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Барська міська рада 
Проєкти рішень 15 сесія 8 скликання від 14.09.2021 

Порядок денний 

1) Про погодження батьківської плати за навчання та тимчасове користування музичними інструментами в 
КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2021-2022 навчальний рік. 

2) Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2021-2022 навчальний 
рік.  

3) Про винесення на громадське обговорення проекту рішення «Про реорганізацію закладів освіти Барської 
міської ради».      

4) Про надання матеріальної допомоги мешканцям Барської міської територіальної громади. 

5) Про затвердження проектно-кошторисних документацій. 

6) Про виготовлення, коригування  проектно-кошторисних документацій. 

7) Про списання, передачу майна комунальної власності Барської міської територіальної громади. 

8) Про формування громадських пасовищ. 

9) Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій. 

10) ДОДАТКОВО Про надання дозволу Барській міській раді на розроблення документації із 
землеустрою. 

11) Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються КУ «Центр надання соціальних 
послуг» Барської міської ради, та затвердження Положення про умови та порядок надання цих послуг. 

12) Про затвердження фінансових планів  окремих медичних закладів Барської міської ради. 

13) Про утворення інклюзивних груп для осіб з особливими освітніми потребами. 
ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ - Про затвердження мережі закладів, контингенту здобувачів освіти та штату 
працівників закладів освіти Барської міської ради на 2021-2022 навчальний рік.  

14) Про затвердження Програм, внесення змін до Програм. 

15) Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік. 

16) Про розгляд прогнозу бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

17) ДОДАТКОВО Про внесення змін до штатної чисельності КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Барської міської ради. 

18) ДОДАТКОВО Про призначення КП «Барське будинкоуправління» управителем багатоквартирних 
будинків  за результатами проведеного конкурсу. 

19) Різне. 
Розгляд питань порядку денного 
 

постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та 
міжнародних відносин 
 

1.  СЛУХАЛИ: Про погодження батьківської плати за навчання та за тимчасове користування музичними 
інструментами в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2021-2022 навчальний рік  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Погодити розмір місячної плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа»  з 01 вересня 2021 

року: 
- по класу баяна, акордеона – 200,00 грн.; 
- по класу фортепіано – 270,00 грн.; 
- по класу скрипки – 220,00 грн.; 
- по класу гітари – 250,00 грн.; 
- на художньому відділі – 200,00 грн.; 
- на хореографічному відділі – 200,00 грн. 
2) Погодити розмір місячної плати за тимчасове користування музичними інструментами в КЗ «Барська 

дитяча музична школа»: 
- акордеон – 20,00 грн.; 
- баян – 20,00 грн.; 
- духові інструменти (труба, альт, кларнет, тенор, тромбон) – 50,00 грн.; 
- скрипка – 30,00 грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
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2.  СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа»  на 2021-2022 
навчальний рік  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  
1) Звільнити від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 вересня 2021 року дітей – 

сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних сімей : 
- Максименко Олександру – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.) 
- Муляр Анну – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.) 
- Муляра Дмитра – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.) 
- Муляр  Валерія – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.) 
- Ковальчук Маргариту – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.) 
- Лаврентюк Олену – фортепіано (викладач Корчинська І.М.) 
- Суконника Тараса – фортепіано (викладач Корчинська І.М.) 
- Суконника Гліба – фортепіано (викладач Корчинська І.М.) 
- Гоменюк Ангеліну – фортепіано (викладач Корчинська І.М.) 
- Данильченко Анастасію – фортепіано (викладач Кібітлевська В.Ф.) 
- Кірпа Матвій – фортепіано (викладач Кібітлевська В.Ф.) 
- Лятавську Олександру – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.) 
- Григоренко Віталіну – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.) 
- Драгомирецьку Діану – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.) 
- Сеник Софі – фортепіано (викладач Слісарчук А.Б.) 
- Лятавський Ілля – баян (викладач Древінська Н.В.) 
- Жильчинського Романа – баян (викладач Древінська Н.В.) 
- Індевич Анна – баян (викладач Древінська Н.В.)  
- Індевич Наталію – баян (викладач Древінська Н.В.) 
- Індевич Тетяна – баян (викладач Древінська Н.В.) 
- Грежук Ірину -  гітара (викладач Подуфалова О.А.) 
- Котеця Дмитра – гітара (викладач Подуфалова О.А.) 
- Котеця Івана – гітара (викладач Подуфалова О.А.) 
- Гончара Володимира – баян (викладач Подуфалова О.А.) 
- Данилишена Анна – гітара (викладач Подуфалова О.А.) 
- Гулько Назар – гітара (викладач Подуфалова О.А.) 
- Муляра Дениса – гітара (викладач Подуфалов С.С.) 
- Грежук Тетяну – гітара (викладач Подуфалов С.С.) 
- Гоменюк Юлія  – гітара (викладач Подуфалов С.С.) 
- Кімаківську Мілану – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Кімаківську Злату – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Пархонюка Івана – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Кузнецову Діану – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Пахунову Ульяну – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Кузнецову Інну – скрипка (викладач Дроздова В.О.) 
- Росочинський Святослав - скрипка(викладач Дроздова В.О.) 
- Кірпу Марію – скрипка (викладач Філіпова Н.В.) 
- Ковальчук Домініку – скрипка (викладач Вихованець Я.О.) 
- Франчук Віка – скрипка (викладач Вихованець Я.О.) 
- Лівіцьку Надію – скрипка (викладач Вихованець Я.О.) 
- Намакарську Юлію – хореографія (викладач Шкамбарна І.М.) 
- Мазур Ірину – фортепіано (викладач Вітковська Д.М.) 
2) У зв’язку із значним зменшенням контингенту на духовому відділі та враховуючи потребу міста в існуванні 

духового оркестру і збереженні духової музики, звільнити від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча 
музична школа» з 1 вересня 2021 року 44 учня, які навчаються на духовому відділі.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 

3.  СЛУХАЛИ: Про винесення на громадське обговорення питань щодо модернізації закладів освіти Барської 
міської ради. 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Відділу освіти міської ради (Сторожук А.М.) винести  на громадське обговорення питання 
щодо модернізації закладів освіти Барської міської ради, а саме реорганізацію:  
1) Луко-Барського ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО у Луко-Барську гімназію з дошкільним підрозділом; 
2) Чемериського ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО у Чемериську початкову школу з дошкільним підрозділом; 
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3)Гармацького ЗЗСО І –ІІ ст. та Гармацького ЗДО «Струмочок» у Гармацьку гімназію з дошкільним 
підрозділом; 

4)Гулівського ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО у Гулівську початкову школу з дошкільним підрозділом 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

4 СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги 
4.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1)Надати матеріальну допомогу наступним особам: 

1.1) Абраменко Наталі Михайлівні – на лікування чоловіка Абраменко С. В. – 10000 грн.; 

1.2) Баскаковій Євгенії Вікторівні – на лікування – 2000 грн.; 

1.3) Басюк Надії Андріївні – на лікування – 500 грн.; 

1.4) Бляшук Ганні Леонтіївні – на лікування – 2000 грн.; 

1.5) Віш Людмилі Петрівні – на лікування – 500 грн.; 

1.6) Гудзь Ніні Іванівні – на лікування – 3000 грн. 

1.7) Гусевій Ларисі Петрівні – на лікування – 2000 грн.; 

1.8) Гуцалюк Григорію Петровичу – на подолання наслідків від пожежі – 5000 грн.; 

1.9) Гуцуляк Людмилі Олегівні – на лікування – 3000 грн.; 

1.10) Дземчик Ігорю Володимировичу -на лікування – 3000 грн.; 

1.11) Захарчуку Григорію Петровичу – на лікування – 3000 грн.; 

1.12) Івановій Інні Петрівні – на лікування матері Сторчак С.Л. – 500 грн.; 

1.13) Камінській Марії Григорівні – на лікування -3000 грн.; 

1.14) Козак Анастасії Андріївні – на лікування доньки Козак К.В. – 5000 грн.; 

1.15) Козловському Василю Григоровичу – на лікування – 3000 грн.; 

1.16) Колодій Ользі Андріївні – на лікування – 3000 грн.; 

1.17) Котнєвіч Валентині Миколаївні – на лікування – 500 грн.; 

1.18) Краковському  Вячеславу Никодимовичу – на лікування – 3000 грн.; 

1.19) Криванич Юлії Аркадіївні – на лікування сина Криванич М.Ю.- 10000 грн.; 

1.20) Кривому Борису Антоновичу – на лікування – 1000 грн.; 

1.21) Кузьміній Тетяні Василівні – на лікування сина Кузьміна Н.Р.- 10000 грн.; 

1.22) Кулібабі Наталії Володимирівні – на лікування чоловіка Кулібаби А.Г.- 1000 грн.; 

1.23) Кучеренко Майї Василівні – на лікування- 500 грн.; 

1.24) Лакомському Анатолію Петровичу – на лікування – 3000 грн.; 

1.25) Мазур Валентині Олександрівні – на лікування – 5000 грн.; 

1.26) Маліновському Володимиру Петровичу -  на лікування – 1000 грн.; 

1.27) Омельчук Олені Георгіївні – на лікування – 2000 грн.; 

1.28) Осколковій Інні Вікторівні – на лікування чоловіка Осколкова Ю.В. – 5000 грн.; 

1.29) Панчохі Вірі Федорівні – на лікування – 500 грн.; 

1.30) Пєтухову Анатолію Вікторовичу – на лікування – 5000 грн.; 

1.31) Піддубчак  Вікторії Леонідівні – на лікування сина Піддубчак М.О. – 5000 грн.; 

1.32) Побережній Аліні Володимирівні – на лікування – 5000 грн.; 

1.33) Повар Ользі Василівні – на лікування сина Повар Н.М. – 5000 грн.; 

1.34) Сідлецькому Денису Миколайовичу- на лікування – 2000 грн.; 

1.35) Сметанюк Тетяні Леонідівні – на лікування – 2500 грн.; 

1.36) Сотнічук Миколі Тимофійовичу – на лікування – 3000 грн.; 

1.37) Степанкевич Раїсі Миколаївні – на лікування чоловіка Степанкевич Я.М. – 2000 грн.; 

1.38) Черниш Олександру Івановичу – на лікування – 1000 грн.; 

1.39) Шабатурі Олексію Олексійовичу – на лікування – 5000 грн.; 

1.40) Шевчук Оксані Петрівні -  на лікування – 10000 грн.; 

1.41) Шилюк Любові Анатоліївні – на лікування – 3000 грн. 

1.42) Щепковському Миколі Андрійовичу – на лікування – 2000 грн.; 

1.43)  Юкало Тетяні Аркадіївні – на лікування – 2500 грн.; 

1.44) Юр’євій  Валентині Іванівні – на лікування – 3000 грн.; 

1.45) Яворській Катерині Філімонівні  - на лікування – 1000 грн.; 

1.46) Янчевському Юрію Леонідовичу – на лікування – 5000 грн. 
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2) Відмовити у наданні матеріальної допомоги: 
2.1) Базай Мальвіні Мячиславівні – на лікування, в в зв’язку з повторним зверненням,  
2.2)Головатюк Юлії Миколаївні – на проведення водогону, в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням; 
2.3)Христофор Крістіні Борисівні – на приготування дітей до школи, в зв’язку з обмеженим бюджетним 

фінансуванням. 
 
4.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати матеріальну допомогу  
1)Пальонко Людмилі Миколаївні  на поховання брата Подоляна Івана Миколайовича в розмірі 2500 грн., який 

на день смерті ніде не працював. 
2)Шевчук Ганні Олексіївні  на поховання сина Шевчук Сергія Петровича в розмірі 2500 грн., який на день 

смерті ніде не працював. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 

 постійна комісія з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, транспорту та зв’язку 

 
5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисних документацій. 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  
1) Затвердити проєктно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт частини покрівлі житлового будинку за 

адресою: Україна, Вінницька область, м. Бар, вул. Комарова,1» на суму 873958грн. (вісімсот сімдесят три 
тисячі дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень. 

2) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного 
законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про виготовлення, коригування  проектно-кошторисних документацій 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та 
капітального будівництва Барської міської ради 
6.1.на виготовлення проєктно - кошторисної документації «Нове будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика з синтетичним покриттям за адресою: Україна, Вінницька область, Жмеринський 
(Барський) район, с. Гавришівка». 

 

6.2. на проведення коригування проєктно - кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж в с. 
Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області». 

 

6.3. на виготовлення проектної пропозиції по об’єкту «Реконструкція зеленої зони з встановленням інсталяції на  
перехресті вул. Героїв Майдану та вул. Арсенальна в м. Бар Вінницької області». 

 

6.4. виготовлення проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво водогону в с. Мартинівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області». 

 

6.5. на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 
свердловини  в с. Мартинівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області». 

 

6.6. на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 
свердловини  в с. Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про управління комунальним майном Барської міської територіальної громади.   
7.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  
1) Передати на баланс СО «Жмеринські електричні мережі» на праві господарського відання майно 

комунальної власності Барської міської територіальної громади, а саме: матеріали для проведення заміни 
повітряних ліній електропостачання 0,4 кВ по вул. Героїв Майдану в м. Бар: 
1.1) З балансу Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 

будівництва Барської міської ради майно згідно додатку 1. 
1.2) З балансу Комунального Підприємства «Бар-благоустрій» майно згідно додатку 2. 
1.3) З балансу Барського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційним 

господарством «Барводоканал» майно згідно додатку 3. 
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2) Для виконання п.1 даного рішення створити комісію у наступному складі: 
Голова комісії: Гвоздяр Ю. В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів   ради;       

Члени комісії:  
Керівник СО «Жмеринські електричні мережі» Задорожний А.А. ; 
Головний бухгалтер СО «Жмеринські електричні мережі»; 
Начальник ЖКГ КВ та КБ Подельнюк О.М. (для виконання п.1.1.); 
Головний бухгалтер ЖКГ КВ та КБ Гожик М.Л. (для виконання п.1.1.); 
Начальник КП «Бар - благоустрій» Залевський О.Є. (для виконання п.1.2.); 
Головний бухгалтер КП «Бар - благоустрій» Коляда А.С. (для виконання п.1.2.) 
Начальник Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» Сабайдаш В.І. (для виконання п.1.3.) 
Головний бухгалтер КВУ ВКГ «Барводоканал» Моспан Л.Д. (для виконання п.1.3.). 

