
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _209 пункт 6___ 

 

 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень на території сіл 

Великий Чернятин, Решнівка, 

Красносілка, Григорівка 

 

 

Розглянувши звернення старости Великочернятинського старостинського 

округу Оксани ДЗЮМ, яке зареєстроване в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 24 лютого 2021 року за № 552, 

старости Решнівецького старостинського округу Павла ТАЛИМОНЧИКА, яке 

зареєстроване в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради 03 березня 2021 року за № 617, старости Григорівського 

старостинського округу Івана ГАЄВСЬКОГО, яке зареєстроване 

адміністратором віддаленого робочого місця 17 травня 2021 року за № 13, 

старости Красносільського старостинського округу Миколи КРИМЛОВА, яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 25 березня 2021 року за             

№ 47/1524-25/2021, на підставі акту обстеження зелених насаджень від                   

28 травня 2021 року № 58, керуючись пунктом а статті 30 Закону України            

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати комунальному підприємству комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради дозвіл на видалення 40 дерев: 

6 ялин, 1 берези, 1 черемхи по вул. Пригонова, 1 в с. Великий Чернятин 

(територія будинку культури); 

11 ялин, 1 осики по вул. Н. Фесуна, 9 ясенів по вул. Зарічна, 9 в                          

с. Решнівка; 

1 клена по вул. Центральна, 25 (територія медпункту), 6 верб по                  

вул. Кар’єрна (територія дитячого майданчика) в с. Красносілка; 

4 акацій по вул. Центральна (біля кладовища) в с. Григорівка. 

 

2. Видалення дерев провести до 30 листопада 2021 року. 
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3. Вирубана деревина залишається комунальному підприємству комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради. 

 

4. Комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради облікувати вирубану деревину та 

повідомити про виконання рішення відділ з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради письмово до 06 грудня 2021 року. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


