
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

20 січня  2022 року                                                     №  10  

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень в місті Чорткові       

      

Розглянувши звернення т.в.о. начальника Чортківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника 

А. Кучера від 12.01.2022 №90, голів правління ОСББ «Пролісок» Н. 

Корчинської, ОСББ «Дениса Січинського №2» О. Гуменюк, ОСББ «Дениса 

Січинського №3» Г. Стефанишин від 18.11.2021, лист звернення голови 

правління ГБК « Жигулі» М. Мороз від 20,01,2022 №142, листи начальника 

Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, акти обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до п.2, 3, 7 «Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006, керуючись 

підпунктом 7 п. «а» ч.1 ст. 30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл т.в.о. начальника Чортківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковнику 

Кучеру А. на видалення зелених насаджень, що розміщені по вул. Тараса 

Шевченка, 40 в місті Чорткові, згідно з додатком. 

2.  Надати дозвіл головам правління ОСББ «Пролісок» Н. Корчинській, 

ОСББ «Дениса Січинського №2» О. Гуменюк, ОСББ «Дениса Січинського №3» 

Г. Стефанишин на видалення зелених насаджень, що розміщені на 

прибудинкових територіях по вул. Дениса Січинського, 1,2,3 в місті Чорткові, 

згідно з додатком. 

3. Надати дозвіл на продовження терміну дії ордеру № 40 на видалення 

зелених насаджень по вулиці Степана Бандери, 85 в місті Чорткові, виданого 

голові правління ГБК «Жигулі» Михайлу Морозу 08 листопада 2021року – 

терміном до  31 березня 2022 року (підстава: Акт обстеження від 16.03.2020, 

видалення акацій у кількості 18 шт., рішення виконавчого комітету Чортківської 

міської ради від 05.06.2020 № 103). 

4. Заявникам видати ордера на видалення зелених насаджень. 

 



5.  Зобов’язати заявників провести  упорядкування території виконуваних 

робіт,  привести її до належного санітарно-гігієнічного стану та висадити 

компенсаційні зелені насадження на території виконуваних робіт. 

6. Копію рішення направити до управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва міської ради та заявникам. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА.  
 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
 

 

                                                                                             

                                                  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 20 січня 2022 року № 10 

 

 

 

Зелені насадження,  що підлягають видаленню  на території міста Чорткова 

 

№ 

п/п 

Заявник Адреса розташування 

зелених насаджень 

Зелені 

насадження, що 

підлягають 

видаленню 

Кількість 

(шт.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голови правління: 

ОСББ  

« Пролісок»  

Н. Корчинська,  

ОСББ «Дениса 

Січинського №2» 

Гуменюк О., 

 ОСББ «Дениса 

Січинського №3»  

Стефанишин Г. 

Прибудинкова 

територія будинків  

№ 1,2,3  

по вул. Дениса  

Січинського в місті 

Чорткові 

Вишня 

Яблуня 

Горобина 

Горіх 

38 

1 

1 

2 

2 Т.в.о. начальника 

Чортківського 

районного 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

полковник  Кучер А. 

м. Чортків 

вул. Тараса Шевченка, 

40 

Акація 2 

Разом:   44 
 

 

Керуюча справами                                 

виконавчого комітету                                                                   Наталія ЗАЯЦЬ 
 

 


