
    

У К Р А Ї Н А 

Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 
Гайсинського району     Вінницької області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 травня  2021 р. №107.  

Про розгляд клопотань та заяв 

щодо  елементів благоустрою 

  

            Розглянувши клопотання та заяви, які надійшли до міськвиконкому 

щодо  елементів благоустрою населених пунктів міської ради,  керуючись 

ст.ст.30,31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Дати згоду мешканцям населеного пункту с. Марянівка Кунянського 

старостинського округу Гайсинської міської ради на встановлення двох 

автобусних зупинок в с. Мар’янівка по вул. Панчука, в районі будинків №109 

та № 46. 

2.Дати дозвіл ФОП Манжосу Павлу Степановичу на влаштування об’єкту 

благоустрою, в’їзного майданчика площею 20 кв.м. на прилеглій до його 

нежитлової будівлі по вул. 1 Травня, 34 комунальної території відповідно до 

додатку  №1.  

3.Погодити ФОП Рублі Ірині Сергіївні облаштування двох паркувальних 

місць по вул. 1 Травня, 119 з боку вулиці біля її перукарні відповідно до 

додатку  №2. 

4.Погодити ФОП Поєдинчуку Віктору Анатолійовичу влаштування об’єкту 

благоустрою, пішохідної доріжки до орендованого приміщення аптеки по вул. 

Соборній, 69 відповідно до додатку №3. 

5.Гайсинському ККП використати тротуарну плитку площею 26 кв.м. для 

влаштування пішохідної доріжки біля адміністративного приміщення в с. 

Карбівка Карбівського старостинського округу. 

6.Встановити на ділянці вулиці Леонтовича (від вул. Заводської до 1 пров. 

Леонтовича) та на ділянці вул. Високовича (від 1 пров. Леонтовича до вул. 

Громадянської ) односторонній рух  автомобільного транспорту. 

        Гайсинському ККП встановити необхідні дорожні знаки відповідно до 

схеми організації руху. 

7.Дати дозвіл на влаштування вуличного газопроводу по вул. Пономарчука 

(по заяві мешканців вул. Паламарчука та вул. Перемоги). 

8.Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  начальника відділу 

містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської  

ради  В.П. Юрчака.   

 

Міський голова                                                             А.І.Гук 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Додаток  1 
до рішення № 107 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  

ради  від 19.05.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації об’єкту благоустрою - в’їзного  майданчика 

площею 20 кв.м.  по   вул. 1 Травня, 34  

 

 

 
 

місце №5бл (2021)  – ФОП Манжос П.С. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                       А.П.Філімонов  

 



 

 
 

  Додаток  2 
до рішення № 107 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  

ради  від 19.05.2021 року  

 
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації об’єкту благоустрою – паркувального  майданчика 

на 2 автомобілі.  по   вул. 1 Травня, 119  

 

 

 
 

 

місце №6-бл (2021)  – ФОП Рубля І.С. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                    А.П.Філімонов  

 

 

 

 



 
 

  Додаток  3 
до рішення № 107 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  

ради  від 19.05.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації об’єкту благоустрою –пішохідної доріжки  

по   вул. Соборній, 69  

 

 

 
 

місце №7-бл (2021)  – ФОП Поєдинчук В.А. 

 

 

Секретар виконкому                                                        А.П. Філімонов  
 

 


