
 

 
                                                        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 

 

                                        РІШЕННЯ 
 

 

20 січня 2021 р.№13. 

Про дозвіл на санітарну обрізку  

та знесення дерев 

 

Розглянувши звернення жителів територіальної громади Гайсинської 

міської ради  та клопотання установ про дозвіл на санітарну обрізку  та 

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

квітників у населених пунктах, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України № 1045 від 01.08.2006 р., виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати  Гайсинському ККП  дозвіл на знесення дерев: 

1.1. в м. Гайсині  по вул. Шелом Алєйхема – клен- 5 шт., по вул. Суворова, 4 - 

горіх -1 шт., по вул. Грушевського, 24 - верба -1 шт., по  2 пров. вул. Б. 

Хмельницького, 8 - акація -2 шт., по вул. Заводській (на перехресті вулиць 

Заводської з Жовтневою) - каштан – 1 шт., по вул. Жовтневій (біля обеліску 

Слави) - липа – 1 шт.,  по вул. Південній, 24 (ПрАТ «Райагрохім) – клен 32 

шт. 

1.2. в с. Ладижинські Хутори Ладижинсько-Хутірського старостинського 

округу: по вул.1 Травня (біля адміністративної будівлі Ладижинсько-

Хутірського старостинського округу та адміністративної будівлі закладу 

дошкільної освіти) - ялинка -15 шт., липа -20 шт., груша – 1 шт., береза – 1 

шт., клен -32 шт. 

1.3. в с. Гунча Гунчанського старостинського округу: по вул. Гагаріна, вул. 

Зої Космодемянської, вул. 1 Травня, вул. Молодіжна – яблуня 6 шт. (в районі 

адміністративної будівлі закладу дошкільної освіти), черешня – 4 шт., клен-

12 шт. (обабіч дороги вул. 1 Травня, Гагаріна та Зої Космодемянської), акація 

- 2 шт. ( територія старої школи), верба – 1 шт.(обабіч дороги Гагаріна та Зої 

Комодемянської), липа – 2 шт. (територія медпункту та старої школи). 

1.4. в с. Адамівка Гунчанського старостинського округу: по вул. Шевченка – 

акація - 10 шт. (територія мед закладу та старої школи), ясен-4 шт. (територія 

старої школи та мед закладу). 

1.5.  в с. Бондурі Бондурівського старостинського округу: вул. Садова та вул. 

Набережна – клен-1 шт., черешня – 1 шт., березня – 3 шт., каштан – 2 шт., 

горіх – 1 шт, горобина – 2 шт.,  яблуня – 1 шт. 

 



 

2.Надати Гайсинському комбінату комунальних підприємств дозвіл на 

кронування дерев: 

2.1. в м. Гайсині по вул. 1 Травня (від перехрестя з вул. Соборної до 

автовокзала), по вул. Грушевського (від вул. Північної  до вул. Південної), по 

вул. Соборній ( від вул. Північної до вул. Південної), по вул. Волонтерів ( від 

вул. Грушевського до вул. Гагаріна), по вул. І Богуна (водовідвідна стічна 

канава до р. Сіб), вул. І.Франка  (в районі адміністративної будівлі 

виконавчої служби). 

2.2. в с. Степашки Степаського старостинського округу, вздовж автодороги з 

обох боків між населеними пунктами з с. Сепашки в сторону с. Харпачки - 

тополі 126 шт. 

2.3. в с. Куна  Кунянського старостинського округу по вул. 3 пров. Лікаря 

Маєвського – ясен 7 шт. (в районі адміністративної будівлі Кунянського 

старостинського округу). 

3.Зобов’язати власників-орендарів земельних ділянок, що межують з 

автодорогами, які знаходяться на території Гайсинської ОТГ своєчасно 

організувати санітарну очистку та прорізку порості по захисних лісосмугах  

вздовж доріг за межами населених пунктів.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного 

спеціаліста  міської ради С.Ю.Канишина. 

 

 Міський голова                                                        А.І. Гук 

 

 
 

 

 

 