3) Комісії скласти відповідні акти приймання-передачі  згідно вимог чинного законодавства. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
7.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати згоду на прийняття в комунальну власність Барської міської територіальної 
громади, в особі Барської міської ради, безоплатно, з подальшою передачею на баланс КНП «Барський 
медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» автомобілів: СКС RDS ПС державний номер АВ 0565 
НМ та СКС RDS ПС державний номер АВ 0128 НМ від КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я 
ВОР» для обслуговування жителів громади с. Ялтушків та с-ща Бар, Жмеринський (Барський) р-н., Вінницька 
обл. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
7.3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Передати майно комунальної власності Барської міської територіальної громади, яке рахується на балансі 

Відділу освіти Барської міської ради, на баланс Відділу житлово-комунального господарства, комунальної 
власності та капітального будівництва Барської міської ради, а саме:  

водонапірну башту Рожновського Чемериського ЗЗСО І-ІІст. – ЗДО за адресою с. Чемериське, вул. Богдана 
Хмельницького, 25, інвентарний номер 101300002, балансова вартість 13 728,00 грн.; 

2) Для виконання пункту 1 даного рішення створити комісію у наступному складі: 
 Голова комісії: заступник голови з питань  діяльності  виконавчих органів влади Юрій ГВОЗДЯР; 
Члени комісії:  
- начальник відділу ЖКГ,КВ та КБ -  Олена ПОДЕЛЬНЮК; 
- головний бухгалтер ЖКГ,КВ та КБ – Марина ГОЖИК; 
- начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу -  Олександр КУЦИЙ; 
- начальник відділу освіти Барської міської ради – Алла СТОРОЖУК; 
- головний бухгалтер відділу освіти Барської міської ради – Лілія МАКОГОН; 
3) Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 постійна  комісія з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, екології, промисловості та 
підприємництва  
 

8.  СЛУХАЛИ: Про формування громадських пасовищ.  
8.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 33.9176 га, кадастровий номер 0520285600:03:002:0098, 
розташованої на території Барської міської територіальної громади  (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області із цільовим призначенням: 18.00 Землі загального 
користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти 
загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи 
місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 
 
8.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок:  
 - площею 9,2491 га кадастровий номер 0520281800:02:001:0261;  
 - площею 8,8363 га кадастровий номер 0520281800:01:002:0204;   
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- площею 25,1192 га кадастровий номер 0520281800:01:001:0181;   
- площею 9,4546 га кадастровий номер 0520281800:01:001:0180,  
розташованих на території Барської міської територіальної громади (колишня Івановецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області для сінокосіння та випасання худоби (створення громадських 
пасовищ).   
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 

 
9.1 СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  

земельних ділянок у власність 
9.1.1. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: В зв’язку з проведенням інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення з метою її формування для сінокосіння та випасання худоби, - 
Відмовити громадянам  у дозволі на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства: 
1) Бишок Ярославу Вікторовичу – орієнтовною площею 2.00 га,  яка розташована на території Барської 

міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

2) Пазюк Михайлу Петровичу - орієнтовною площею 2.00 га,  яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Чемериська  сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

3) Пазюк Петру Володимировичу - орієнтовною площею 2.00 га,  яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Чемериська  сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

 
9.1.2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи інформацію старостинських округів про перебування земельних ділянок 
у користуванні інших осіб, - 
Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок у 
власність, наступним громадянам: 
9.1.2.1) Кріакі Жану - орієнтовною площею 0,2500га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, розташовану в с.Гавришівка Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області; 

9.1.2.2) Лук’янову Євгенію Андрійовичу – орієнтовною площею 0,4200 га для ведення особистого селянського 
господарства, розташовану в с.Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.1.2.3) Сольвар Ользі Володимирівні  - орієнтовною площею 0,2500га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в с.Гавришівка Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області. 

 
9.1.3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи АКТ комісії по розгляду заяв гр. Мотренко А.Ю. та гр. Хомчак Н.О. від 
18.06.2021, - 
1) Відмовити гр. Вишневській Галині Іванівні у наданні дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
орієнтовною площею 0,0200га розташованої  в с.Ялтушків, по вул.Селекційній з метою передачі її у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

2) Рекомендувати гр.Вишневській Галині Іванівні приватизувати земельну ділянку на якій розташовані жилий 
будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у її власності в с.Ялтушків по вул.Селекційній,18 
згідно вимог пункту 1 статті 118 Земельного кодексу України. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 

9.2 СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 
власність/спільну сумісну власність земельних ділянок.  
9.2.1. ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власністьдля 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 
житлової та громадської забудови наступним громадянам:  
9.2.1.1) Абраменку Сергію Володимировичу - земельну ділянку площею 0,0620 га, кадастровий номер 

0520210100:02:026:0172, яка розташована по вул. Майора Басюка, 1  в м. Бар Жмеринського району 
Вінницької області;  

9.2.1.2) Білобабченко Катерині Анатоліївні - площею 0,0597 га, кадастровий номер 0520210100:01:050:0022, 
яка розташована по вул. Некрасова, 11  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  
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9.2.1.3) Буга Олені Іванівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520286500:05:023:0024, яка розташована 
по вул. Заводська, 36  в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.4) Герасимовій Ганні Леонідівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280200:04:004:0011, яка 
розташована по пров. Визволителів, 2,7  в с. Окладне Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.5) Григорчуку Василю Миколайовичу - площею 0,0634 га, кадастровий номер 0520210100:01:034:0035, 
яка розташована по вул. М. Залізняка, 8  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.6) Гулько Андрію Миколайовичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520284000:03:021:0025, яка 
розташована по вул. Гагаріна, 2  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.7) Гулько Наталії Валеріївні - площею 0,0830 га, кадастровий номер 0520284000:03:019:0005, яка 
розташована по вул. Гагаріна, 5а  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.8) Довганю Андрію Ігоровичу - площею 0,0614 га, кадастровий номер 0520210100:01:013:0025, яка 
розташована по вул. Медвецького., 25  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.9) Кадельчук Олені Іванівні - площею 0,0062 га, кадастровий номер 0520210100:01:092:0046, яка 
розташована по вул. Б.Претвича, 33  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.10) Капітанчуку Олександру Григоровичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 
0520286500:04:007:0027, яка розташована по пров. Поштовий, 20  в с. Слобода-Ялтушківська 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області;   

9.2.1.11) Ковальову Олександру Володимировичу - площею 0,1233 га, кадастровий номер 
0520286500:05:028:0014, яка розташована по вул. Соборна, 10  в с. Ялтушків Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.12) Колеснику Віктору Васильовичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520285000:03:009:0108, яка 
розташована по вул. Шкільна, 30  в с. Терешки Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.13) Корнієнко Інні Миколаївні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520284000:03:028:0039, яка 
розташована по вул. Трудова, 12  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;  

9.2.1.14) Крикливій Наталії Ярославівні - площею 0,1887 га, кадастровий номер 0520280600:03:017:0014, яка 
розташована по вул. Польова, 16  в с. Міжлісся Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.15) Лунько Світлані Миколаївні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520284000:03:026:0014, яка 
розташована по вул. Нагірна, 18а  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;  

9.2.1.16) Марчуку Анатолію Васильовичу - площею 0,2139 га, кадастровий номер 0520282200:03:029:0071, яка 
розташована по вул. Івана Франка, 3  в с. Комарівці Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.17) Олійнику Богдану Олександровичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280600:03:009:0027, 
яка розташована по вул. Затишна., 1  в с. Міжлісся Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.18) Попілю Віталію Володимировичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520286500:04:007:0026, яка 
розташована по пров. Поштовий, 18  в с. Слобода-Ялтушківська Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;   

9.2.1.19) Синициній Жанні Вікторівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520286500:05:006:0088, яка 
розташована по вул. Дружби, 33  в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.20) Храновській Ніні Степанівні - площею 0,0612 га, кадастровий номер 0520210100:01:005:0010, яка 
розташована по вул. Л. Українки., 55  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.21) Цибульській Валентині Ільківні - площею 0,1516 га, кадастровий номер 0520280200:05:004:0025, яка 
розташована по вул. Шкільна., 8  в с. Йосипівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.2.1.22) Черкаському Ігорю Анатолійовичу - площею 0,0640 га, кадастровий номер 0520210100:01:136:0008, 
яка розташована по вул. Маняка В., 31  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.23) Черниковій Вірі Глібівні - площею 0,0673 га, кадастровий номер 0520210100:01:025:0030, яка 
розташована по вул. Пушкінська., 21  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.1.24) Юрченку Василю Володимировичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281600:08:026:0034, 
яка розташована по вул. Молодіжна., 3  в с. Буцні Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;  

9.2.1.25) Яцковій Аліні Анатоліївні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280100:03:006:0008, яка 
розташована по вул. Зарічна, 2а  в с. Широке Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
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9.2.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку безоплатно у 
спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  
Індевич Станіславі Станіславівні та Індевич Миколі Станіславовичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 
0520280200:04:008:0025 яка розташована по вул. Гоголя, 4 в с. Окладне Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.2.3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність для 
особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення наступним 
громадянам:  
9.2.3.1) Ковтонюк Наталії Савівні - площею 0,1335 га, кадастровий номер 0520280600:06:017:0028, яка 

розташована в с. Мирне Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.2.3.2) Козак Валентині Федорівні:  
-  площею 0,1181 га, кадастровий номер 0520281000:07:006:0033, яка розташована по вул. Центральна  в с. 

Шпирки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
-   площею 0,1490 га, кадастровий номер 0520281000:07:007:0032, яка розташована по вул. Лісова в с. Шпирки 

Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  
9.2.3.3) Козлову Юрію Олександровичу - площею 0,2500 га кадастровий номер 0520286500:05:001:0006, яка 

розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 
9.2.3.4) Копач Ніні Володимирівні - площею 0,1924 га, кадастровий номер 0520285300:05:005:0009, яка 

розташована по вул. Зарічна в с. Ходаки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.2.3.5) Онофрійчуку Володимиру Анатолійовичу - площею 0,5435 га, кадастровий номер 

0520282400:05:029:0005, яка розташована в с. Мартинівка Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області; 

9.2.3.6)Чорній Галині Іванівні:  

- площею 0,4003 га, кадастровий номер 0520282800:05:021:0036, яка розташована по вул. Лісова  в с. 
Васютинці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

- площею 0,3408 га, кадастровий номер 0520282800:07:026:0011, яка розташована по вул. Залізнична в с. 
Васютинці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

- площею 0,3021 га, кадастровий номер 0520282800:07:009:0004, яка розташована по вул. Лісова в с. 
Васютинці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 

9.2.4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати земельну ділянку безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва за рахунок  земель сільськогосподарського призначення                 
Зварич Людмилі Миколаївні площею 0,1200 га, кадастровий номер 0520281000:07:009:0057, яка розташована  
в с. Шпирки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 

9.2.5.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність 
наступним громадянам: 

9.2.5.1) Баля Олесі Григорівні - по пров. Гуршала, 2  в с. Гайове Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281000:06:015:0007, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

-  площею 0,4702 га, кадастровий номер 0520281000:06:015:0006, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.2) Боцюк Олегу Васильовичу - по вул. О. Кошового, 14  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520284000:03:026:0015, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
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-  площею 0,1673 га, кадастровий номер 0520284000:03:026:0016, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.3) Бусько Олені Михайлівні - по вул. Задорожня, 5  в с. Затоки Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області:  

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280600:07:002:0005, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

-  площею 0,2052 га, кадастровий номер 0520280600:07:002:0006, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.4) Вовку Василю Григоровичу - по вул. Гагаріна, 38  в с. Гулі Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281400:04:029:0022, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

-  площею 0,3623 га, кадастровий номер 0520281400:04:029:0020, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.5) Вовк Надії Григорівні - по вул. Лугова, 1  в с. Гулі Жмеринського (Барського) району Вінницької області: 
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281400:04:029:0024, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
- площею 0,2045 га, кадастровий номер 0520281400:04:029:0025, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
9.2.5.6) Гненній Антоніні Володимирівні - по вул. Героїв, 34  в с. Трудолюбівка  Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області: 
-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283400:04:010:0034, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
-  площею 0,4178 га, кадастровий номер 0520283400:04:010:0033, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення;   
9.2.5.7) Голодецькій Людмилі Миколаївні - по вул. Дубова, 11  в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області: 
-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520284000:03:017:0031, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
- площею 0,1160 га, кадастровий номер 0520284000:03:017:0030, яка розташована для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
9.2.5.8) Качалкіну Володимиру Васильовичу - по вул. Кармелюка, 49  в с. Іванівці Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області: 
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281800:05:005:0226, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
- земельну ділянку площею 0,0628 га, кадастровий номер 0520281800:05:005:0227, для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
9.2.5.9) Кучерук Лідії Миколаївні - по вул. Вашеняка Віталія, 34  в с. Митки Жмеринського (Барського) району 

Вінницької області: 
-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283600:04:019:0017, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  
- площею 0,4630 га, кадастровий номер 0520283600:04:019:0016, для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
9.2.5.10) Лиськовій Тетяні Володимирівні: 
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520285600:07:003:0028, яка розташована по вул. Соборна, 15  в с. 

Регентівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

-  площею 0,2624 га, кадастровий номер 0520285600:07:003:0029, яка розташована по вул. Соборна, 15  в с. 
Регентівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

- площею 0,0939 га, кадастровий номер 0520285600:07:006:0061, яка розташована в с. Регентівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.11) Мацюк Галині Миколаївні - по вул. Студентська, 11  в с. Кузьминці Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області: 

- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520282400:04:029:0030, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 0,5321 га, кадастровий номер 0520282400:04:029:0029, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
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9.2.5.12) Ходзінському Олексію Васильовичу - по вул. Весняна, 2  в с. Каноницьке Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області: 

- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280600:08:002:0016, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 0,3881 га, кадастровий номер 0520280600:08:002:0017, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

9.2.5.13) Хрущаку Руслану Миколайовичу: 
- площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281000:05:005:0015, яка розташована по вул. Берегова, 24  в с. 

