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Барська міська рада 
 

Проєкти рішень 16 сесія 8 скликання від 12.10.2021 
 

Порядок денний 

1) Про звернення до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України з 
деяких питань. 

2) ДОДАТКОВО Про представлення до нагородження Почесною відзнакою  «За заслуги перед 
Вінниччиною» 

3) Про затвердження Положень деяких відділів Барської міської ради в новій редакції. 
4) Про затвердження Переліку адміністративних послуг,що надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Барської міської ради в новій редакції. 
5) Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Барської міської 

ради в новій редакції.  
6) Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність до Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 
7) Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої 

освіти Барської міської ради, затвердженого рішенням 12 сесії Барської міської ради 8 скликання  від 
06.07.2021 №4. 

8) Про утворення комісії з проведення конкурсу на посаду директора Гармацького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради. 

9) Про затвердження плану модернізації закладів загальної  середньої освіти Барської міської ради в 
новій редакції. 

10) Про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо реорганізації закладів освіти.  
11) Про затвердження Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг» в новій редакції.  
12) Про створення пунктів здоров’я КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Барської міської ради  
13) Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» на 2021-2022 

навчальний рік. 
14) Про надання матеріальної допомоги мешканцям Барської міської територіальної громади.   
15) Про затвердження  проекту  зон санітарної охорони Івановецької ділянки Барського родовища 

питних підземних вод розкритої свердловини №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7 водозабору Барське КВУВКГ 
«Барводоканал» в с. Іванівці Жмеринського району Вінницької області; 

Про затвердження проектно – кошторисних документацій; - ЗНЯТО з РОЗГЛЯДУ 
Про виготовлення проектно – кошторисних документацій; - ЗНЯТО з РОЗГЛЯДУ 

16) Про зміну замовника проектно – кошторисних документацій на освітлення населених пунктів 
Барської міської територіальної громади; 

17) Про управління майном комунальної власності  Барської міської територіальної громади. 
18) Про прийняття в комунальну власність Барської міської ради земельної ділянки  

сільськогосподарського призначення, яка розташована по пров. Господарський 3А в с. Терешки. 
19) Про надання дозволу Барському КВУ ВКГ «Барводоканал» на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади (колишньої Івановецької сільської ради).   

20) Про формування громадських пасовищ. 
21) Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств та організацій. 
22) Про затвердження мережі закладів, контингенту здобувачів освіти та штату працівників закладів 

освіти Барської міської ради на 2021-2022 навчальний рік.  
23) Про затвердження Програм, внесення змін до Програм. 
24) Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської територіальної громади за 9 

місяців 2021 року. 
25) Про здійснення запозичення до бюджету Барської міської територіальної громади. 
26) Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік. 
27) Різне. 
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Розгляд питань порядку денного 
 
постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гендерної рівності, гласності та 
законності 
 

1.  СЛУХАЛИ: Про звернення до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України з 
деяких питань  
1.1. Про звернення  до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Розглянувши звернення депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у 
Барській міській раді, -  
Звернутись  до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо вжиття термінових 
заходів з поліпшення соціального стану людей пенсійного віку, а саме це стосується штучного скорочення категорій, 
які мають право на отримання субсидій за спожиті ЖК послуги, скорочення фінансування субсидій та  підтримати 
пропозицію здійснити у листопаді 2021 року виплату «13 пенсії» пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто 
нижче 3866,8 грн. Звернення додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
1.2.Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
недопущення підвищення тарифів для населення 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Розглянувши звернення депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» у 
Барській міській раді,  - 
Звернутись до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України  щодо чергового 
необґрунтованого підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для населення; щодо не перекладання 
відповідальності за оплату житлово-комунальних послуг на органи місцевого самоврядування; врахувати при 
ухваленні Державного бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів для захисту громадян і громад від підвищення 
тарифів. Звернення додається. 
З даного питання профільна комісія рішення не прийняла  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
1.3.Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка 
склалася у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Розглянувши звернення депутата міської ради Валентини Досчанової, -  
Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного врегулювання кризової ситуації, яка склалася у 
місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ. Звернення додається.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 

2.  СЛУХАЛИ: Про представлення до нагородження Почесною відзнакою  «За заслуги перед Вінниччиною» 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Порушити клопотання перед Вінницькою обласною Радою про представлення до 
нагородження Почесною відзнакою  «За заслуги перед Вінниччиною» Земцева Дмитра Дмитровича – лікаря – 
рентгенолога КНП «Барська міська лікарня» Барської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

3.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень деяких відділів Барської міської ради в новій редакції. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : 

1) Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Барської міської ради в новій 
редакції , додається . 

