
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __149 пункт 3__ 

 

 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 

1/142, 1/147, 3/23, 6, вул. Франка, 37,                    

вул. Попова, 15, вул. Гончара, 21 

 

 

Розглянувши звернення ЯЦЮК Валентини Олександрівни, яке 

зареєстроване в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради 12 лютого 2021 року за № 432, ОНИЩУК Любові Анатоліївни, яке 

зареєстроване в центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради 23 лютого 2021 року за № 538, КОПИТЕНКО Мілентини 

Петрівни, яке зареєстроване в центрі надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради 25 лютого 2021 року за № 587, ТАТАРЧУК 

Галини Вікторівни, яке зареєстроване в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 01 березня 2021 року за № 604, 

РАДЗІЦЬКОЇ Раїси Серафимівни, яке зареєстроване в центрі надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 02 березня         

2021 року за № 613, АБРАМОВОЇ Олени Сергіївни, яке зареєстроване в центрі 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 11 березня 

2021 року за № 679, мешканців будинку № 6 по вул. Миру, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 09 березня 2021 року за № Ко – 386, на 

підставі акту обстеження зелених насаджень від 22 березня 2021 року № 34, 

керуючись пунктом а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі дозвіл 

на видалення 17 дерев: 

2 лип по вул. Миру, 1/142; 

1 берези по вул. Франка, 37; 

2 яблунь, 1 вишні по вул. Миру 1/147; 

1 каштана по вул. Попова, 15;
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1 аличі по вул. Миру, 3/23; 

4 вишень, 2 каштанів по вул. Миру, 6; 

3 верб по вул. Гончара, 21. 

 

2. Видалення дерев провести до 01 вересня 2021 року. 

 

3. Вирубана деревина залишається Старокостянтинівській житлово-

експлуатаційній конторі Старокостянтинівської міської ради. 

 

4. Про виконання рішення повідомити відділ з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради письмово до 07 вересня 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 