Колосівка  Жмеринського (Барського) району Вінницької області для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 0,1259 га, кадастровий номер 0520281000:05:005:0013, яка розташована по вул. Берегова, 24 в с. 
Колосівка  Жмеринського (Барського) району Вінницької області для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

- площею 0,1785 га, кадастровий номер 0520281000:05:009:0027, яка розташована  в с. Колосівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення; 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 

9.2.6.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Враховуючи  витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності,- 

9.2.6.1)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,2500 га, кадастровий 
номер 0520281200:04:008:0029, яка розташована по вул. Першотравнева, 50 в с. Гармаки Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області, розроблену гр. Гуцал Олександрі Олександрівні. Передати 
безоплатно у власність цю ділянку Вергелесу Андрію Григоровичу.  

9.2.6.2)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,2500 га, кадастровий 
номер 0520282400:04:002:0045, яка розташована по вул. Івана Богослова, 60 в с. Кузьминці Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області, розроблену гр. Дрозд Анатолію Васильовичу. Передати цю 
земельну ділянку безоплатно у власність Вовк Олександру Васильовичу. 

9.2.6.3)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,2500 га, кадастровий 
номер 0520281600:06:010:0026, яка розташована по вул. Польова, 38 в с.Сеферівка Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області, розроблену гр. Линнік Раїсі Єфремівні. Передати цю земельну 
ділянку безоплатно у власність Квасюк Анастасії Святославівні. 

9.2.6.4) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,2445 га, кадастровий 
номер 0520283000:03:004:0052, яка розташована по  вул. Левада, 7 в с. Мальчівці Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області, розроблену гр. Кравенській Ользі Олександрівні.  Передати цю 
земельну ділянку безоплатно у власність Кирик Владиславі Володимирівні.  

9.2.6.5)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,0567 га кадастровий 
номер 0520210100:01:067:0024, яка розташована по вул. Трудова, 7 в м. Бар Жмеринського району 
Вінницької області, розроблену гр. Мудрак Аллі Григорівні, Кашканову Альберту Васильовичу та 
Оржеховській Ганні Степанівні. Передати цю земельну ділянку безоплатно у  спільну сумісну власність 
Мудрак Аллі Григорівні та Воробйовій Наталії Петрівні.  

9.2.6.6)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови  площею 0,2500 га, кадастровий 
номер 0520282200:03:028:0012, яка розташована по вул. Т. Шевченка, 53 в с. Комарівці Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області, розроблену гр. Радецькій Ганні Григорівні. Передати цю земельну 
ділянку безоплатно у власність Радецькому Богдану Ципріяновичу 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
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9.2.7.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати земельні ділянки безоплатно у власність наступним громадянам:  

9.2.7.1)  Грабчаку Вадиму Валентиновичу - площею 0,1500 га, кадастровий номер 0520280200:03:011:0041, 
яка розташована по вул. Соборна, 24а в с. Балки Жмеринського (Барського) району Вінницької області, 
для будівництва і обслуговування житлового будинків, господарських будівель і споруд за рахунок земель 
житлової та громадської забудови 

9.2.7.2)  Гриновецькому Петру Миколайовичу- площею 0,0027га, кадастровий номер 0520210100:01:002:0082 
яка розташована по вул. Цукрового заводу в  м. Бар Жмеринського району Вінницької області для 
будівництва і обслуговування житлового будинків, господарських будівель і споруд за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

9.2.7.3)  Маршалюк Ніні Вікентіївні- площею 0,0024 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0245, яка 
розташована по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, гараж 23в м. Бар Жмеринського району Вінницької області, 
для будівництва індивідуальних  гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.2.8.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати земельні ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення наступним громадянам:  
9.2.8.1) Адесовій Альоні Миколаївні - площею 0,3856 га кадастровий номер 0520284000:03:030:0051, яка 

розташована по вул. Миру, 35 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.2) Антонову Віктору Федоровичу- площею 2,0000 га кадастровий номер 0520286500:07:002:0033, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ялтушківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.3) Безсмертній Ганні Дем’янівні - площею 0,1170 га кадастровий номер  0520281200:04:027:0004, яка 
розташована по вул. Озерна в с. Гармаки Жмеринського (Барського)району Вінницької області;    

9.2.8.4) Безсмертній Ользі Віталіївні - площею 0,3460 га кадастровий номер 0520281200:04:032:0026, яка 
розташована по вул. 8 Березня в с. Гармаки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.5) Білоус Вікторії Русланівні- площею 1,9735 га кадастровий номер 0520280600:01:002:0154, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 
Профільна комісія з п. 9.2.8.5 рішення не прийняла.  

9.2.8.6) Бузун Мирославі Миколаївні - площею 0,3624 га кадастровий номер 0520281400:03:007:0001, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гулівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.7) Варварук Юлії Валеріївні - площею 0,5878 га кадастровий номер 0520284000:03:032:0021, яка 
розташована по вул. О. Кошового в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

9.2.8.8) Войциховій Людмилі Петрівні- площею 0,3118 га кадастровий номер 0520281200:04:012:0026, яка 
розташована по вул. Польова в с. Гармаки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.9) Воловодюку Григорію Павловичу - площею 0,3079 га кадастровий номер 0520286500:02:003:0229, яка 
розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.10) Гадасюк Аллі Дмитрівні - площею 0,9798 га кадастровий номер   0520284000:03:006:0025, яка 
розташована по вул. Весняна, 26 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

9.2.8.11) Гарматюк Наталії Василівні - площею 0,1813 га кадастровий номер 0520286500:04:006:0010, яка 
розташована в с. Слобода-Ялтушківська Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.12) Гранатовій Аллі Сергіївні - площею 0,7019 га кадастровий номер 0520282800:04:001:0013, яка 
розташована по вул. Медична в с. Квітка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.2.8.13) Гуменному Володимиру Васильовичу - площею 0,9860 га кадастровий номер 0520286500:01:001:0416, 
яка розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.2.8.14) Гуменюку Артуру Васильовичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281000:03:004:0139, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.15) Жовта Аллі Вікторівні - площею 0,4740 га кадастровий номер 0520284000:03:030:0048, яка 
розташована по вул. Вишнева, 20 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 
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9.2.8.16) Завадській Олесі Юріївні - площею 0,5804 га кадастровий номер 0520281000:05:010:0025, яка 
розташована по вул. Центральна в с. Колосівка Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.17) Капітанчуку Олександру Григоровичу - площею 0,2173 га кадастровий номер 0520286500:04:007:0028, 
яка розташована в с. Слобода - Ялтушківська Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.18) Ковальченко Інні Володимирівні - площею 0,1127 га кадастровий номер  0520280200:04:011:0039, яка 
розташована в с. Окладне Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.19) Колеснику Віктору Васильовичу - в с. Терешки Жмеринського (Барського) району Вінницької області: 
- площею 0,0376 га кадастровий номер  0520285000:03:009:0109; 
- площею 0,3141 га кадастровий номер  0520285000:03:009:0110; 
9.2.8.20) Колодію Віктору Петровичу - площею 2,0 га кадастровий номер 0520283400:01:003:0171, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.21) Коростовському Юрію Венедиктовичу- площею 2,0000 га кадастровий номер 0520282400:01:001:0273, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька 
сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.22) Костишену Віктору Васильовичу - площею 0,3234 га кадастровий номер 0520284000:03:033:0002, яка 
розташована по вул. Дубова, 9 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області; 

9.2.8.23) Котик Тамарі Андріївні - площею 0,7000 га кадастровий номер 0520286500:02:003:0226, яка 
розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.24) Котику Святославу Олександровичу - площею 0,5401 га кадастровий номер 0520286500:01:001:0413, 
яка розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.25) Крисько Наталії Сергіївні - площею 1,1038 га кадастровий номер 0520284000:03:028:0035, яка 
розташована по вул. Трудова в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.26) Кузнєцову Костянтину Сергійовичу - площею 0,7855 га кадастровий номер  0520284000:03:017:0033, 
яка розташована по вул. Гагаріна, 21 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

9.2.8.27) Кулик Ользі Володимирівні - площею 0,2710 га кадастровий номер 0520284000:03:005:0033, яка 
розташована по вул. Лісова в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.28) Кульбіді Руслану Павловичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281200:03:002:0312, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області;   

9.2.8.29) Лапчук Анжелі Ігорівні - площею 0,3600 га кадастровий номер 0520281000:03:002:0744, яка 
розташована по вул. Садова, 21в  в с. Шпирки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.30) Ліневській Наталії Михайлівні - площею 0,5834 га кадастровий номер 0520284000:03:028:0037, яка 
розташована по вул. Миру, 25 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.31) Марисик Наталії Миколаївні - площею 0,3000 га кадастровий номер 0520286500:01:002:0261, яка 
розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.32) Масловському Миколі Петровичу - площею 2,0000 га кадастровий номер         
0520282800:02:002:0083, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 
(колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.33) Мельнику Василю Анатолійовичу- площею 2,0000 га кадастровий номер 0520285300:02:002:0238, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.34) Миськову Сергію Вікторовичу- площею 1,6000 га кадастровий номер 0520283000:01:002:0253, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мальчовецька сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.35) Наняк Оксані Вікторівні - площею 0,5196 га кадастровий номер 0520284000:02:004:0247, яка 
розташована по вул. Миру в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області; 

9.2.8.36) Нечипорук Емілії Павлівні - площею 0,3484 га кадастровий номер 0520284000:03:015:0023, яка 
розташована по вул. Гагаріна в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.37) Никитюку Василю Петровичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520282800:03:003:0067, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 
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9.2.8.38) Олійнику Дмитру Васильовичу - площею 2,0 га кадастровий номер 0520281000:03:004:0135, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.39) Омельчуку Євгену Михайловичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281800:02:001:0262, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Івановецька сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.40) Пасічнику Ігорю Анатолійовичу - площею 0,2042 га кадастровий номер 0520284000:03:010:0008, яка 
розташована по вул. Коцюбинського в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

9.2.8.41) Підгорному Олександру Миколайовичу - площею 0,8000 га кадастровий номер 
0520281600:04:002:0140, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 
(колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.42) Поліщуку Владиславу Юрійовичу - площею 2,0000 га  кадастровий номер 0520280600:02:003:0112, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська 
сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.43) Попіку Віталію Вікторовичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281000:03:004:0140, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.44) Решовській Людмилі Вікторівні - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281200:03:002:0314, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.45) Сапріній Тетяні Романівні - площею 0,1389 га кадастровий номер 0520285000:05:005:0003, яка 
розташована в с. Семенки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.46) Свинар Олексію Анатолійовичу - площею 0,2525 га кадастровий номер 0520284000:03:029:0017, яка 
розташована по вул. Трудова в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 

9.2.8.47) Синициній Жанні Вікторівні - в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області: 
-площею 0,2726 га кадастровий номер 0520286500:01:001:0414; 
-площею 0,1169 га кадастровий номер 0520286500:05:006:0087; 

9.2.8.48) Сироті Віталію Володимировичу - площею 1,9024 га  кадастровий номер 0520283600:02:002:0276, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.49) Сімйоновій Сніжані Володимирівні - площею 0,5715 га, кадастровий номер 0520281600:06:011:0021, 
яка розташована  в с. Сеферівка Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.50) Слободянюк Людмилі Вікторівні - площею 0,3888 га, кадастровий номер 0520280200:02:003:0365, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.51) Сметанюку Євгенію Юрійовичу - площею 2,0 га, кадастровий номер 0520283400:01:003:0170, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.52) Сороці Дані Миколаївні - площею 1,0000 га кадастровий номер 0520282400:01:002:0342, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.53) Стаднік Наталії Ігорівні - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520281200:03:002:0315, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області;  

9.2.8.54) Стасюку Аркадію Гавриловичу - площею 1,5000 га кадастровий номер 0520282400:01:001:0282, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.55) Сухар Сергію Миколайовичу - площею 0,1501 га кадастровий номер 0520283600:04:022:0032, яка 
розташована в с. Митки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.56) Тарган Ользі Іванівні - площею 0,4897 га кадастровий номер 0520284000:03:010:0007, яка 
розташована по вул. Коцюбинського в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

9.2.8.57) Товкач Ніні Федорівні - площею 0,4500 га кадастровий номер 0520286500:05:004:0007, яка 
розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.58) Фаріон Олені Володимирівні - площею 0,0667 га кадастровий номер 0520284000:03:006:0026, яка 
розташована по вул. Гайова, 2 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району Вінницької 
області; 
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9.2.8.59) Філіпову Анатолію Івановичу - площею 0,4378 га кадастровий номер 0520281600:02:001:0155, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.60) Філіповій Ганні Петрівні - площею 1,8000 га кадастровий номер 0520281600:02:001:0145, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

9.2.8.61) Хвостик Сергію Анатолійовичу - площею 0,7446 га кадастровий номер 0520284000:03:024:0024, яка 
розташована по вул. Вакуленка, 2 в с. Підлісний Ялтушків Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

9.2.8.62) Цмуз Світлані Юріївні - площею 0,2330 га кадастровий номер 0520286500:04:030:0032, яка 
розташована в с. Слобода-Ялтушківська Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

9.2.8.63) Юрченку Василю Володимировичу - площею 0,6469 га кадастровий номер 0520281600:08:026:0035, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська 
сільська рада) Жмеринського району Вінницької області. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.2.9.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати 
земельну ділянку безоплатно у власність для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення  
Ковалевській Наталії Миколаївні - площею 0,1111 га кадастровий номер 0520281000:03:002:0283, яка 
розташована по вул. Садова, 49в в с. Шпирки Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.3 СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження документацій із землеустрою. 

9.3.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ:Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 
9.3.1.1) Малюті Олександру Михайловичу - площею  2.2023 га за кадастровим номером 

0520286500:07:001:0137, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Ялтушківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області.  

