
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 13 жовтня  2022___ року        м. Старокостянтинів               № ______368 пункт 2 ___ 
 

 

Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень               

по вул. Ессенська, 8,                            

вул.        Софійська,        17,       21,  

вул. Миру, 6, 10, вул. Острозького, 15, 17, вул. Попова, 4/1, вул. Прокоп’юка, 3 

 

 

Розглянувши звернення, які зареєстровані в центрі надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 29 червня                       

2022 року за № 842/06-05/2022, РУБІН Тамари Леонідівни, 26 липня 2022 року 

за № 921/06-06/2022, ПАЛАМАНЮК Вікторії Федорівни, 15 серпня 2022 року 

за № 991/06-05/2022, ЛЮБЧИК Юлії Василівни, 19 вересня 2022 року за                           

№ 1122/06-05/2022, БІРЮК Людмили Миколаївни, 27 вересня 2022 року за                       

№ 1155/06-05/2022, Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори, 

на підставі акту обстеження зелених насаджень від 27 вересня 2022 року № 63, 

відповідно до розпорядження міського голови від 12 жовтня 2022 року                        

№ 675/2022-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ», 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 21 дерева: 

4 слив, 1 горобини по вул. Ессенська, 8; 

6 вишень, 1 аличі по вул. Софійська, 17; 

2 вишень по вул. Софійська, 21; 

1 абрикоси по вул. Миру, 6; 

1 липи по вул. Миру, 10; 

1 вишні по вул. Острозького, 15; 

1 вишні, 1 сливи по вул. Острозького, 17; 

1 вишні по вул. Попова, 4/1; 

1 липи по вул. Прокоп’юка, 3. 

 

2. Видалення дерев провести до 23 грудня 2022 року. 
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3. Вирубана деревина залишається Старокостянтинівській житлово-

експлуатаційній конторі. 

 

4. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр 

ДЕНЕГА) облікувати вирубану деревину та повідомити про виконання 

рішення відділ з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради письмово до                

30 грудня 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 

 


