
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про надання дозволу на формування крони 

зелених насаджень по вулицях міста 

 

 

У зв’язку з заявами начальника Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори Денеги О.В., яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг 

06.12.2016 року №1376, громадянина Бойчука О.Л., яка зареєстрована в центрі надання 

адміністративних послуг 08.12.2016 року №1398, на підставі акту обстеження зелених 

насаджень комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню або 

пересадженню від 22.12.2016 року №102, керуючись п.а ст. 30 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі дозвіл на 

формування крони дерев різних порід згідно з додатком. 

2. Формування крони дерев провести до 01.06.2017 року. 

3. Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради 

письмово до вказаного терміну. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 
 

 

 

 

Міський голова                                          підпис                                    М.Мельничук 

 

 

29 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №433 п.2 

 
 

                                                  

 



                  Додаток  

                  до рішення виконавчого  

                  комітету міської ради 

                                                                                                                29.12.2016 року №433 п.2 

 

Перелік вулиць міста, 

назва, кількість порід дерев, крона яких підлягає формуванню 

 

№ 

п/п 

Адреса будинків Назва породи зеленого 

насадження 

Кількість 

1 вул. Ессенська,6 горіх, 

горобина,  

черешня 

1 

1 

1 

2 вул. Софійська,9 береза 2 

3 вул. Прокоп’юка,3 липа 3 

4 вул. Франка,25 липа 3 

5 вул. Франка,29 граб, 

липа 

1 

4 

6 вул. Франка,31 липа 3 

7 вул. Миру,4 черешня 1 

8 вул. Миру,8 шовковиця 1 

9 вул. Миру,1/44 берест 1 

10 вул. Миру,1/140 горіх 1 

11 вул. Миру,1/141 клен 2 

12 вул. Миру,1/142 верба  1 

13 вул. Миру,1/146 каштан 1 

14 вул. Миру,1/152 яблуня,  

слива,  

вишня 

3 

3 

3 

15 вул. Героїв Крут,12 вишня 3 

16 вул. Попова,15 липа, 

горіх 

1 

1 

17 вул. Попова,17 липа 4 

18 вул. Попова,19 алича, 

липа, 

каштан 

1 

1 

1 

19 вул. Попова,9/56 клен 2 

20 вул. Попова,9/60 ясен 2 

21 вул. Острозького,64 вишня 1 

22 вул. Острозького,66 різні породи - 

 

 

 

Керуючий справами                                      підпис                                          В.Янзюк 

 