9.3.1.2) Масловій Надії Михайлівні - площею 1.7493 га за кадастровим номером 0520282400:01:002:0343, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
4.2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Затвердити Шевченку Ігорю Михайловичу проект землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки площею 2,0 га, цільове призначення 01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства, кадастровий номер   0520281800:01:003:0109, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Івановецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.4 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 9 сесії Барської міської ради  8 скликання від 06.05.2021  №12 «Про  

визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для 
продажу прав на них на земельних торгах». 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 9 сесії Барської міської ради 8  скликання  від 06.05.2021 №12 
«Про  визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення  комунальної власності для 
продажу  прав на них на земельних торгах», а саме: виключити  з  Додатку до цього рішення  наступні пункти : 

№ 
з/п 

Кадастро 
вий номер 
земельної 

ділянки 

Місце розташування 
земельної ділянки 
(область, район, 

рада) 

 Пло 
ща, га 

Цільове призначення 
земельної ділянки (код 

назва) 

Відомості 
про 

обтяження 
речових 
прав на 

земельну 
ділянку 

Відомості про 
обмеження у 
використанні 

земельної 
ділянки (код, 

назва) 
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7 
0520283400:0

1:003:0129 

Вінницька область, 
Жмеринський 
(Барський) район, 
Матейківська сільська 
рада (Войнашівська 
ОТГ) 

18,405 

16.00. Землі запасу 
(земельні ділянки 
кожної категорії земель, 
які не надані у власність 
або користування 
громадянам чи 
юридичним особам) 

Не 
зареєстр. 

Незареєстр. 

49 
0520282800:0

3:002:0142 

Вінницька область, 
Жмеринський 

(Барський) район, 
Луко-Барська 
сільська рада 

15,9343 

16.00. Землі запасу 
(земельні ділянки 
кожної категорії земель, 
які не надані у власність 
або користування 
громадянам чи 
юридичним особам) 

Не 
зареєстр. 

Не зареєстр. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 

9.5 СЛУХАЛИ:  
1)Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, які перебувають у 
комунальній власності, за заявами фізичних осіб 
2)заяви фізичних осіб про дозвіл на  розроблення документації із землеустрою для оформлення права 
власності. 
9.5.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 6,6307 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0049, яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Антонівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької областіна 
вісімнадцять земельних ділянок: 
- площею 0,1990 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0071, 
-  площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0069,  
-   площею 0,1700 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0067,  
- площею 0,3529 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0064,  
- площею 0,1500 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0063,  
- площею 0,1936 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0065,   
- площею 0,2561 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0062,  
- площею 0,2274 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0060,  
- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0059,  
- площею 0,2105 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0073,  
- площею 0,2064 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0074,  
- площею 0,1705 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0057,  
- площею 0,1964 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0058, 
- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0061, 
- площею 0,3500 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0068, 
- площею 0,2171 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0066, 
- площею 0,1414 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0070, 
- площею 2,9395 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520280100:02:004:0072, 
з цільовим призначенням: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які ненадані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання земельних 
ділянок у власність.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Антонівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 
9.5.2.1) Березовській Олені Яківні – площею 0.2000 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0059;  
9.5.2.2) Зажирко Олександру Івановичу – площею 0.2105 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0073;  
9.5.2.3) Золюк Ганні Олександрівні – площею 0.2064 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0074;  
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9.5.2.4) Козяру Юрію Івановичу – площею 0.2000 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0061;  
9.5.2.5) Ковальчук Ірині Сергіївні: 

– площею 0.1700 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0067;  
– площею 0.3529 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0064;  

9.5.2.6) Котику Тарасу Івановичу – площею 0.2500 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0069;  
9.5.2.7) Майданюку Анатолію Віталійовичу – площею 0.2274 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0060;  
9.5.2.8) Романчук Валентині Леонідівні – площею 0.1990 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0071;  
9.5.2.9) Сабайдашу Миколі Олександровичу: 

– площею 0.1500 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0063;  
– площею 0.1936 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0065;  

9.5.2.10) Скіпі Аллі Андріївні – площею 0.3500 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0068;  
9.5.2.11) Тихолазу Олександру Григоровичу – площею 0.2171 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0066;  
9.5.2.12) Ципуненко Ірині Володимирівні – площею 0.2561 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0062;  
9.5.2.13) Шевері Ларисі Олександрівні – площею 0.1705 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0057;  
9.5.2.14) Шевері Петру Миколайовичу – площею 0.1964 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0058;  
9.5.2.15) Шевчуку Ігорю Івановичу – площею 0.1414 га, кадастровий номер 0520280100:02:004:0070;  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 11,4766 га, кадастровий номер 0520281400:01:002:0220, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Гулівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької областіна 
двадцять земельних ділянок: 
      - площею 0,1912 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0242, 

-  площею 0,4800 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0241,  
     -   площею 0,8055 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0240,  

- площею 0,3205 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0239,  
- площею 0,6762 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0238,  
- площею 1,1821 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0237,   
- площею 0,3233 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0236,  
- площею 0,5561 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0235,  
- площею 1,6759 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0234,  
- площею 0,3969 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0233,  
- площею 0,4196 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0232,  
- площею 0,5805 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0231,  

      - площею 1,1230 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0230, 
      - площею 0,6915 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0229, 
      - площею 0,3939 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0228, 
      - площею 0,1740 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0227, 
      - площею 0,2548 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0226, 
      - площею 0,3273 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0225, 
      - площею 0,3543 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0224, 
      - площею 0,5500 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281400:01:002:0223, 
з цільовим призначенням: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які ненадані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання земельних 
ділянок у власність.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Гулівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 
9.5.4.1) Вільчинській Ользі Василівні – площею 0.5805 га за кадастровим номером 0520281400:01:002:0231;  
9.5.4.2) Вільчинській Ользі Дмитрівні – площею 0.4800 га за кадастровим номером 0520281400:01:002:0241;  
9.5.4.3) Вільчинському Сергію Йосиповичу – площею 0.5561 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0235;  
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9.5.4.4) Вовк Анатолію Миколайовичу – площею 0.6915 га за кадастровим номером 0520281400:01:002:0229;  
9.5.4.5) Вовк Надії Григорівні – площею 1.6759 га за кадастровим номером              0520281400:01:002:0234;  
9.5.4.6) Гуляку Володимиру Степановичу – площею 0.3205 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0239;  
9.5.4.7) Загородській Наталії Юріївні – площею 1.1230 га за кадастровим номером                    

0520281400:01:002:0230;  
9.5.4.8) Кержі Галині Матвіївні – площею 0.6762 га за кадастровим номером        0520281400:01:002:0238;  
9.5.4.9) Колосовичу Анатолію Федоровичу – площею 0.5500 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0223;  
9.5.4.10) Кучер Світлані Анатоліївні – площею 0.2548 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0226;  
9.5.4.11) Мудрейко Віктору Дмитровичу – площею 1.1821 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0237;  
9.5.4.12) Мудрейко Любові Василівні – площею 0.3939 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0228;  
9.5.4.13) Одінцовій Валентині Миколаївні – площею 0.3233 га за кадастровим номером            

0520281400:01:002:0236;  
9.5.4.14) Охрімовській Лідії Василівні – площею 0.4196 га за кадастровим номером                      

0520281400:01:002:0232;  
9.5.4.15) Татарчуку Віктору Анатолійовичу – площею 0.3273 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0225;  
9.5.4.16) Шевцову Анатолію Віталійовичу –    площею 0.3543 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0224; 
9.5.4.17) Шевцовій Валентині Володимирівні – площею 0.3969 га за кадастровим номером 

0520281400:01:002:0233;  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.5.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 11,4766 га, кадастровий номер 0520283500:03:001:0131, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
областьна дев’ятнадцять земельних ділянок: 
      - площею 0,5521 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0139, 

-  площею 0,1918 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0147,  
     -   площею 0,3085 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0136,  

- площею 0,3529 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0152,  
- площею 0,4059 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0142,  
- площею 0,2779 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0140,   
- площею 0,3581 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0149,  
- площею 0,5594 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0141,  
- площею 0,4977 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0138,  
- площею 0,2311 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0146,  
- площею 0,5341 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0148,  

      - площею 0,4720 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0135, 
      - площею 0,2414 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0143, 
      - площею 1,4050 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0150, 
      - площею 0,2876 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0144, 
      - площею 0,3513 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0151, 
      - площею 0,2931 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0134, 
      - площею 0,7918 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0137, 
      - площею 21,9015 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:03:001:0145 
з цільовим призначенням: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які ненадані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання земельних 
ділянок у власність.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.6.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки 
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кожної категорії земель, які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 
9.5.6.1) Буденко Оксані Петрівні – площею 0.5521 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0139;  
9.5.6.2) Воронюк Галині Петрівні – площею 0,1918 га за кадастровим номером 0520281400:03:001:0147;  
9.5.6.3) Григорчук Олені Іванівні – площею 0.3529 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0152;  
9.5.6.4) Дуженькій Ніні Сергіївні – площею 0.4059 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0142;  
9.5.6.5) Жаблінському Борису Миколайовичу – площею 0.2779 га за кадастровим номером                      

0520283500:03:001:0140;  
9.5.6.6) Жилінській Любові Іванівні  – площею 0.3581 га за кадастровим номером        0520283500:03:001:0149;  
9.5.6.7) Казік Аллі Анатоліївні – площею 0.5594 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0141;  
9.5.6.8) Камінському Борису Олександровичу – площею 0.4977 га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0138;  
9.5.6.9) Кирик Світлані Іванівні – площею 0,2311га за кадастровим номером              0520283500:03:001:0146;  
9.5.6.10) Кулині Віктору Петровичу – площею 0.5341 га за кадастровим номером            

0520283500:03:001:0148;  
9.5.6.11) Кушнір Володимиру Петровичу – площею 0,4720га за кадастровим номером                    

0520283500:03:001:0135;  
9.5.6.12) Мазур Інні Василівні – площею 0.2414 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0143;  
9.5.6.13) Нестеруку Володимиру Михайловичу – площею 1,4050га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0150;  
9.5.6.14) Політанській Вікторії Ігорівні – площею 0.2876 га за кадастровим номером 0520283500:03:001:0144;  
9.5.6.15) Талапчуку Юрію Володимировичу – площею 0.3513 га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0151;  
9.5.6.16) Шевцову Анатолію Віталійовичу –    площею 0.3085 га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0136; 
9.5.6.17) Юрчишеній Антоніні Олександрівні – площею 0.2931 га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0134;  
9.5.6.18) Юрчишеній Людмилі Вікторівні – площею 0.7918 га за кадастровим номером 

0520283500:03:001:0137. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.5.7.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 30,656 га, 
кадастровий номер 0520281600:02:003:0122, розташованої на території Барської міської територіальної 
громади (колишня Журавлівська сільська раді) Жмеринського району Вінницької області на три земельні 
ділянки: 

- площею 2,000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281600:02:003:0132, 
- площею 0,5000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281600:02:003:0134, 
- площею 28,1560 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520281600:02:003:0133,  

з цільовим призначенням: 16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які ненадані у 
власність або користування громадянам чи юридичним особам), з метою подальшого надання земельної 
ділянки у власність.  
 
9.5.8.ПРОЄКТ РІШЕННЯ Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, які розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 
9.5.8.1) Запарнюку Олександру Федоровичу – площею 2,0000 га за кадастровим номером 

0520281600:02:003:0132;  
9.5.8.2) Трачук Раїсі Петрівні – площею 0.5000 га за кадастровим номером 0520281600:02:003:0134. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
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9.6 СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на  розроблення документації із землеустрою для оформлення права 
власності/спільної сумісної власності  
9.6.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, а саме: 
 
9.6.1.1. із  земельної ділянки площею 2,2842 га за кадастровим номером 0520280600:01:003:0263, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Шуляку Ігорю Івановичу - орієнтовною площею 2.0000 га. 
 
9.6.1.2. із земельної ділянки площею 5,9802 га за кадастровим номером 0520281000:02:001:0167, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Мізюк Олександру Григоровичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
 
9.6.1.3. із земельної ділянки площею 3,0770 га за кадастровим номером 0520281000:04:001:0426, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Мізюк Ларисі Михайлівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 
 
9.6.1.4. із земельної ділянки площею 29,5792 га за кадастровим номером 0520281200:01:002:0162, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.4.1) Балюку Андрію Віталійовичу – орієнтовною площею 0.5100 га;  
9.6.1.4.2) Безсмертній Людмилі Миколаївні – орієнтовною площею 0.1800 га; 
9.6.1.4.3) Буковській Ларисі Леонідівні - орієнтовною площею 0.5700 га та 0.2400 га; 
9.6.1.4.4) Буковському Богдану Станіславовичу – орієнтовною площею 0.8800 га; 
9.6.1.4.5) Вишковській Ользі Іванівні – орієнтовною площею 0.7000 га;  
9.6.1.4.6) Вонсік Вадиму Івановичу – орієнтовною площею 0.3200 га; 
9.6.1.4.7) Гнатовському Григорію Григоровичу – орієнтовною площею 0.2200 га;  
9.6.1.4.8) Гочик Аллі Володимирівні – орієнтовною площею 0.5100 га;  
9.6.1.4.9) Копердас Лілії Володимирівні – орієнтовною площею 0.2600 га; 
9.6.1.4.10) Людвик Віктору Миколайовичу – орієнтовною площею 0.1900 га; 
9.6.1.4.11) Мартинюку Ігорю Володимировичу – орієнтовною площею 0.2200 га; 
9.6.1.4.12) Скалову Сергію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0.1600 га;  
9.6.1.4.13) Скаловій Наталії Анатоліївні: орієнтовною площею 0.2700 га та 0.5200 га; 
9.6.1.4.14) Собкову Івану Івановичу – орієнтовною площею 0.2000 га;  
9.6.1.4.15) Плеху Сергію Степановичу – орієнтовною площею 0.2500 га;  
9.6.1.4.16) Плеху Станіславу Петровичу – орієнтовною площею 0.4900 га; 
9.6.1.4.17) Шкрабацькій Олені Володимирівні - орієнтовною площею 0.2800 га та 0.4500 га; 

 
9.6.1.5. із земельної ділянки площею 50,8676 га за кадастровим номером 0520281200:01:002:0170, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківської сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.5.1) Шуляк Антоніні Іванівні – орієнтовною площею 2,0000  га; 
9.6.1.5.2) Шуляку Івану Васильовичу – орієнтовною площею 2,0000  га; 
 
9.6.1.6. із земельної ділянки площею 17,5531 га за кадастровим номером 0520281200:02:002:0300, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Віхренку Валерію Яковичу - орієнтовною площею 2.0000 га. 
 