2) Затвердити Положення про фінансово-господарський відділ Барської міської ради в новій редакції, 
додається. 

3) Визнати такими, що втратили чинність Положення про «Центр надання адміністративних послуг» та 
фінансово-господарський відділ Барської міської ради, що затвердженні рішенням 2 сесії Барської міської ради  8 
скликання від 17.12.2020 №6. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
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4.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг,що надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Барської міської ради в новій редакції. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : 

1) Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Барської міської ради в новій редакції , додається . 

2) Визнати таким, що втратив чинність п.2 рішення 5 сесії Барської міської ради №5 8 скликання від 
02.02.2021 «Про затвердження Регламенту та переліку послуг відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Барської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

5.  СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Барської міської ради 
в новій редакції.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : 

1) Затвердити Регламент  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Барської міської ради в новій 
редакції, додається . 

2) Визнати таким, що втратило чинність п.1 рішення 5 сесії Барської міської ради  8 скликання від 
02.02.2021 №5 «Про затвердження Регламенту та переліку послуг відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Барської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

6.  СЛУХАЛИ: Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність до Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування». 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Привести ранги старост старостинських округів Барської міської ради у відповідність до Закону України  
«Про службу в органах місцевого самоврядування»,  присвоївши з 01 серпня 2021 року: 

 Масловській Ніні Андріївні, старості Мальчовецького старостинського округу Барської міської ради, 
11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 

 ПОНОМАРЕНКО Наталії Іванівні, старості Кузьминецького старостинського округу Барської 
міської ради, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 

 ХОЛЯВІ Оксані Миколаївні, старості Комаровецького старостинського округу Барської міської 
ради, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 

 ГОРБАНЮК Марії Олександрівні, старості Ялтушківського старостинського округу Барської міської 
ради, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 

 СТОРОЖУКУ Віталію Володимировичу, старості Матейківського старостинського округу Барської 
міської ради, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад; 

 ЧЕРКАСУ Назарію Миколайовичу. старості Чемериського старостинського округу Барської міської 
ради, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад. 

2) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради внести відомості про присвоєння 
рангу посадової особи місцевого самоврядування зазначеним у рішенні особам до реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (з моменту забезпечення 
органами Пенсійного фонду України технічної можливості внесення відповідних відомостей) та на вимогу таких осіб 
внести відповідний запис до їх трудових книжок. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

7.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти 
Барської міської ради, затвердженого рішенням 12 сесії Барської міської ради 8 скликання  від 06.07.2021 №4. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ : Внести зміни до Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої 
освіти Барської  міської ради, затвердженого рішенням 12 сесії Барської міської ради 8 скликання  від 06.07.2021 
№4, а саме в п.17 замінити слова «документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою» на слова 
«сертифікат про рівень володіння державною мовою». 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
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постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та 
міжнародних відносин 

8.  СЛУХАЛИ: Про утворення комісії з проведення конкурсу на посаду директора Гармацького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на посаду директора Гармацького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради  в такому складі: 

Голова комісії - Парчевський Олександр Борисович, депутат  Барської міської ради. 
Секретар комісії - Мацун Ольга Володимирівна, голова громадської організації «Асоціація освітян 

Барщини» 
Члени комісії: 

 Барсигян Любов Володимирівна, голова громадської організації «Асоціація директорів закладів 
дошкільної освіти Барської міської ради»; 

 Дубовий Євгеній Володимирович, заступник голови Жмеринської райдержадміністрації; 

 Кальман Олексій Васильович, депутат  Барської міської ради; 

 Кібітлевський Йосип Едуардович, депутат  Барської міської ради; 

 Манзар Андрій Михайлович, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління 
Державної служби якості освіти у Вінницькій області; 

 Романяк Михайло Васильович, голова  Барської районної організації профспілки    працівників освіти і 
науки;  

 Федишина Марина Валеріївна, завідувач сектору роботи з експертами управління  Державної служби 
якості освіти у Вінницькій області; 

 Руднікова Ольга Григорівна, голова батьківського комітету Гармацького ЗЗСО І-ІІ ст. Барської міської 
ради (з правом дорадчого голосу). 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
 

