовища у Волинській 

області, за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних 

та фізичних осіб, на яких санітарне обрізування дерев не потребує складання та погодження 

акта обстеження. 

 

У. Відповідальність та контроль 

 

                 За недотримання вимог цього Положення, а також самовільно заподіяну шкоду 

зеленим насадженням міста, особа, яка заподіяла таку шкоду, сплачує відновну вартість 

зелених насаджень, визначено відповідно до цього Положення, та штрафні санкції 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 року № 559 ”Про такси 

для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших 

населених пунктів”. 

 

Заступник міського голови – 

           секретар ради                                                                   О.М.Свідерський 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 



                                                  Додаток 

           до рішення міської ради 

           від 15.04.2011 №7/9 

 

ПОРЯДОК 

визначення відновної вартості зелених насаджень 

 

І. Загальні положення 

 

                 1.Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень 

(дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, 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. 

                 2.Методику розроблено відповідно до: 

                 - Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; 

                 - Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України «Про 

затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень від 12.05.2009 

року №127; 

                 - Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1045; 

                 - Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України затверджених 

наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 

10.04.2006 року №105.  

                 3.Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією, 

створеною виконавчим комітетом міської ради, яка складає акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню. 

                 4.Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку видалення 

дерев після отриманого погодженого з територіальними органами центрального органу 

виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню та з оформленням ордера на видалення 

зелених насаджень. 

                 5.Доцільність і можливість пересадки дерев та кущів, які підлягають видаленню, 

визначається комісією при їх обстеженні та оцінці. 

 

ІІ. Визначення відновної вартості дерев та кущів 

 

                 1.Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) 

та утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність, за 

формулою відповідно до цієї Методики: 

                 Вв= Вств + Ву, де 

                 Вв – відновна вартість дерев та кущів; 

                 Вств – вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт із створення і 

догляду за ними у період приживлення); 

                 Ву – вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням 

характеристик, які визначають їх цінність. 

                 2.Визначення вартості створення дерев та кущів здійснюється відповідно до вимог 

державних будівельних норм і правил та передбачає визначення вартості робіт з підготовки 

механізованим або ручним способом стандартних місць садіння дерев та кущів, їх садіння і 

догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового 

матеріалу; 



                3.Визначення вартості утримання дерев та кущів за попередні роки визначається із 

урахуванням їх віку та застосуванням коефіцієнтів якісного стану і зонального розподілу 

території населеного пункту за такою формулою: 

                Ву = Вдм х В х Кя х Кз, де: 

                Ву – вартість утримання дерев та кущів; 

                Вдм – вартість утримання дерев та кущів протягом року; 

                В – вік дерева або куща; 

                Кя – коефіцієнт якісного стану; 

                Кз – коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 

                Вартість утримання дерев та кущів протягом року визначається на основі 

економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх річного утримання згідно 

з технологічними картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість. 

               Розрахунок вартості утримання дерев та кущів протягом року здійснюється на 

нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат, а також на 

підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-

енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і 

зборів (обов’язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці. 

               Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням 

економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін 

виробників та на підставі планових кошторисів. 

                4.До економічно обґрунтованих планових витрат включаються: планова виробнича 

собівартість робіт та адміністративні витрати. 

                5.Вік дерева або куща визначається комісією без врахування дворічного періоду 

приживлення та з урахуванням даних інвентаризації зелених насаджень у разі їх наявності. 

Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації, наведена у таблиці 1: 

 

Таблиця 1 

Усереднена вікова межа деревних і чагарникових рослин, газонів в зелених насадженнях 

населених пунктів 

Характеристика 

дерев і чагарників 

Вікова межа, років, об’єктів зеленої зони 

Лісопарки, 

санітарно-захисні 

зони 

Парки, сквери Вулиці, проїзди, 

площі 

Повільно ростучі 

дерева листяних 

порід – дуба, липи, 

каштана, ясеня, 

хвойних – сосни 

тощо 

120 90 60 

Швидкоростучі 

дерева (акація, 

тополі, берези, верби 

тощо) 

80 70 45 

Чагарники  20 2 15 

Газони 10 10 5 

               6.Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів визначається відповідно до таблиці 2: 

Таблиця 2 

Коефіцієнт якісного стану дерев, кущів, газонів і квітників 

Якісний стан Коефіцієнт якісного стану (Кя) 

Добрий  1,0 

Задовільний  0,7 

Незадовільний  0,3 



              6.1.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 

розміщеною 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. 

              6.2. Якісний стан кущів визначається за такими ознаками: 

              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.  

              6.3. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається з 

урахуванням містобудівної цінності ділянки території населеного пункту відповідно до 

таблиці 3 та таблиці 4: 

 

Таблиця 3 

Коефіцієнт зонального розподілу територій м.Володимира – Волинського 

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 

До 50 - 1,3 1,0 

 

Таблиця 4 

Зони містобудівної цінності території м. Володимира – Волинського 

Групи населених 

пунктів залежно від 

кількості населення 

(тис.осіб) 

Зони містобудівної цінності 

І  

Центральна зона  

ІІ 

Середня зона  

ІІІ 

Периферійна зона  

До 50 - до 1 км від міського 

центру 

більше 1 км 

 

ІІІ. Розцінки відновної вартості зелених насаджень (грн.) 