9.6.1.7. із  земельної ділянки площею 4,8723 га за кадастровим номером 0520281200:03:001:0289, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Ніколаєву Вадиму Юрійовичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
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9.6.1.8.із земельної ділянки площею 9,1202 га за кадастровим номером 0520281200:03:002:0355, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.8.1) Богуцькому Юрію Романовичу – орієнтовною площею 0.4100 га;  
9.6.1.8.2) Гуменюку Василю Володимировичу – орієнтовною площею 0.0800 га;  
9.6.1.8.3) Заєць Альоні Миколаївні – орієнтовною площею 0.4200 га;  
9.6.1.8.4) Заїка Софії Василівні  – орієнтовною площею 0.4400 га;  
9.6.1.8.5) Кадельчук Тетяні Олексіївні – орієнтовною площею 1.7500 га;  
9.6.1.8.6) Кльоц Миколі Боліславовичу – орієнтовною площею 0.4500 га;  
9.6.1.8.7) Ніколаєвій Майї Віталіївні – орієнтовною площею 0.5500 га;  
9.6.1.8.8) Ніколенку Богдану Ігоровичу – орієнтовною площею 0.4000 га;  
9.6.1.8.9) Німачук Іванні Олегівні – орієнтовною площею 0.4000 га;  
9.6.1.8.10) Пономарьову Олександру Петровичу – орієнтовною площею 0.4000 га;  
9.6.1.8.11) Шинкарук Ганні Пилипівні – орієнтовною площею 0.1700 га;  

 
9.6.1.9. із земельної ділянки площею 7,5273 га за кадастровим номером 0520281400:01:005:0088, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гулівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Томащуку Володимиру Юрійовичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
Профільна комісія з п. 9.6.1.9 рішення не прийняла.  
 
9.6.1.10. із земельної ділянки площею 22,9010 га за кадастровим номером 0520281600:03:004:0027, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Лемешеву Юрію Григоровичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.11. із земельної ділянки площею 6,2087 га за кадастровим номером 0520281600:03:004:0020, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.11.1) Лук’янову Олександру Антоновичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
9.6.1.11.2) Лук’яновій Світлані Іванівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 
9.6.1.11.3) Стаднік Людмилі Антонівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 

 
9.6.1.12. із земельної ділянки площею 12,1003 га за кадастровим номером 0520281600:01:004:0200,яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Куцому Володимиру Миколайовичу– орієнтовною площею 2,0000 га;  
 
9.6.1.13. із земельної ділянки площею 9,1202 га за кадастровим номером 0520281800:02:001:0256, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Івановецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.13.1) Блащуку Володимиру Олександровичу – орієнтовною площею 0,80 га;  
9.6.1.13.2) Бобошко Надії Григорівні- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.3) Кіка Оксані Василівні- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.4) Колос Альоні Володимирівні- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.5) Мельник Руслану Аркадійовичу- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.6) Романюк Дмитру Васильовичу- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.7) Станіславчук Валентині Костянтинівні- орієнтовною площею 0,80 га; 
9.6.1.13.8) Торкотюк Оксані Петрівні- орієнтовною площею 0,40 га; 
9.6.1.13.9) Усатому Петру Миколайовичу- орієнтовною площею 0,40 га; 

 

9.6.1.14. із земельної ділянки площею 3,4432 га за кадастровим номером 0520282400:01:001:0156, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Якимчук Галині Сергіївні – орієнтовною площею 0,35 га;  
 
9.6.1.15. із земельної ділянки площею 4,2408 га за кадастровим номером 0520282400:02:001:0409, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Фросталюк Тамарі Володимирівні  - орієнтовною площею 2.00 га; 
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9.6.1.16. із земельної ділянки площею 2,3106 га за кадастровим номером 0520282400:02:001:0393, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Фросталюку Володимиру Івановичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 
 
9.6.1.17. із земельної ділянки площею 46,1193 га за кадастровим номером 0520282800:03:003:0069, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.17.1) Баланко Дмитру Васильовичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.17.2) Блудову Максиму Сергійовичу- орієнтовною площею 2.00 га. 
Профільна комісія з п. 9.6.1.17 рішення не прийняла. 
 
9.6.1.18. із земельної ділянки площею 20,3359 га за кадастровим номером 0520282800:03:001:0247, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Походзей Олександру Купріяновичу – орієнтовною площею 2.00 га;  
Профільна комісія з п. 9.6.1.18 рішення не прийняла.  
 
9.6.1.19. із земельної ділянки площею 3,3385 га за кадастровим номером 0520282800:03:004:0208, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Вороніну Віктору Анатолійовичу – орієнтовною площею 1,5 га;  
 
9.6.1.20. із земельної ділянки площею 13,5457 га за кадастровим номером 05202828:00:03:003:0071, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.20.1) Дячук Юрію Григоровичу- орієнтовною площею 0,5 га; 
9.6.1.20.2) Зеленській Ілоні Миколаївні- орієнтовною площею 0,6 га; 
9.6.1.20.3) Швидовській Людмилі Василівні  - орієнтовною площею 0,5 га; 
 
9.6.1.21. із земельної ділянки площею 17,6761 га за кадастровим номером 0520282800:03:003:0068, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Денисюк Євдокії Семенівні  - орієнтовною площею 1.00 га; 
 
9.6.1.22. із земельної ділянки площею 46,1193 га за кадастровим номером 0520282800:03:003:0069, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.22.1) Вдовиченко Надії Андріївні - орієнтовною площею 1.00 га; 
9.6.1.22.2) Саволюк Ірині Володимирівні - орієнтовною площею 1,5 га; 
9.6.1.22.3) Савчуку Павлу Павловичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 
 
9.6.1.23. із земельної ділянки площею 15.9343 га за кадастровим номером 0520282800:03:002:0142, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.23.1) Ікін Сергію Сергійовичу- орієнтовною площею 2,0 га; 
9.6.1.23.2) Мойко Аллі Сергіївні – орієнтовною площею 2,0 га;  
 

9.6.1.24. із земельної ділянки площею 18,1864 га за кадастровим номером 0520283000:01:003:0297, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мальчовецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.24.1) Блащук Любові Павлівні – орієнтовною площею 2.00 га;  
9.6.1.24.2) Блащуку Михайлу Семеновичу – орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.24.3) Брисюку Леоніду Володимировичу- орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.24.4) Жук Івану Васильовичу- орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.24.5) Краєвській Вікторії Володимирівні- орієнтовною площею 1,12 га; 
9.6.1.24.6) Панчишеній Марині Валеріївні- орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.24.7) Пастушині Миколі Миколайовичу- орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.24.8) Порохня Світлані Володимирівні - орієнтовною площею 2.00 га; 
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9.6.1.25. із земельної ділянки площею 10,463 га за кадастровим номером 0520283000:02:001:0327, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мальчовецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.25.1. Мельнику Анатолію Михайловичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.25.2. Мостовій Інні Дмитрівні  - орієнтовною площею 2.00 га. 
9.6.1.25.3.Чернега Руслану Миколайовичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 

 
9.6.1.26. із земельної ділянки площею 18.4050 га за кадастровим номером 05202834:00:01:003:0129, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.26.1) Лозінській Анастасії Василівні  - орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.26.2) Лозінському Леоніду Павловичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.26.3) Михайлишиній Галині Петрівні  - орієнтовною площею 2.00 га; 
9.6.1.26.4) Хоменко Василю Васильовичу  - орієнтовною площею 2.00 га; 

 
9.6.1.27. із земельної ділянки площею 2,1678 га за кадастровим номером 0520283400:02:001:0254, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Вовчук Ірині Аркадіївні – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.28. із земельної ділянки площею 9,8069 га за кадастровим номером 0520283400:02:001:0213, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Йолтуховському Сергію Володимировичу – орієнтовною площею 1.9984 га;  
Профільна комісія з п. 9.6.1.28 рішення не прийняла. 
 
9.6.1.29. із  земельної ділянки площею 2,9001 га за кадастровим номером 0520285300:01:002:0075, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Панчишину Ярославу Валентиновичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.30. із  земельної ділянки площею 17,4149 га за кадастровим номером 0520285300:02:004:0189, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Петелько Дмитру Олександровичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.31. із земельної ділянки площею 4,2878 га за кадастровим номером 0520285300:02:001:0202, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Сверенюку Володимиру Володимировичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.32. із земельної ділянки площею 7,5233 га за кадастровим номером 0520285300:02:004:0190, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.32.1).Апарову  Андрію Сергійовичу – орієнтовною площею 2.00 га.  
9.6.1.32.2) Юрчаку Сергію Ігоровичу - орієнтовною площею 2.00 га.  
 
9.6.1.33. із земельної ділянки площею 14,7760 га за кадастровим номером 0520285300:02:002:0188, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Антков Борису Анатолійовичу - орієнтовною площею 1.2000 га. 
 
9.6.1.34. із земельної ділянки площею 17,1008 га за кадастровим номером 0520285600:02:003:0266, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
Спіріній Марії Михайлівні – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
9.6.1.35. із земельної ділянки площею 9,3544 га за кадастровим номером 0520286500:02:002:0225, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ялтушківська сільська рада) 
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Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.35.1) Бондарчук Тамарі Володимирівні – орієнтовною площею 0,3450 га.  
9.6.1.35.2) Капітанчук Наталії Петрівні - орієнтовною площею 0,3141 га. 
9.6.1.35.3) Пастушенко Любові Григорівні - орієнтовною площею 0,3002 га. 

 
9.6.1.36.із земельної ділянки площею 30,1888 га за кадастровим номером 0520286500:02:002:0208, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ялтушківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
9.6.1.36.1) Варьоха Тетяні Миколаївні - орієнтовною площею 1,1514 га. 
9.6.1.36.2) Варьоха Петру Миколайовичу - орієнтовною площею 1,2000 га та 0,8000 га. 
9.6.1.36.3) Вергатому Анатолію Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,3012 га. 
9.6.1.36.4) Вовку Віктору Григоровичу - орієнтовною площею 0,5529 га. 
9.6.1.36.5) Галкіну Федіру Григоровичу - орієнтовною площею 0,5050 га. 
9.6.1.36.6) Гарматюк Юрію Миколайовичу - орієнтовною площею 0,4027 га. 
9.6.1.36.7) Гончаруку Володимиру Павловичу - орієнтовною площею 0,6021 га. 
9.6.1.36.8) Гутік Євгенії Володимирівні - орієнтовною площею 0,3888 га. 
9.6.1.36.9) Жугановій Галині Іванівні - орієнтовною площею 0,3012 га. 
9.6.1.36.10) Заєць Людмилі Іванівні - орієнтовною площею 0,4545 га. 
9.6.1.36.11) Капустян Анатолію Івановичу - орієнтовною площею 0,4021 га. 
9.6.1.36.12) Качуру Миколі Миколайовичу - орієнтовною площею 0,3012 га. 
9.6.1.36.13) Кушнерику Миколі Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,5649 га та                                            

0,3107 га. 
9.6.1.36.14) Лисюк Анастасії Василівні - орієнтовною площею 0,3345 га. 
9.6.1.36.15) Мончук Валентині Іванівні - орієнтовною площею 1,0699 га. 
9.6.1.36.16) Мосендз Олександру Яковичу - орієнтовною площею 0,4012 га. 
9.6.1.36.17) Опаріну Юрію Георгійовичу - орієнтовною площею 0,3892 га. 
9.6.1.36.18) Раченко Андрію Володимировичу - орієнтовною площею 1,5451 га. 
9.6.1.36.19) Раченко Галині Миколаївні - орієнтовною площею 0,9778 га. 
9.6.1.36.20) Ткачук Оксані Дмитрівні - орієнтовною площею 1,5030 га. 
9.6.1.36.21) Шемчуку Василю Вікторовичу – орієнтовною площею 0,7440 га.  
9.6.1.36.22) Шемчуку Віктору Вікторовичу - орієнтовною площею 1,3224 га. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.6.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, наступним громадянам: 
9.6.2.1) Мазуру Роману Тарасовичу  – площею 1.4584 га, кадастровий номер 0520282200:01:004:0101, яка 

розташовані на території Барської міської територіальної громади (колишня Комаровецька сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області;  

          Профільна комісія з п. 9.6.2.1 рішення не прийняла. 
 
