
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Київська 

(територія міських каналізаційних 

очисних споруд) 

08 лютого 2018 Старокостянтинів   № 52 п. 2 

 

 

У зв’язку з заявою головного інженера комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Мороз І.В., яка 

зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг від  25 січня         

2018 року за № 98, на підставі акту обстеження зелених насаджень комісії по 

обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню або пересадженню 

від 31 січня 2018 року № 9, керуючись п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати  Старокостянтинівському комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» дозвіл на видалення 

дерев  різних порід згідно з додатком.  

 

2. Видалення дерев провести до 30 листопада 2018 року. 

 

3. Вирубана деревина залишається Старокостянтинівському КП ВКГ 

«Водоканал». 

 

4. Старокостянтинівському КП ВКГ «Водоканал» оприбуткувати 

деревину видалених зелених насаджень та скласти акт про її використання. 

 

5. Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради письмово до вказаного терміну. 
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6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                    М. Мельничук 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

 

Перелік зелених насаджень, діаметри стовбурів та кількість насаджень, які 

підлягають зрізанню на території міських каналізаційних очисних споруд по 

вул. Київська 

 

№ Вид зелених насаджень Діаметр стовбура 

 

Кількість 

1 2 3 4 

1 тополя 43, 28, 38, 29, 45, 48, 53 17 

2 ясен 32, 45, 37, 38 4 

3 черешня 35 1 

4 липа 43, 35, 47 3 

5 вишня 23, 22, 25, 19 25 

6 яблуня 24, 26, 28 12 

7 горіх 43, 35 2 

8 алича 23, 25, 22 3 

9 береза 43, 38 2 

 

 

Голова комісії з обстеження зелених насаджень,                                  О. Гнатюк 

старший майстер по благоустрою  

Старокостянтиніського комбінату  

комунальних підприємств 

 

 