Якісний стан 

дерев 

Центральна зона 

міста 

Середня зона міста Периферійна зона 

міста 

до 30 

років 

до 20 

років 

до 30 

років 

до 20 

років 

до 30 

років 

до 20 

років 

Добрий стан 2955,48 1970,32 2552,46 1701,64 2283,78 1522,52 

Задовільний 

стан 

2068,84 1379,22 1786,72 1191,15 1598,64 1065,64 

Незадовільний 

стан 

886,64 591,10 765,74 510,49 685,13 456,76 

 



Перелік 

зон міста для визначення відновної вартості зелених насаджень 

центральна зона міста: 

Кн.Романа, Д.Галицького, Кн.Василька, І.Франка, Роксолани, Миколаївська, Озерна, 

Підзамче, Соборна, Кн.Мстислава, Садова, Кн.Всеволода, Коперніка, Сокальська, 

Василівська, Гайдамацька, Поштова, Глінки, Підзамче, Ковельська (до вул. Кунцевича), 

Луцька (до вул.Гайдамацької), Устилузька (до вул.Кн.Ро-мана). 

 

середня зона міста: 

Ковельська (від вул. Кунцевича до з/д переїзду) і прилеглі до неї вулиці, Луцька (від 

вул.Гайдамацької до з/д переїзду) і прилеглі до неї вулиці, Т.Шевченка (від вул.Гайдамацької 

до вул.Привокзальної) і прилеглі до неї вулиці, Ст.Бандери (до в’їзного знака) і прилеглі до 

неї вулиці, Устилузька (від вул.Кн.Романа до вул.І.Мазепи) і прилеглі до неї вулиці, 

Драгоманова і прилеглі до неї вулиці, Незалежності і прилеглі до неї вулиці, Сагайдачного ( 

до вул.Кн.Ольги) і прилеглі до неї вулиці, Павлова, ген.Шухевича (до П.Орлика),  Кн.Олега 

(до з/д переїзду) і прилеглі до неї вулиці, Зимнівська ( до вул.Філатова) і прилеглі до неї 

вулиці.  

периферійна зона міста: 

Всі інші вулиці міста 

 

ІУ. Визначення відновної вартості газонів 

 

                  1.Відновна вартість газонів розраховується із врахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, 

якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою  

                  Вв = Вств х Кф х Кя х Кз, де 

                  Вв – відновна вартість газонів; 

                  Вств – вартість створення газонів; 

                  Кф – коефіцієнт функціональної належності; 

                  Кя – коефіцієнт якісного стану; 

                  Кз – коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 

                 2.Коефіцієнт функціональної належності газонів визначається відповідно до 

таблиці 5: 

 

Таблиця 5 

Коефіцієнт функціональної належності газонів 

Функціональна належність газонів Коефіцієнт функціональної належності 

газонів (Кф) 

Партерні газони 1,25 

Газони звичайні (садово-паркові) та 

спеціального призначення 

1,0 

Лучні газони 0,50 

 

               3.Коефіцієнт якісного стану газонів визначається відповідно до таблиці 2 цього 

Порядку. 

               3.1.Якісний стан газонів визначають за такими ознаками: 

               Добрий – поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно 

підстригається, колір інтенсивно зелений, бур’янів і моху немає. 

               Задовільний – поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато 

бур’янів, підстригається нерегулярно колір зелений, витоптаних місць немає. 

               Незадовільний – травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого 

відтінку, багато широколистих бур’янів, моху та витоптаних місць. 



               3.2.Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається 

згідно цього Порядку. 

               3.3.Для кожного виду газонів можуть розроблятись окремі технологічні карти. У 

такому випадку відновна вартість газонів визначається на основі відповідних технологічних 

карт із врахуванням державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів 

якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту. 

 

У.Вартість відновлення газонів 

 

 Партерні газони Звичайні газони Лучні газони 

Добрий стан, 

центральна зона 

80,24 51,34 12,84 

Добрий стан, середня 

зона 

69,28 44,35 11,09 

Добрий стан, 

периферійна зона 

61,99 39,69 9,92 

 

 

 Партерні газони Звичайні газони Лучні газони 

Задовільний стан, 

центральна зона 

56,17 35,93 8,99 

Задовільний стан, 

середня зона 

48,52 31,03 7,77 

Задовільний стан, 

периферійна зона 

43,38 27,77 6,93 

 

 Партерні газони Звичайні газони Лучні газони 

Незадовільний стан, 

центральна зона 

24,08 15,41 3,85 

Незадовільний стан, 

середня зона 

20,80 13,29 3,32 

Незадовільний стан, 

периферійна зона 

18,61 11,89 2,97 

 

 