9.6.2.2) Майданюк Галині Іванівні – площею 1,8102 га,  кадастровий номер 0520282800:02:003:0215, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області;  

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.6.3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою  щодо відведення  
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності наступним громадянам: 
9.6.3.1) Бабій Євгену Євгеновичу – орієнтовною площею 0,14  га, яка розташована в с. Окладне Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області; 
9.6.3.2) Березняк Вікторії Юріївні – орієнтовною площею 0.2400 га, яка розташована на території Барської 

міської територіальної громади(колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського  району 
Вінницької області; 

9.6.3.3) Березовській Олені Яківні – орієнтовною площею 0.3000 га та орієнтовною площею 0.0800 га, які 
розташовані в с. Глинянка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
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9.6.3.4) Бистрицькому Валерію Франковичу – орієнтовною площею 2.0000 га, яка розташована на  території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.5) Бишок Віктору Миколайовичу – орієнтовною площею 0.8000 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.6) Буга Галині Іванівні – орієнтовною площею 0.1100 га, яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади(колишня Балківська сільська рада) Жмеринського  району Вінницької області; 

9.6.3.7) Буковській Євгенії Василівні – орієнтовною площею 0.1000 га, яка розташована по вул.  Дорошенка в 
м. Бар Жмеринського району Вінницької області; 

9.6.3.8) Веркалец Мар’яні Володимирівні – орієнтовною площею 0.4100 га, яка розташована на  території 
Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.9) Волосенко Василю Васильовичу- орієнтовною площею 0.25 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Луко-Барська  сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.10) Волошину Миколі Вікторовичу – орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована по вул. Зарічна в с. 
Козарівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.11) Вонсік Вадиму Івановичу – орієнтовною площею 0,40 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади(колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського  району 
Вінницької області; 

9.6.3.12) Галкіній Парасковії Никифорівні – орієнтовною площею 0.1600 га, яка розташована по вул. 
Грушевського, 20 в с. Балки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.13) Гаюр Василю Андрійовичу – орієнтовною площею 0.1700 га, яка розташована в с. Гармаки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.14) Грисюк Наталії Анатоліївні – орієнтовною площею 0,7800 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади(колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.15) Гуцалюк Катерині Олексіївні – орієнтовною площею 0.2500 га, яка розташована в с. Семенки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.16) Донець Ірині Олександрівні - орієнтовною площею 1,2 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.17) Жуковському Вадиму Петровичу– орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в                               
с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.18) Загродському Михайлу Вікентійовичу - орієнтовною площею 0,28 га, 0,30 га, 0,77 га, яка розташована 
в с. Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.19) Кадельчук Тетяні Олексіївні - орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована в с. Гармаки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.20) Каськун Юрію Васильовичу – орієнтовною площею 0,3000 га, яка розташована в с. Ялтушків 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.6.3.21) Клименко Тетяні Святославівні - орієнтовною площею 0.0900 га , 0.1300 га, 0.6000 га, які розташовані  
в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.6.3.22) Кобилецькій Євгені Василівні – орієнтовною площею 0,4000 га, яка розташована по вул. Щаслива, в с. 
Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.23) Ковальчук Владиславу  Руслановичу  – орієнтовною площею 1.43 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.24) Ковальчук Руслану Володимировичу  – орієнтовною площею 1.32 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.25) Косточко Ярославі Антонівні  – орієнтовною площею 0,3000 га, яка розташована в с. Ялтушків 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.26) Крупельницькому Віктору Антоновичу – орієнтовною площею 0.1334 га та орієнтовною площею 0.3600 
га, які розташовані в с. Гармаки  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.27) Кучеруку Анатолію Івановичу – орієнтовною площею 0,4500  га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області;  
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9.6.3.28) Лукіянчук Наталії Олександрівні – орієнтовною площею 0,9900 га, яка розташована в с. Ялтушків 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.29) Лук’яновій Тетяні Віталіївні – орієнтовною площею 0,60 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.30) Люлько Ганні Олександрівні:  
      – орієнтовною площею 0.1200 га, яка розташована в с. Павлівка Жмеринського (Барського) району 

Вінницької області; 
 – орієнтовною площею 1.1000 га, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 
Профільна комісія з п. 9.6.3.30 рішення не прийняла. 

 
9.6.3.31) Мамалига Валерію Олександровичу – орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території 

Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) Жмеринського  району 
Вінницької області; 

9.6.3.32) Мамалига Таїсі Володимирівні – орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.33) Матюхіній Євгенії Іванівні – орієнтовною площею 0,17 га, яка розташована по вул. Польовій в с. 
Гармаки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.34) Мельник Людмилі Леонідівні - орієнтовною площею 0.50 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 
Профільна комісія з п. 9.6.3.34 ВІДМОВИЛА. 

9.6.3.35) Миську Дмитрію Олександровичу – орієнтовною площею 2.0000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.36) Ніколаєнко Сергію Миколайовичу – орієнтовною площею 0.5500 га, яка розташована на  території 
Барської міської територіальної громади(колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.37) Олійнику Богдану Олександровичу – орієнтовною площею 0,10 га, яка розташована по          вул. 
Затишна в с. Міжлісся Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.38) Олійнику Сергію Анатолійовичу - орієнтовною площею 0.4200 га, яка розташована в селі Терешки 
Жмеринського ( Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.39) Ординській Олені Вільгельмівні – орієнтовною площею 0.2600 га, яка розташована по вул. Молодіжна 
в с. Чемериси-Барські Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.40) Ординському Івану Войтковичу – орієнтовною площею 0.1400 га, яка розташована повул. Різдвяна, 63 
в с. Чемериси-Барські Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.41) Плех Станіславу Петровичу – орієнтовною площею 0.1600 га, яка розташована в с. Гармаки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.42) Прийманчук Ларисі Павлівні – орієнтовною площею 0.2800 га, яка розташована в с.Гармаки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.43) Присяжному Володимиру Петровичу: 
– орієнтовною площею 0,0700 га, яка розташована в с. Матейків Жмеринського (Барського) району 

Вінницької області; 
- орієнтовною площею 0,3200 га, яка розташована по вул. Молодіжна в с. Матейків Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області; 
9.6.3.44) Савчук Зої Вікентіївні – орієнтовною площею 0,2200 га, яка розташована на території Барської міської 

територіальної громади(колишня Митківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 
9.6.3.45) Семеновичу Дмитру Андрійовичу – орієнтовною площею 2.0000 га, яка розташована на території 

Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.46) Стаднік Надії Анатоліївні – орієнтовною площею 2.0000 га, яка розташована на  території Барської 
міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.47) Стахміч Ганні Арсентіївні – орієнтовною площею 0.3000 га, яка розташована в селі Лука-Барська 
Жмеринського ( Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.48) Стругар Катерині Ігорівні – орієнтовною площею 0.1200 га, яка розташована в с. Гармаки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
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9.6.3.49) Терлецькому Валерію Антоновичу  – орієнтовною площею 0,3000 га, яка розташована в с. Ялтушків 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

9.6.3.50) Ткаченко Світлани Володимирівни - орієнтовною площею 0.0500 га та 0.6500 га, які розташовані в селі 
Семенки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.51) Туз Наталії Петрівні – орієнтовною площею 0.4700 га, яка розташована в с. Комарівці Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.52) Швець Тетяна Олексіївна – орієнтовною площею 0,0700 га, яка розташована в с. Журавлівка  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.53) Шевчуку Сергію Івановичу – орієнтовною площею 2.0000 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади(колишня Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

9.6.3.54) Шкробацькому Олександру Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,26  га, яка розташована в с. 
Гармаки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.55) Щебетюк Клавдії Вікторівні – орієнтовною площею 0.1000 га, яка розташована в с.Терешки 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.56) Якимчук Аллі Миколаївні - орієнтовною площею 0.6400 га, яка розташована по вул. Садова в селі 
Мартинівка Жмеринського ( Барського) району Вінницької області; 

9.6.3.57) Якусевичу Антону Володимировичу– орієнтовною площею 0.0700 га, яка розташована в с. Окладне 
Жмеринського (Барського)району Вінницької області; 

9.6.3.58) Яризі Надії Михайлівні– орієнтовною площею 1,0700 га, яка розташована в с. Слобода-Ялтушківська 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.6.4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  із 
земель житлової та громадської забудови наступним громадянам: 
9.6.4.1) Банасько Ганні Михайлівні - орієнтовною площею 0.25 га по вул. Садова 26 в  с. Голубівка  

Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.6.4.2) Верещак Любові Григорівні - орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована по вул. Щаслива в с. 

Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.6.4.3) Завада Костянтину Васильовичу - орієнтовною площею 0.0150 га в м. Бар Жмеринського району 

Вінницької області; 
9.6.4.4) Кадельчук Тетяні Олексіївні - орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована в с. Гармаки 

Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.6.4.5) Капличній Тетяні Володимирівні - орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована по вул. Шкільна, 11  

в с. Йосипівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.6.4.6) Костюк Тетяні Борисівні - орієнтовною площею 0,2000 га, яка розташована по вул. Л. Українки в с. 

Гавришівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
9.6.4.7) Лук’яновій Анні Григорівні - орієнтовною площею 0,0600 га, яка розташована по вул. Буняковського в 

м. Бар Жмеринського району Вінницької області; 
9.6.4.8) Лук’яновій Лесі Ярославівні - орієнтовною площею 0,0600 га, яка розташована по вул. Буняковського в 

м. Бар Жмеринського району Вінницької області. 
9.6.4.9) Полякову Миколі Олександровичу - орієнтовною площею 0.2500 га  в с. Слобода-Ялтушківська  

Жмеринського ( Барського )  району Вінницької  області; 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.6.5.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок наступним громадянам : 
Навроцькому Миколі Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га, яка розташована по пров. Злагоди, 50 в 
с. Окладне Жмеринського (Барського) району Вінницької області для будівництва індивідуальних гаражів за 
рахунок земель житлової та громадської забудови; 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.6.6.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого оформлення 
права власності на земельні ділянки наступним громадянам:  
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9.6.6.1) Вітковській Марії Петрівні - площею 0,2000 га за кадастровим номером  0520280200:02:002:0178, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

9.6.6.2) Вовку Олександру Васильовичу площею 0,3454 га, кадастровий номер 052082400:04:002:0044 по вул. 
Івана Богослова, 60 в с. Кузьминці Жмеринського (Барського) району Вінницької області для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9.6.6.3)Кузьменко Марії Андріївні - площею 0.3000 га за кадастровим номером 0520281800:02:001:0222, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишньої Івановецької сільської 
ради) Жмеринського району Вінницької області, для ведення особистого селянського господарства за  
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

  
9.7 СЛУХАЛИ:заяву гр. Храмцова В.М. про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, зокрема її поділу на дві земельні ділянки 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Надати дозвіл гр.Храмцову Володимиру Миколайовичу  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 0,0066га, кадастровий  
номер 0520210100:01:027:0006, розташованої по вул. М.Кривоноса в м.Бар,з цільовим призначенням: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, зокрема її поділу на дві земельні ділянки: 
- орієнтовною площею 0,0039га по вул. М.Кривоноса, 7В в м.Бар; 
- орієнтовною площею 0,0027 га по вул. М.Кривоноса, 7Б  в м.Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 

9.8 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до деяких рішень Барської міської ради. 
9.8.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Внести зміни до рішення 10 сесії Барської міської ради 8  скликання  від 01.06.2021 

№10.5.1 «Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок» , а саме: пункт 1.18 викласти в наступній редакції - 

      «1.18. Пастушенко Людмилі Григорівні - орієнтовною площею 0,30га, яка розташована в с.Слобода-
Ялтушківська Жмеринського (Барського) району Вінницької області;». 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.8.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішень 13 сесії Барської міської ради 8  скликання від 03.08.2021:  
9.8.2.1) №8.6.1 «Про надання дозволу особам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок», а саме: 
1) пункт 1.13 викласти в наступній редакції: 
       «1.13. Заваді Михайлу Васильовичу – орієнтовною площею 1,1000га та 0,9000га, які розташовані на 

території Барської міської територіальної громади (колишньої Кузьминецької сільської ради) 
Жмеринського району Вінницької області;». 

2) пункт 1.14 викласти в наступній редакції: 
       «1.14. Квасневській Ірині Олександрівні - орієнтовною площею 2,0000га яка розташована на території 

Барської міської територіальної громади (колишньої Войнашівської сільської ради) Жмеринського 
району Вінницької області». 

3) пункт 1.20 викласти в наступній редакції: 
       «1.20. Корнієнко Людмилі Миколаївні - орієнтовною площею 0,95га, яка розташована в с.Підлісний 

Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області». 
4) пункт 1.48 викласти в наступній редакції: 
        «1.48. Штегеран Вікторії Володимирівні - орієнтовною площею 1,85га, яка розташована на території 

Барської міської територіальної громади (колишньої Чемериської сільської ради) Жмеринського 
району Вінницької області». 

 
9.8.2.2) №8.4 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється, та передати безоплатно у власність», а саме: пункт 1.2 викласти в 
наступній редакції  

 «1.2. Галкіну Денису Григоровичу – земельні ділянки, які розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишньої Ялтушківської сільської ради) Жмеринського району Вінницької 
області: 
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- площею 0,5000га, кадастровий номер 0520286500:02:002:0231; 
- площею 0,5198га, кадастровий номер 0520286500:02:002:0232; 
- площею 0,3947га, кадастровий номер 0520286500:02:002:0229. 

 
9.8.2.3) №8.2.9 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

земельних ділянок безоплатно у власність», а саме: пункт 1.31 викласти в наступній редакції   
       «1.31. Саврій Світлані Анатоліївні – земельні ділянки, які розташовані на території Барської міської 

територіальної громади (колишньої Ялтушківської сільської ради) Жмеринського району Вінницької 
області: 
- площею 0,2807га, кадастровий номер 0520286500:02:002:0226; 
- площею 0,2937га, кадастровий номер 0520286500:02:002:0227;». 