9.  СЛУХАЛИ: Про затвердження плану модернізації закладів загальної середньої освіти Барської міської ради в 
новій редакції 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Затвердити план модернізації закладів загальної середньої освіти Барської міської ради на 2021- 2025 роки в 

новій редакції, що додається. 
2) Визнати таким що втратило чинність рішення 10 сесії Барської міської ради 8 скликання  №1 від 01.06.2021 

«Про затвердження плану модернізації закладів загальної середньої освіти Барської міської ради» 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо реорганізації закладів освіти. 
10.1.Про реорганізацію Івановецького закладу дошкільної освіти «ДЗВІНОЧОК» шляхом його приєднання до 
Івановецького закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1)Реорганізувати з 01 вересня 2021 р. Івановецький заклад дошкільної освіти «ДЗВІНОЧОК» Барської міської 
ради (код ЄДРПОУ 38343863) юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський (Барський) район, с.Іванівці, вул. 
Ватутіна, 6 шляхом його приєднання до Івановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської 
міської ради (код ЄДРПОУ 26233635) юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський (Барський) район, 
с.Іванівці, вул. Шкільна, 23.   

2) Визнати Івановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради 
правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Івановецького закладу дошкільної освіти 
«ДЗВІНОЧОК» Барської міської ради. 

3) Утворити комісію з реорганізації Івановецького закладу дошкільної освіти «ДЗВІНОЧОК» Барської міської 
ради та затвердити її склад згідно додатку. 

4) Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня опублікування оголошення про 
припинення юридичних осіб шляхом перетворення. 

5) Комісії з реорганізації: 
5.1)В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 

рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відповідних записів. 

5.2)Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи 
відхилення цих вимог, скласти передавальний акт та подати його на затвердження до Барської міської ради. 

5.3)Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаної установи, в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 
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6) Відділу освіти Барської міської ради: 
6.1)Персонально попередити директорів Івановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Барської міської ради та Івановецького закладу дошкільної освіти «ДЗВІНОЧОК» Барської міської ради про 
реорганізацію юридичних осіб в порядку, визначеному законодавством України. 

6.2)В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, вжити заходів організаційно-
кадрового характеру стосовно працівників Івановецького закладу дошкільної освіти «ДЗВІНОЧОК» Барської міської 
ради  у зв’язку з реорганізацією цього закладу, змінами в організації праці. 

7)Уповноважити Пазюк Людмилу Юріївну, директора Івановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Барської міської ради, подати документи для проведення державної реєстрації змін. 

8)Вважати таким, що втратило чинність  рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.04.2021 
№4.1.   
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 

10.2. Про зміну назви Івановецького ЗЗСО І-ІІ ст. Барської міської ради 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Перейменувати Івановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради в 
Івановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Барської міської ради. 

2) Включити вид економічної діяльності КВЕД 8510 «Дошкільна освіта» до Івановецького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Барської міської ради. 

3) Затвердити Статут Івановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти Барської міської ради, додається. 

4) Уповноважити Пазюк Людмилу Юріївну, директора Івановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Барської міської ради, подати документи для проведення державної реєстрації змін. 

5) Упорядкувати написи на печатках установи відповідно до затвердженої назви. 
6) Визнати Івановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Барської 

міської ради правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Івановецького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

10.3. Про реорганізацію Кузьминецького закладу дошкільної освіти «КОЛОСОК» шляхом його приєднання 
до  Кузьминецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1) Реорганізувати з 01 вересня 2021 р. Кузьминецький заклад дошкільної освіти «КОЛОСОК» Барської 
міської ради (код ЄДРПОУ 36967752) юридична адреса: Вінницька область,Жмеринський (Барський) район, 
с.Кузьминці, вул. Івана Богослова, 12 шляхом його приєднання до Кузьминецького закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради (код ЄДРПОУ 26233658) юридична адреса: Вінницька область, 
Жмеринський (Барський) район, с.Кузьминці, вул. Івана Богослова, 14-а.  

2) Визнати Кузьминецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 
правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Кузьминецького закладу дошкільної освіти 
«КОЛОСОК». 

3) Утворити комісію з реорганізації Кузьминецького закладу дошкільної освіти «КОЛОСОК» та затвердити її 
склад згідно додатку до рішення. 

4) Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня опублікування оголошення про 
припинення юридичних осіб шляхом перетворення. 

