
 
Додаток №   90  

до рішення виконавчого комітету  
Хмільницької міської ради №  360          

                                                      « 21 » жовтня    2020   
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 

Видача дозволу на видалення зелених насаджень  
(назва адміністративної послуги)                                   

Відділ житлово-комунального господарства управління ЖКГ та КВ міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

1. 

Найменування, місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, адреса 
електронної пошти та веб-сайту 

центру надання адміністративних 
послуг 

Центр надання адміністративних послуг  у м. Хмільнику 
 
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник,  Вінницької області,  22000. 
 
Тел./факс: (04338) 2-20-85 
Веб-сайт:  http://ekhmilnyk.gov.ua 
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net 
 
Режим роботи:  
Понеділок, вівторок, середа,  п’ятниця з 08.30 по 15.30 
четвер з 08.30 по 20.00. 
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні. 
 

2. 

Перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної 

послуги, порядок та спосіб їх 
подання, а у разі потреби - 

інформацію про умови чи підстави 
отримання адміністративної 

послуги 

1) заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень (надається заявником); 
2) акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (не подається, обстеження 
проводиться в присутності заявника); 
3) рішення виконкому Хмільницької міської ради щодо видалення зелених насаджень 
(видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою 
статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, до прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не потребує прийняття рішення компетентним 
органом) (не подається); 
4) документ про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню (крім 
випадків, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в 
населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 
1045); 
5) документ, що засвідчує повноваження (у разі необхідності). 

3. 

Платність або безоплатність 
адміністративної послуги, розмір 

та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу 

послуга надається безоплатно 

4. Строк надання адміністративної 
послуги 30 днів 

5. Результат надання 
адміністративної послуги отримання заявником ордеру на видалення зелених насаджень 

6. Можливі способи отримання 
відповіді (результату) Звернення до центру надання адміністративних послуг  особисто або через уповноважену особу 

7. 
Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 
надання адміністративної послуги 

стаття 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників в населених пунктах»; наказ Міністерства житлово-комунального господарства 
України від 12.05.2009 р. № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості 
зелених насаджень» 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому міської ради                                              С.П. Маташ 
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