
 

 

 

 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

РІШЕННЯ  

15 вересня 2021 р. №204.  

Про дозвіл на санітарну обрізку 

та знесення дерев  
 

   Розглянувши звернення жителів Гайсинської міської територіальної 

громади  та клопотання установ та підприємств про дозвіл на санітарну обрізку 

та знесення дерев, керуючись Порядком видалення дерев, кущів, газонів, 

квітників у населених пунктах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України №1045 від 01.08.2006 р., виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Надати Гайсинському ККП дозвіл на знесення дерев: 

1.1. по вул. Соборна (біля Будинку культури) в с. Зятківці Зятковецького 

старостинського округу: черешня -1 шт., клен – 1 шт., липа – 1 шт.; 

1.2. по вул. Соборна (вздовж вулиці) в с. Зятківці, Зятковецького 

старостинського округу: осокора – 14 шт. 

2.Надати Гайсинському ККП дозвіл на кронування дерев по вул. Річкова в м. 

Гайсині (в районі КНС): акація – 3 шт., ясень – 1 шт. 

3.Надати КП «Гайсинська ЖЕК» дозвіл на кронування дерев в м. Гайсині: 

- по вул. Південна, 28 к-1 (біля приміщення кафе «Домашня кухня»): клен – 1шт. 

4.Надати Гайсинському ККП дозвіл на знесення дерев по вул. 30 років 

Перемоги, 9 (ДНЗ №3 «Теремок») в зв’язку з їх аварійним станом: 

4.1. на комунальній території Гайсинської міської ради (вздовж паркану ДНЗ 

№3 «Теремок») по вул. 30 років Перемоги, 9: черешня – 2 шт., акація – 4 шт., 

тополя – 1 шт; 

4.2. на території ДНЗ №3 «Теремок»: сосна – 28 шт., горіх – 12 шт., туя – 7 шт., 

абрикоса – 1 шт., шовковиця – 1 шт.  

5.Надати дозвіл Гайсинському ККП на кронування дерев по вул. 30 років 

Перемоги, 9 (ДНЗ №3 «Теремок»): 

5.1. на комунальній території Гайсинської міської ради (вздовж паркану ДНЗ 

№3 «Теремок») по вул. 30 років Перемоги, 9: липа – 15 шт.; 

5.2. на території ДНЗ №3 «Теремок» (вздовж паркану ДНЗ №3 «Теремок») по 

вул. 30 років Перемоги, 9: липа – 3 шт.  

6.Контроль за  виконанням   цього  рішення  покласти  на провідного спеціаліста 

відділу  містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

міської  ради  С.Ю.Канишина.   

 

Міський голова                                                             А.І.Гук 