 
9.8.2.4) №8.5.1 «Про надання дозволу Барській міській раді на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за заявами громадян», а саме викласти в новій редакції: «Надати 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, а 
саме: 
1) із земельної ділянки площею 15,7353 га за кадастровим номером 0520280600:02:001:0165, яка розташована 
на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського 
району Вінницької області, наступним громадянам: 
1.1) Бабійчук Марії Григорівні - орієнтовною площею 0,23 га; 
1.2) Бондарю Валерію Миколайовичу- орієнтовною площею 0,09 га; 
1.3) Бондарю Дмитру Валерійовичу - орієнтовною площею 0,08 га; 
1.4) Бондар Ларисі Степанівні - орієнтовною площею 0,18 га; 
1.5) Бондарю Олександру Валерійовичу- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.6) Брижатому Богдану Миколайовичу- орієнтовною площею 0,34 га; 
1.7) Брижатому Миколі Івановичу- орієнтовною площею 0,12 га; 
1.8) Височанській Маріанні Олегівні- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.9) Височанському Віктору Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.10) Височанському Сергію Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,30 га; 
1.11) Вишковській Зінаїді Леонідівні- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.12) Вишковському Ярославу Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,023га; 
1.13) Вітковській Людмилі Анатолівні- орієнтовною площею 0,20 га; 
1.14) Віш Олені Вікторівні- орієнтовною площею 0,43 га; 
1.15) Войтовій Ірині Олександрівні- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.16) Войтовій Олені Борисівні- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.17) Глушко Таїсі Яківні- орієнтовною площею 0,21 га; 
1.18) Грабчак Ліані Григорівні- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.19) Грисюк Петру Васильовичу- орієнтовною площею 0,37 га; 
1.20) Губчакевич Аліні Вікторівні- орієнтовною площею 0,39 га; 
1.21) Губчакевич Вірі Вікторівні- орієнтовною площею 0,33га; 
1.22) Губчакевичу Сергію Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.23) Гуршалу Сергію Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.24) Домінішину В’ячеславу Миколайовичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.25) Дудко Людмилі В’ячеславівні- орієнтовною площею 0,24 га; 
1.26) Жеребіній Яні Василівні- орієнтовною площею 0,14 га; 
1.27) Загродському Анатолію Яковичу- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.28) Захарук Аллі Анатоліївні- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.29) Захаруку Віктору Володимировичу- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.30) Захаруку Юрію Вікторовичу- орієнтовною площею 0,22 га; 
1.31) Казьміруку Олександру Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,12 га; 
1.32) Капличній Галині Михайлівні- орієнтовною площею 0,37 га; 
1.33) Капличному Павлу Михайловичу- орієнтовною площею 0,14 га; 
1.34) Карасенко Тетяні Калинівні- орієнтовною площею 0,22 га; 
1.35) Кобернику Іллі Андрійовичу- орієнтовною площею 0,12 га; 
1.36) Козюрі Аллі Миколаївні- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.37) Корнійчуку Богдану Івановичу- орієнтовною площею 0,22 га; 
1.38) Кушнір Івану Михайловичу- орієнтовною площею 0,56 га; 
1.39) Магляк Миколі Васильовичу- орієнтовною площею 0,24 га; 
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1.40) Магляк Неонілі Іванівні- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.41) Мазур Катерині Олегівні- орієнтовною площею 0,16 га; 
1.42) Масловській Людмилі Леонідівні- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.43) Мицько Аліні Михайлівні- орієнтовною площею 0,14 га; 
1.44) Мицько Івану Вікторовичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.45) Мицько Тетяні Павлівні- орієнтовною площею 0,20 га; 
1.46) Некивайко Василю Віталійовичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.47) Некивайко Ірині Василівні- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.48) Пинзар Миколі Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.49) Самойловій Ірині Олегівні- орієнтовною площею 0,20 га; 
1.50) Сємцову Віктору Васильовичу- орієнтовною площею 0,11га; 
1.51) Сємцову Івану Анатолійовичу- орієнтовною площею 0,18 га; 
1.52) Скопчаку Андрію Володимировичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.53) Скопчаку Василю Олексійовичу- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.54) Тичук Юрію Івановичу- орієнтовною площею 0,26 га; 
1.55) Ходзінській Раїсі Борисівні- орієнтовною площею 0,17 га; 
1.56) Цицюрському Віктору Івановичу- орієнтовною площею 0,13 га; 
1.57) Цицюрському Івану Йосиповичу- орієнтовною площею 0,66 га; 
1.58) Цицюрському Юрію Францовичу- орієнтовною площею 0,63 га; 
1.59) Чорногало Вадиму Сергійовичу- орієнтовною площею 0,29 га; 
1.60) Шаркевичу Вадиму Миколайовичу- орієнтовною площею 0,11 га; 
1.61) Шаркевич Вірі Петрівні- орієнтовною площею 0,12 га; 
1.62) Шаркевичу Павлу Миколайовичу- орієнтовною площею 0,10 га; 
1.63) Яворовському Володимиру Болеславовичу - орієнтовною площею 1,2053 га. 
 
2) із проінвентаризованої земельної ділянки площею 5,2211 га за кадастровим номером 
0520280600:02:003:0092, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
2.1) Барабановій Тетяні Петрівні - орієнтовною площею 0,26 га; 
2.2) Бацмановській Марині Миколаївні - орієнтовною площею 0,69 га; 
2.3) Віш Віталію Володимировичу - орієнтовною площею 0,39 га; 
2.4) Войтову Олегу Олександровичу - орієнтовною площею 0,53 га; 
2.5) Козюрі Валентині Геронімівні - орієнтовною площею 0,28 га; 
2.6) Семцовій Ніні Іванівні - орієнтовною площею 0,45 га; 
2.7) Федюк Петрові Миколайовичу - орієнтовною площею 0,24 га; 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.9 СЛУХАЛИ: заяви .Захарчука А.А. про внесення змін до договорів оренди землі 

9.9.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1)Внести зміни до договору оренди землі від 26.06.2015, укладеного між Головним управлінням 

Держгеокадастру у Вінницькій області та Захарчуком Анатолієм Антоновичем на земельну ділянку площею 
16.7394 га, кадастровий номер 0520283600:01:004:0051, цільове призначення: для ведення фермерського 
господарства, розташовану на території Барської міської територіальної громади (колишньої Митківської 
сільської ради) , а саме в п.8 Договору слова «7(сім) років» замінити на слова «14(чотирнадцять) років» 

2)Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
3)Рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.04.2021 № 15.9.1 «Про поновлення договору оренди 

землі гр.Захарчуку А.А.» вважати таким, що втратило чинність. 
 
9.9.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1)Внести зміни до договору оренди землі від 07.05.2012 (Далі-ДОГОВІР), укладеного між Барською районною 

державною адміністрацією та ФОП Захарчуком Анатолієм Антоновичем на земельну ділянку площею 
17.1731га, кадастровий номер 0520283600:01:004:0033, цільове призначення: для ведення фермерського 
господарства, розташовану на території Барської міської територіальної громади (колишньої Митківської 
сільської ради) , а саме в п.7 Договору слова «10 (десять) років» замінити на слова «20 (двадцять) років» 

2)Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
3)Рішення 10 сесії Барської міської ради 8 скликання від 01.06.2021 № 10.8.1 «Про поновлення договору 

оренди землі гр..Захарчуку А.А.»  вважати таким що втратило чинність. 
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9.10 СЛУХАЛИ: клопотання осіб щодо оренди/ земельного сервітуту земельних ділянок.  
9.10.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати гр.Гарнику Володимиру Романовичу в оренду земельну ділянку площею 
0,0882га, кадастровий номер 0520210100:04:038:0037, місце розташування: Вінницька область, Жмеринський 
район, м.Бар, вул.Новоселів,7 «а», цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, строком на 10 років, із встановленням орендної плати в розмірі 3 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати ПП «КОНЕКС»в оренду земельну ділянку площею 0,0568га, кадастровий 
номер 0520210100:01:108:0057, місце розташування: Вінницька область, Жмеринський район, м.Бар, 
вул.Соборна,17, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 10 
років, із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування з подальшою передачею в оренду: 
9.10.3.1) Корнійчуку Валерію Віталійовичу - площею 0.6451 га, яка розташована по вул. Польова, 59 Б в с. 

Балки Жмеринського (Барського) району Вінницької області, для іншого сільськогосподарського 
призначення із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

Профільна комісія з п. 9.10.3.1 рішення не прийняла. 
 
9.10.3.2) Марчуку Василю Васильовичу - площею 0.35 га, яка розташована на території Барської міської 

територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області, для іншого сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності,   

9.10.3.3)Чмиху Віктору Володимировичу  - загальною орієнтовною площею 0.20 га, що знаходяться на 
території Барської міської територіальної громади (колишньої Комаровецької сільської ради) 
Жмеринського району Вінницької області,  під польовою дорогою, запроектованою  для доступу до 
земельних ділянок, розташованих у масивах земель сільськогосподарського призначення для 
вирощування сільськогосподарської продукції. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.4.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Затвердити технічну документацію із нормативної грошової оцінки, що надається 
на умовах оренди приватному підприємству «Агроком» із земель громадської забудови з цільовим 
призначенням «03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», яка розташована по вул. 
Соборна 1а, в с. Ялтушків  Жмеринського (Барського) району Вінницької області, площею 0,2205 га, 
кадастровий номер 0520286500:01:001:0411,  нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 
251684 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.5.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням права 

особистого сервітуту площею 0,0030 га, кадастровий номер 0520210100:01:033:0174 по вул. Григоровичів-
Барських в м. Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.  

2) Встановити гр. Мандрі Надії Василівні особистий сервітут на земельну ділянку площею 0,0060 га, 
кадастровий номер 0520210100:01:033:0174, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Григоровичів-Барських в м. Бар, строком на 7 років із встановленням плати за 
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.6.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1)Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням права 

особистого сервітуту площею 0,0060 га, кадастровий номер 0520210100:02:026:0168 по вул. Героїв Майдану, 
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86Д в м. Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.  

2) Встановити гр. Трокачевському Олександру Григоровичу особистий сервітут на земельну ділянку площею 
0,0060 га, кадастровий номер 0520210100:02:026:0168, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Героїв Майдану, 86Д в м. Бар, строком на 7 років із встановленням 
плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.7.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням права 

особистого сервітуту площею 0,0060 га, кадастровий номер 0520210100:02:026:0174 по вул. Героїв Майдану, 
86Г в м. Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської 
забудови.  

2) Встановити гр. Трокачевському Олександру Григоровичу особистий сервітут на земельну ділянку площею 
0,0060 га, кадастровий номер 0520210100:02:026:0174, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Героїв Майдану, 86Г в м. Бар, строком на 7 років із встановленням 
плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 
9.10.8.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відмовити ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,0200га для розміщення та 
експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій зі зміною цільового призначення із земель запасу (земельні 
ділянки кожної категорії земель, які ненадані у власність або у користування громадянам чи юридичним 
особам) сільськогосподарського призначення, а саме земельної ділянки площею 4,1088га, кадастровий номер 
0520282800:03:004:0209, місце розташування: Вінницька область, Жмеринський (Барський) район, с.Лука-
Барська. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 

 
9.11 СЛУХАЛИ: заяву гр.Пасічник Л.В. про придбання земельної ділянки у власність із поданими матеріалами. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:У зв’язку із виявленням недостовірних відомостей у поданих документах, - 
Відмовити гр.Пасічник Людмилі Василівні у продажу земельної ділянки площею 0,0077га, кадастровий номер 
0520210100:01:056:0005, місце розташування: м.Бар, вул.Героїв Майдану,5 «а».  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 

9.12 СЛУХАЛИ: звернення Відділу освіти Барської міської ради про оформлення земельних ділянок в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 
9.12.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати в 
постійне користування Гаївському закладу загальної середньої освіти I-II ступенів – закладу дошкільної освіти 
Барської міської ради площею 0,6947 га,кадастровий номер 0520281000:06:017:0075, цільове призначення  
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована  по вул. Центральна 10,а, 
в с. Гайове Жмеринський(Барський) район Вінницька область за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
 

9.12.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати Відділу освіти Барської міської ради дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування на якій розташований Луко-
Барський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти Барської міської ради: 
- орієнтовною площею 0,5000 га, яка розташована по вул.. Шевченка, 2 А в с. Лука –Барська Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області; 
- орієнтовною площею 3,4500 га, яка розташована по вул.. Калинова, 8 в с. Лука –Барська Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області; 
 із цільовим призначенням – 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти із земель 

житлової та громадської забудови.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
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10. СЛУХАЛИ: Про дозвіл Барській міській раді  на розроблення  технічної документації із землеустрою.  

10.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на  розроблення  технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності: 

- площею 1,7971 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0134; 
- площею 1,8127 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0129; 
- площею 1,7974 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0140; 
- площею 1,7971 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0135; 
з цільовим призначенням:01.03 Для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення, зокрема їх об’єднання в одну земельну ділянку загальною площею 
7,2043 га на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

 
10.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Надати дозвіл Барській міській раді на  розроблення  технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності: 

-  площею 2,0 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0124; 
- площею 2,0 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0125; 
з цільовим призначенням:01.03 Для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення, зокрема їх об’єднання в одну земельну ділянку загальною площею 
4,0000 га на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 
 

10.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Надати дозвіл Барській міській раді на  розроблення  технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності: 

-  площею 1,8006 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0131; 
- площею 1,8006 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0132; 
- площею 1,8006 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0133; 
- площею 0,8392 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0136; 
- площею 0,9614 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0128; 
- площею 1,8005 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0130; 
з цільовим призначенням:01.03 Для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення, зокрема їх об’єднання в одну земельну ділянку загальною площею 
9,0029 га на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

 
10.4.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1)Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення 
меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 
водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів з метою встановлення 
прибережної захисної смуги навколо водного об’єкта: ставок площею 6,0455га, розташований за межами 
с.Мальчівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області та в подальшому для передачі у 
користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) для рекреаційних цілей із цільовим 
призначенням: 10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 
2)Сума витрат, здійснених на розроблення документації із землеустрою, підлягає відшкодуванню переможцем 
земельних торгів. 
ГОЛОСУВАЛИ:  
ВИРІШИЛИ: 
 

постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій  
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг КУ «Центр 
надання соціальних послуг» Барської міської ради, та затвердження тарифів на ці послуги.  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг Комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг» Барської  міської ради, додається.  
2) Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, що надаються Комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг» Барської  міської ради, додаються.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 



 33 

 
12. СЛУХАЛИ:Про затвердження фінансових планів  окремих медичних закладів Барської міської ради. 

12.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити уточнюючий фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Барська міська 

стоматологічна поліклініка» Барської міської ради на 2021 рік (додається). 
2) Комунальному некомерційному підприємству «Барська міська стоматологічна поліклініка» Барської міської 

ради щоквартально до 30.07.2021; 30.10.2021; 28.02.2022 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт 
про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності 
підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників 
від планових.  

 
12.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити попередній фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Барська міська 

стоматологічна поліклініка» Барської міської ради на 2022 рік (додається). 
2) Комунальному некомерційному підприємству «Барська міська стоматологічна поліклініка» Барської міської 

ради щоквартально до 29.04.2022; 29.07.2022; 31.10.2022; 31.01.2023 надавати до виконавчого комітету 
міської ради звіт про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів 
діяльності підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних 
показників від планових.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

13. СЛУХАЛИ: Про утворення інклюзивних груп для осіб з особливими освітніми потребами 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1)Утворити з 16.09.2021 інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами (на 
базі існуючої групи) у складі наступних закладів дошкільної освіти: 

1.1) Барського закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» за заявою Приходько Д.В. для навчання та 
виховання її сина Приходько Максіміліана; 

1.2) Барського закладу дошкільної освіти №1 «Берізка» за заявою Курти О.В. для навчання та виховання 
її доньки Курти Соломії Олександрівни;  

1.3) Барського закладу дошкільної освіти №2 «Сонечко» за заявою Марковської С.В. для навчання та 
виховання її сина Грицуна Матвія Валентиновича;  

1.4) Ялтушківського закладу дошкільної освіти  «Світанок»  Корчинської В.С. для навчання та виховання 
її доньки Миронович Крістіни Віталіївни та Папіж В.А. для навчання та виховання її доньки Папіж 
Діани Михайлівни. 

2) Ввести до штатного розпису кожного зазначеного в п.1.1-1.4 закладу освіти посаду «асистент вихователя 
закладу дошкільної освіти в інклюзивній групі». 