5) Комісії з реорганізації: 
5.1) В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 

рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відповідних записів. 

5.2) Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення 
цих вимог, скласти передавальний акт та подати його на затвердження до Барської міської ради. 

5.3)Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаної установи, в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

6) Відділу освіти Барської міської ради: 
6.1)Персонально попередити директорів Кузьминецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Барської міської ради та Кузьминецького закладу дошкільної освіти «КОЛОСОК» Барської міської ради про 
реорганізацію та перейменування юридичних осіб в порядку, визначеному законодавством України. 

6.2)В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, вжити заходів організаційно-
кадрового характеру стосовно працівників Кузьминецького закладу дошкільної освіти «КОЛОСОК» Барської міської 
ради у зв’язку з реорганізацією цього закладу, змінами в організації праці. 
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7) Уповноважити Мудрицьку Ольгу Василівну, директора Кузьминецького закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Барської міської ради, подати документи для проведення державної реєстрації змін 

8) Вважати таким, що втратило чинність  рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.04.2021 
№4.2. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
10.4.  Про зміну назви Кузьминецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Барської міської ради 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1) Перейменувати Кузьминецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради в 
Кузьминецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Барської міської ради. 

2) Включити вид економічної діяльності КВЕД 8510 «Дошкільна освіта» до Кузьминецького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Барської міської ради. 

3) Затвердити Статут Кузьминецького закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – закладу дошкільної 
освіти Барської міської ради, додається. 

4) Уповноважити Мудрицьку Ольгу Василівну, директора Кузьминецького закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Барської міської ради, подати документи для проведення державної реєстрації змін 

5) Упорядкувати написи на печатках закладу відповідно до затвердженої назви. 
6) Визнати Кузьминецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Кузьминецького закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
10.5.Про реорганізацію Підлісноялтушківського закладу загальної середньої освіти І ступеня – закладу 
дошкільної освіти 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  

1) Реорганізувати  Підлісноялтушківський заклад загальної середньої освіти І ступеня – заклад дошкільної 
освіти(код ЄДРПО 26233701) юридична адреса: Вінницька область, Жмеринський (Барський) район, с.Підлісний 
Ялтушків, вул. Дубова, 1 шляхом перетворення в Підлісноялтушківський заклад дошкільної освіти «Вишенька»  
Барської міської ради з 01 вересня 2021 року. 

2) Провести перереєстрацію установи згідно з вимогами чинного законодавства. 
3) Утворити комісію з реорганізації Підлісноялтушківського закладу загальної середньої освіти І ступеня – 

закладу дошкільної освіти та затвердити її склад згідно додатку. 
4) Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня опублікування оголошення про 

припинення юридичних осіб шляхом перетворення. 
5) Комісії з реорганізації: 
5.1) В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття 

рішення щодо припинення юридичних осіб шляхом реорганізації (перетворення) і подати необхідні документи для 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
відповідних записів. 

5.2) Перевести учнів Підлісноялтушківського закладу загальної середньої освіти І ступеня – закладу 
дошкільної освіти Барської міської ради до Ялтушківського закладу загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів 
Барської міської ради та передати відповідні документи на цих учнів до Ялтушківського закладу загальної 
середньої освіти І- ІІІ ступенів Барської міської ради 

5.3) Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи 
відхилення цих вимог, скласти передавальний акт та подати його на затвердження до Барської міської ради. 

5.4) Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаної установи, в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

6)  Визнати правонаступниками усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Підлісноялтушківського 
закладу загальної середньої освіти І ступеня – закладу дошкільної освіти Барської міської ради: 

6.1) Підлісноялтушківський заклад дошкільної освіти «Вишенька» Барської міської ради в частині дошкільної 
освіти 

6.2) Ялтушківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів Барської міської ради в частині загальної 
середньої освіти. 

7) Відділу освіти Барської міської ради: 
7.1) Забезпечити організований підвіз  учнів із с.Підлісний Ялтушків до с.Ялтушків. 
7.2) Вжити заходів організаційно- кадрового характеру стосовно працівників Підлісноялтушківського закладу 

загальної середньої освіти І ступеня – закладу дошкільної освіти Барської міської ради у зв’язку з реорганізацією 
цього закладу, змінами в організації праці в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України. 
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8)  Вважати таким, що втратило чинність рішення 8 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.04.2021 

№4.3. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
10.6. Про зміну назви Підлісноялтушківського закладу загальної середньої освіти І ступеня – заклад 
дошкільної освіти Барської міської ради 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:    

1) Перейменувати Підлісноялтушківський заклад загальної середньої освіти І ступеня – заклад дошкільної 
освіти в Підлісноялтушківський заклад дошкільної освіти «Вишенька» Барської міської ради. 

