
Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

визначення відновної вартості зелених насаджень для міста Чернігова» 
 

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року 

№ 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених 

насаджень», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

   

1. Відновну вартість зелених насаджень у місті Чернігові визначати 

згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, 

затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 12 травня 2009 року № 127. 
 

2. Затвердити наступні показники для розрахунку відновної вартості 

зелених насаджень: 
 

2.1. Вартість створення (посадки) зелених насаджень (Вств): 
 

№ 

з/п 
Вид зелених насаджень Одиниця виміру 

Вартість за 

одиницю, грн  

(з урахуванням 

ПДВ) 

1 Дерева шт. 5139, 18 

2 Кущі шт. 1460, 35 

3 Газони 1 м2 231, 72 

4 Квітники 1 м2 2779, 64 
 

2.2. Вартість утримання дерев та кущів протягом року (Вдм): 
 

2.3. Коефіцієнти для розрахунку відновної вартості зелених насаджень: 
 

2.3.1.  Коефіцієнт якісного стану дерев, кущів, газонів і квітників (Кя): 
 

№ 

з/п 
Якісний стан зелених насаджень 

Коефіцієнт 

якісного стану 

1 Добрий 1 

2 Задовільний 0,7 

3 Незадовільний 0,3 

№ 

з/п 
Вид зелених насаджень Одиниця виміру 

Вартість за 

одиницю, грн.  

(з урахуванням 

ПДВ) 

1 Дерево (до 5 років) шт. 690,68 

2 Дерево (більше 5 років) шт. 225,71 

3 Кущ (до 5 років) шт. 401,58 

4 Кущ (більше 5 років) шт. 55,28 



 

2.3.2. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту 

згідно зі схемою зонального розподілу міста Чернігова для визначення 

відновної вартості зелених насаджень, що додається до цього рішення (Кз): 
 

№ 

з/п 
Зона розташування зелених насаджень  

Коефіцієнт 

зонального 

розподілу 

території 

населеного пункту 

1 Центральна зона містобудівної цінності 2,4 

2 Середня зона містобудівної цінності 2,2 

3 Периферійна зона містобудівної цінності 1,9 
 

2.3.3. Коефіцієнт функціональної належності газонів (Кф): 
 

№ 

з/п 
Функціональна належність газонів 

Коефіцієнт 

функціональної 

належності газонів  

1 Партерні газони 1,25 

2 
Газони звичайні (садово-паркові та 

спеціального призначення) 
1,00 

3 Лучні газони 0,50 
 

3. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 

20 липня 2010 року № 166 «Про визначення відновної вартості зелених 

насаджень для міста Чернігова» вважати таким, що втратило чинність. 
 

4. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством України. 
 

5. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Черненка А. В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО 

 

 

Секретар міської ради                                                           Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

                                                                                                              

 
                                                            

           

 


