
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _255 пункт 5__ 

 

 

Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень на території сіл Веснянка, Круча, 

Іршики, Яремичі, Хижники 

 

 

Розглянувши заяву старости Веснянського старостинського округу 

Валентини ВОРОНІНОЇ, яка зареєстрована адміністратором віддаленого 

робочого місця центру надання адміністративних послуг Веснянського 

старостинського округу 02 червня 2021 року за № 17, звернення старости 

Великомацевицького старостинського округу Андрія КОТА, яке зареєстроване 

у виконавчому комітеті міської ради 07 червня 2021 року за № 16/2956-23/2021, 

старости Іршиківського старостинського округу Олени ЯКОБЧУК, яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 20 травня 2021 року за                  

№ 24/2596-23/2021, на підставі акту обстеження зелених насаджень                          

від 14 липня 2021 року № 67, відповідно до розпорядження міського голови                 

від 19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини чергової 

відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису 

Володимиру БОГАЧУКУ», 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 48 дерев: 

2 тополь, 1 горіха по вул. Газопровідна в с. Веснянка; 

4 тополь, 1 черешні, 4 яблунь в с. Круча (територія будинку культури); 

5 ялин по вул. Центральна в с. Іршики (територія бувшої сільської ради); 

4 ялин, 3 тополь, 1 ясена по вул. Центральна в с. Іршики (територія 

будинку культури); 

5 ялин, 1 тополі, 1 каштана в с. Яремичі (територія будинку культури); 

10 лип, 5 беріз, 1 клена в с. Хижники (територія будинку культури). 

 

2. Видалення дерев провести до 31 січня 2022 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 04 лютого 2022 року. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 


