
 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш Е  Н  Н  Я 

 

від  18 листапада    2021  року                                                                  №  340  

 

Про затвердження акту комісії по 
обстеженню  зелених насаджень , що 
підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади 
від 28.10.2021 року № 19/2021  . 

 

            Розглянувши акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що 
підлягають видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  
від 28.10.2021 року № 19/2021   щодо обстеження зелених насаджень , що 
підлягають видаленню за адресою вул. Харківська , поряд з будинками 27 та 
26 в  селі Хотімля , Чугуївського району ,  Харківської області    у загальній 
кількості 1 дерево ( тополя - 1 штука  ) ,  з метою попередження аварійної 
ситуації, пов’язаною із можливим падінням дерева та загрозою життю і 
здоров’ю  людей  ,  пошкодженню будівель та ліній  електромереж,  

керуючись  п. 7 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” від 21.05.1997 року за №280/97-ВР, ст. 28 Закону України “Про 
благоустрій населених пунктів” від 6.09.2005 року за №2807-ІV,  “Порядком 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників населених пунктах” затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року за №1045, 
Земельним кодексом України від  25.10 2001 року № 2768-III, керуючись ст. 
40 , 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет селищної ради, 

     

 ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 

28.10.2021 року № 19/2021 щодо обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню за  адресою вул .  Харківська , поряд з будинками 27 та 
26 в  селі Хотімля , Чугуївського району ,  Харківської області    у загальній 
кількості 1 дерево (тополя - 1 штука).  

2.  Надати заявникам Бовкун М.К. та Калмиковій О.С.   дозвіл на замовлення 
робіт  по видаленню аварійного дерева  в кількості 1( тополя  )   за адресою 
Харківська область , Чугуївський район, село Хотімля,  вул. Харківська  , 

поряд з будинками 26 та 27. 
 

3. Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на 

 

 



видалення аварійного  дерева зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
 

 4. Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом 
представника відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити 
дотримання правил техніки безпеки. 
 

5.  Після закінчення робіт провести благоустрій території. 

Старосалтівський  
селищний голова  оригінал підписано                 Едуард КОНОВАЛОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ордер № 18/2021  

на видалення зелених насаджень 

  

 селище Старий Салтів                                                                    18 листопада  2021 року.  
    (назва населеного пункту)  

 

         На  підставі та на виконання    пунктів 2,3   Рішення виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради від 18 листопада 2021  року за № 340 ,  згідно з актом 
комісії  по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади  від  28.10.2021 року № 19/2021   дозволяється   
заявникам Бовкун М.К. та Калмиковій О.С.  замовити роботи та видалити  аварійне 

дерево у загальній кількості 1 штука ( тополя) за адресою Харківська область , 
Чугуївський район, село Хотімля , вул.  Харківська  , поряд з будинками 26 та 27. 
     

Термін видалення встановлюється до 30 червня   2022 року.  
Благоустрій та озеленення провести до 30 червня  2022 року. 
Використання вирубаної деревини  - відповідно договору         
Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної  ділянки, передаються на 
збереження  директора Старосалтівського ліцею    . 
 

    18 листопада  2021  року                                                                          30 червня  2022 року  
 

    Дата відкриття ордера                                                 Дата закриття ордера  
              

  Старосалтівський  селищний  голова                         Едуард КОНОВАЛОВ  
 

Ордер № 18/2021  

на видалення зелених насаджень 

  

 селище Старий Салтів                                                                    18 листопада  2021 року.  
    (назва населеного пункту)  

 

         На  підставі та на виконання    пунктів 2,3   Рішення виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради від 18 листопада 2021  року за № 340 ,  згідно з актом 
комісії  по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади  від  28.10.2021 року № 19/2021   дозволяється   
заявникам Бовкун М.К. та Калмиковій О.С.  замовити роботи та видалити  аварійне 
дерево у загальній кількості 1 штука ( тополя) за адресою Харківська область , 
Чугуївський район, село Хотімля , вул.  Харківська  , поряд з будинками 26 та 27. 
     

Термін видалення встановлюється до 30 червня   2022 року.  
Благоустрій та озеленення провести до 30 червня  2022 року. 
Використання вирубаної деревини  - відповідно договору         
Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної  ділянки, передаються на 
збереження  директора Старосалтівського ліцею    . 
 

    18 листопада  2021  року                                                                          30 червня  2022 року  
 

    Дата відкриття ордера                                                 Дата закриття ордера  
              

  Старосалтівський  селищний  голова                         Едуард КОНОВАЛОВ  
 