3)   Відділу освіти Барської міської ради забезпечити умови для виховання та навчання дітей з особливими 
освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних 
потреб і можливостей. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм. 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити: 
14.1) Програму підготовки до самостійного життєзабезпечення та проведення заходів з працетерапії осіб з 

інвалідністю на 2021 - 2026 р.р. Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Барської 
міської ради, додається. 

14.2) Комплексну програму діяльності відділення соціально – психологічної реабілітації дітей та  молоді з 
функціональними обмеженнями Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Барської 
міської ради, додається. 

14.3) Програму розвиткумалогу і середнього підприємництва в барській міській територіальній громаді на 2021-
2025 роки, додається. 

14.4) Програму сприяння розвитку та покращення умов діяльності військової частини А1603 на 2021-2022 роки, 
додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
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15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 
15.1.Внести зміни до розпису бюджету Барської міської територіальної громади: 
 
15.1.1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р.№ 822-р, внести зміни до 

розпису доходів та видатків: 
Збільшити доходи загального фонду ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 2040820,00 грн. 
Збільшити видатки спеціального фонду КПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по головному розпоряднику 
коштів відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва 
Барської міської ради для ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» по об’єкту «Нове будівництво спортивного майданчика з 
влаштуванням синтетичного покриття «штучна трава» Ялтушківської ЗОШ 1-111 с. по вул. Соборна, 5, 
с.Ялтушків, Барського району, Вінницької області» в сумі 2040820,00 грн. 

15.1.2. Відповідно до рішення 11 сесії обласної ради  8 скликання від 30.07.2021 р. №180 внести зміни до 
розпису доходів та видатків: 

Збільшити доходи загального фонду ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  в сумі 350000,00 грн. 
Збільшити видатки загального фонду головному розпоряднику коштів відділу житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради по КПКВКМБ 
1218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки » в сумі 350000,00 грн.(на реалізацію проекту-
переможця конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади», «Бар – безпечне місто»); 

Збільшити доходи спеціального фонду ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  в сумі 350000,00 
грн. 

Збільшити видатки спеціального фонду головному розпоряднику коштів відділу житлово-комунального 
господарства, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради по КПКВКМБ 
1217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності » в сумі 350000,00 грн.(на реалізацію проекту-
переможця конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні громади», «Облаштування скейт-парку для 
потреб ролерів скейтбордистів і велосипедистів Барської гром»); 

15.1.3. Відповідно до розпорядження голови ОДА від 2 серпня 2021 року № 578 внести зміни до розпису доходів 
та видатків:  

Збільшити доходи загального фонду ККД41051400 «» в сумі 1797346,00 грн. 
Збільшити видатки загального фонду головному розпоряднику коштів відділу освіти Барської міської ради по 

КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» в сумі 402119,00 грн. в тому числі: 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) » в сумі 43331,00 грн. на проведення супервізії, 
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в 

сумі 358788,00 грн. на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів 
загальної середньої освіти; 

Збільшити видатки спеціального фонду головному розпоряднику коштів відділу освіти Барської міської ради по 
КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 1395227,00 
грн. /з них на закупівлю ком’пютерного обладнання в сумі 580707,00 грн., на закупівлю засобів навчання та 
обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції 
«Нова українська школа» в сумі 370291,00 грн., закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової 
української школи в сумі 444229,00 грн./ 

15.1.4. Збільшити доходи по коду 50110000  «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  » в сумі 280 
000,00 грн.  

Збільшити видатки на КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» по головному розпоряднику коштів Фінансове управління Барської 
міської ради, за рахунок надходження коштів цільових фондів, на виконання комплексної обороно - 
правоохоронної програми на 2021 – 2025 роки «Безпека територіальної громади – взаємна відповідальність 
влади та громад», для Жмеринського районного відділу поліції відділення поліції № 1 (спів фінансування на 
придбання службового автомобіля для дільничного офіцера громади Барської МТГ) в сумі 280 000,00 грн. 
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15.2. Перенести видатки : 
15.2.1. З КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по головному 
розпоряднику Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 
будівництва Барської міської ради на КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по головному розпоряднику Барська 
міська рада для «Облаштування вбиральні, монтаж водопостачання та водовідведення в будівлі старостату 
Кузьминецького старостинського округу» на 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 
30000,00 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 47000,00 грн.  

15.2.2. З КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 83900,00 грн. перенести кошти на 
КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 48000,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» в сумі 35900,00 грн. 

15.2.3. З КПКВКМБ 0812144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» з 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на КПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на оплату енергоносіїв в сумі 350000,00 грн.  

15.2.4. З КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі  30000,00 грн. 

15.2.5. По КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» кошти на 
реалізацію проекту «Придибенції по–Барськи: простір для спілкування літніх мешканців», на виконання умов 
договору,  

- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 11968,20 грн. 
- на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 9810,00 грн. 
- на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 2158,20 грн. 
15.2.6. По КПКВКМБ 1218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по КП «Бар-

благоустрій» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 
придбання контейнерів з загального фонду на спеціальний фонд / кошти екологічного податку/ в сумі 
37 500,00 грн.. 

15.2.7. По КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» по головному розпоряднику 
Барська міська рада з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 43600,00 грн., з КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 69700,00 грн. на КПКВКМБ 0813124 
«Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на КУ "Центр надання соціальних послуг" 
Барської міської ради на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 43600,00 грн. 
/придбання меблів/, з КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 
69700,00 грн./придбання комп’ютерного обладнання/. 

15.2.8. По відділу освіти Барської міської ради провести перенесення асигнувань, а саме: зменшити: 
 по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  
КЕВК 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  50000,00 грн. 
КЕВК 2230 «Продукти харчування» 737536,00грн. 
КЕВК 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 10000,00 грн. 
КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання»500000,00 грн. 
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6000,00 грн. 
по КПК ВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»200000,00 грн. 
КЕВК 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  20000,00 грн. 
КЕКВ 2282 «Окремі  заходи по реалізації державних програм» 169,00 грн. 
по КПК ВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 

бюджету»  
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   КЕВК 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  2000,00 грн.; 
 КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання» 30000,00 грн. 
по КПК ВК 0611160 «Забезпечення діяльності  центрів професійного розвитку педагогічних працівників»  
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»8000,00 грн. 
  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 3000,00 грн. 
Збільшти: 
по КПК ВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  
КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання» 500000,00 грн. 
по КПК ВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 4815,00 грн.(кошти загального фонду); 
 КЕКВ 2282 «Окремі  заходи по реалізації державних програм» 39866,00 грн. (кошти загального фонду); 
КЕКВ 3110 « Предмети, матеріали, обладнання» 158024,00 грн.(кошти спеціального фонду) 
По КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів»  по фінансовому управлінні Барської міської ради на співфінансування 
придбання ноутбуків для педагогічних працівників  для організації дистанційного навчання в сумі 864000 
грн. 

 
15.3. Зменшити видатки: 2 883 097,00 грн. 
15.3.1. По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об'єктів» : 
- по об’єкту «Технічне обстеження будівель, виготовлення ПКД термомодернізації ДНЗ№2, ДНЗ №7» в сумі 

200000,00 грн. 
- по об’єкту «Реконструкція будівлі харчоблоку Войнашівської ЗЗСО І-ІІІ ст. по вул.Привокзальна, 20 в сел.Бар, 

Барського району, Вінницької обл.» в сумі 376000,00 грн. 
15.3.2. КПКВКМБ 1217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» по об’єкту «Приєднання до електричних мереж до будівлі спортивного 
комплексу по вул. Врублевського, 35 в м. Бар, Вінницької області» в сумі 133820,00 грн. 

15.3.3. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» 

- по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Садова від перехрестя з вул. Лесі Українки 
до території Барського управління Держпродспоживслужби в м.Бар, Вінницької обл.» в сумі 329765,00 грн. 

- по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття прилеглої території міської ДЮСШ «Колос» по вул. 
Соборна, 8 та будинку побуту по вул. Соборна, 6 в м. Бар Вінницької області» в сумі 823312,00 грн. 

15.3.4. По КППКВКМБ 0117130 «Здійснення  заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» в сумі 220200,00 грн.  

15.3.5. По КППКВКМБ 1217330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по КЕКВ 3210 «Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» з «Нове будівництво сміттєсортувального комплексу 
на території Івановецької сільськог ради» в сумі 650000,00 грн. 

15.3.6. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» для ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» на поточний 
середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-01-10 «Бар-
Шаргород-Нові Хоменки» сумі 150 000,00 грн. 

 
15.4. Збільшити видатки: 2 883 097,00 грн. 
15.4.1. По КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50000,00 грн. 
15.4.2. По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» по головному розпоряднику Барська міська рада в сумі 200000,00 грн. 
15.4.3. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» по головному розпоряднику відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму в сумі 
198500,00 грн. 

15.4.4. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  для придбання 
матеріалів для ремонту приміщення в частині розміщення старостату с. Гулі в сумі 43265,00 грн., на поточні 
видатки по клубних закладах с.Гулі та с.Гармаки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) » в сумі 
22700,00 грн. 
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15.4.5. По КПКВКМБ 0812111 КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Барської міської ради по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на проведення поточного ремонту ФП с. Гармаки в сумі 20000,00 грн. 

15.4.6. По КПКВКМБ 1013241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по КЗ 
"Оздоровчий табір "Фортуна" в сумі 25000,00 грн. 

15.4.7 По КПКВКМБ 1015053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» по ГО "Відокремлений підрозділ "Всеукраїнське фізкультурно-
спортивне товариство "Колос" Барської та Копайгородської територіальних громад» в сумі 50000,00 грн. 

15.4.8. По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕКВ 
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по БКВУВКГ 
"Барводоканал" на поточний ремонт водогону с. Широке в сумі 160000,00 грн. 

15.4.9. По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по відділу 
ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради проведення поточного 
ремонту водогонів, підключення до енергопостачання свердловин с. Гармаки, с. Кузьминці, с. Чемериське, с. 
Козарівка на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50000,00 грн., на КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50000,00 грн. 

15.4.10. По КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на благоустрій міста в сумі 
400000,00 грн. 

15.4.11. По КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт 
вуличних мереж освітлення міста в сумі 250000,00 грн. 

15.4.12. По КПКВКМБ По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на «Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації 
будівлі Барського ліцею №2 Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької обл." в сумі 
880000,00 грн. 

15.4.13. По КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 
2730 «Інші виплати населенню» /на матеріальну допомогу постраждалі від пожежі Хитрук Євгенії Дмитрівні 
жительці с. Підлісний Ялтушків в сумі 10000,00 грн. та на матеріальну допомогу (прийомна сім’я) Яворській 
Світлані Миколаївні - 10000,00 грн./ в сумі 20000,00 грн. 

15.4.14. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад» на КЕКВ 2240 ««Оплата послуг (крім комунальних)» на спів фінансування до «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на поточний ремонт кабінетів 
на 2-му поверху адмінприміщення Барської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 6 м. Бар в сумі 
43000,00 грн.  

15.4.15. По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад» на КЕКВ 2240 ««Оплата послуг (крім комунальних)» на поточний ремонт кабінету №109 на 1-
му поверсі адмінприміщення Барської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 6 м. Бар в сумі 
40000,00 грн.  

15.4.16. По КПКВКМБ 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність у регіоні» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  для Відділу культури, молодіжної 
політики, спорту та туризму Барської міської ради для виплати матеріального заохочення спортсменці 
Камінській Валентині Валентинівні в сумі 20000,00 грн. 

15.4.17. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» по КП «Бар-благоустрій» на поточний ремонт тротуару частини площі Пам’яті на 
ділянці від перехрестя з вул. Святого Миколая до перехрестя з вул. Соборна в м. Бар Вінницької області в 
сумі 220000,00 грн. 

15.4.18. По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 
фінансову підтримку ОСББ «Магнолія+» провул. Коцюбинського,6 в сумі 80000,00 грн. 

15.4.19. По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕКВ 
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» по БКВУВКГ 
"Барводоканал" на поточні видатки в сумі 15000,00 грн. 
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15.4.20. По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на виготовлення 
проектної пропозиції по об’єкту: «Реконструкція зеленої зони з встановленням інсталяції на перехресті вул. 
Героїв Майдану та вул. Арсенальна в м. Бар Вінницької області» в сумі 15632,00 грн. 

15.4.21. По КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» по головному розпоряднику коштів Фінансове управління Барської міської ради, на 
виконання комплексної обороно - правоохоронної програми на 2021 – 2025 роки «Безпека територіальної 
громади – взаємна відповідальність влади та громад», для Жмеринського міжрайонного відділу Управління 
Служби безпеки України для придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 30 000,00 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
16. СЛУХАЛИ: Про розгляд прогнозу бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Розглянути та взяти до відома Прогноз бюджету Барської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки, схвалений рішенням Виконавчого комітету Барської міської ради від 19 серпня 2021 року № 7 
«Про схвалення прогнозу бюджету Барської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (додається); 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

17. СЛУХАЛИ:Про зміни до штатної чисельності КУ «Центр надання соціальних послуг» Барської міської ради. 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до штатної чисельності КУ «Центр надання соціальних послуг» Барської 
міської ради, а саме збільшити штатну чисельність на дві одиниці, затвердивши штатну чисельність центру в 
кількості 86 штатних одиниць.  
 

18. СЛУХАЛИ: Про призначення управителем багатоквартирних будинків КП «Бар -благоустрій» за результатами 
проведенного конкурсу 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:На підставі протоколу засідання конкурсної комісії від 07 вересня 2021 року, - 
1) Призначити управителем багатоквартирних будинків у м. Бар КП «Бар-благоустрій» за результатами 

проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Бар. 
2)  Затвердити форму договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у м. Бар, що 

додається, для будинків згідно з додатком. 
3) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради протягом десяти робочих днів з дня 

прийняття цього рішення забезпечити укладення з КП «Бар-благоустрій» договорів про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком окремо на кожний багатоквартирний будинок. 

4) Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків інформацію про управителя, з яким укладено 
договір, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Барської міської ради та в кожному конкретному 
будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, 
відповідного оголошення, що має містити інформацію про повне найменування управителя, його контактні 
телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 


