
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень по 

вулицях Ессенська, Миру, Попова, пров. 

Челюскіна 

14 листопада 2019 року Старокостянтинів   № 338 

 

 

 

Розглянувши звернення, які зареєстровані в центрі надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 20 вересня                 

2019 року за № 1545, 07 жовтня 2019 року за № 1648, 15 жовтня 2019 року за 

№ 1695, Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори та заяву, 

яка зареєстрована у виконавчому комітеті міської ради 03 жовтня 2019 року за 

№ 43/4144-25/2019 депутата Старокостянтинівської міської ради Василя 

ВАВРИЩУКА, на підставі акту обстеження зелених насаджень від 23 жовтня 

2019 року № 83, 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 формувальне обрізування крони дерев по вулицях Ессенська, Миру, 

Попова, пров. Челюскіна згідно з додатком. 

 

2. Формувальне обрізування крони зелених насаджень провести з                  

25 листопада 2019 року по 15 лютого 2020 року. 

 

3. Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради письмово до 15 лютого 2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                         підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

14 листопада 2019 року № 338 

 

Перелік зелених насаджень, крони яких підлягають формувальному 

обрізуванню 

 

№ 

п/п 

Назва вулиці Вид 

зелених 

насаджень 

Кількість, 

шт 

Якісний стан зелених 

насаджень 

(добрий, задовільний, 

незадовільний) 

 

1 вул. Ессенська, 6  липа  1 задовільний 

2 вул. Миру, 3/17 горіх 1 задовільний 

3 вул. Миру, 3/21 горіх 1 задовільний 

4 вул. Миру, 1/140 горіх 1 задовільний 

5 вул. Миру, 1/150 вишня 1 задовільний 

6 вул. Миру, 1/152 алича, 

слива, 

яблуня 

1 

1 

2 

задовільний 

задовільний 

задовільний 

7 вул. Миру, 1/153 горіх 1 задовільний 

8 вул. Миру, 1/154 вишня,  

слива, 

горіх, 

яблуня, 

алича 

4 

1 

1 

1 

1 

задовільний 

задовільний 

задовільний 

задовільний 

задовільний 

9 вул. Попова, 34 верба, 

вишня 

1 

4 

задовільний 

задовільний 

10 пров. Челюскіна, 1   горіх 2 задовільний 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                              Валентина Янзюк 

 

 

 