2) Затвердити Статут Підлісноялтушківського закладу дошкільної освіти «Вишенька» Барської міської ради. 
3) Провести перереєстрацію установи згідно з вимогами чинного законодавства. 
4) Упорядкувати написи на печатках установи відповідно до затвердженої назви. 
5) Визнати правонаступниками усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Підлісноялтушківського закладу 

загальної середньої освіти І ступеня – закладу дошкільної освіти Барської міської ради: 
5.1) Підлісноялтушківський заклад дошкільної освіти «Вишенька» Барської міської ради в частині дошкільної 

освіти 
5.2) Ялтушківський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів Барської міської ради в частині загальної 

середньої освіти. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про КЗ «Центр надання соціальних послуг» в новій редакції.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Затвердити Положення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Барської міської 
ради в новій редакції, що додається. 

2) Директору Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Барської міської ради 
забезпечити надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах відповідно до 
Положення установи. 

3) Координацію роботи щодо виконання  даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Мандрику М.І. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

12. СЛУХАЛИ: Про створення пунктів здоров’я КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Барської міської ради  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:  

1) Створити пункт здоров’я с. Семенки за адресою: Вінницька обл., Жмеринський (Барський) р-н, с. 
Семенки, вул. Лісова, 5; 

2) Реорганізувати: 
2.1) фельдшерський пункт с. Буцні – у пункт здоров’я с. Буцні за адресою: Вінницька обл., Жмеринський 

(Барський) р-н, с. Буцні, вул. Миру, 25; 
2.2) фельдшерський пункт с. Мирне – у пункт здоров’я с. Мирне за адресою: Вінницька обл., Жмеринський 

(Барський) р-н, с. Мирне, вул. Соборна, 31. 

3) Головному лікарю КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Барської 
міської ради Капиці Володимиру Миколайовичу розробити та затвердити фіксовані графіки роботи пунктів здоров’я 
с. Семенки, с. Буцні, с. Мирне. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

13. СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа»  на 2021-2022 навчальний 
рік  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Звільнити від плати за навчання в КЗ «Барська дитяча музична школа» з 1 жовтня 2021 року 
дітей з багатодітних сімей, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування: 

- Данилишину Марину – фортепіано (викладач Некрасова Т.М.); 
- Макогон Катерину – образотворче мистецтво (викладач Галух А.Я.); 
- Росочинську Вероніку – скрипка (викладач Дроздова В.О.). 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 



 8 

14. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги 
14.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ:  
1)Надати матеріальну допомогу наступним особам: 
1.1) Борячук Раїсі Йосипівні – на лікування – 1000 грн.; 
1.2) Вержук Олександру Анатолійовичу – на лікування – 3000 грн.; 
1.3) Вітюк Марії Миколаївні – на лікування – 1000 грн.; 
1.4) Герасимчук Ганні Дмитрівні – на лікування – 3000 грн.; 
1.5) Горі Валентині Дмитрівні – на лікування – 1000 грн.; 
1.6) Гринчишину Максиму Євгеновичу – на лікування матері Гринчишиної С.Т.–2000 грн.; 
1.7) Довганю Сергію Анатолійовичу – на лікування сина Довганя Івана - 10000 грн. 
1.8) Заморському Юрію Вікторовичу – на лікування – 2000 грн.; 
1.9) Ільніцькій Ользі Францівні – на лікування – 3000 грн.; 
1.10) Кадельчук Олені Йосипівні – на лікування сина Гелитюк Ростислава – 5000 грн.; 
1.11) Конаревій Наталії Сергіївні – на лікування – 5000 грн.; 
1.12) Кондратюк Марії Іванівні– на лікування чоловіка Кондратюка Григорія – 3000 грн.;   
1.13) Маніта Ганні Павлівні – на лікування – 2000 грн.; 
1.14) Мігренову Юрію Івановичу – на лікування – 1000 грн.; 
1.15) Місінкевич Тамарі Іванівні – на лікування – 1000 грн.; 
1.16) Овчарук  Лідії Володимирівні – на лікування – 10000 грн.; 
1.17) Панасюк Віолеті Миколаївні – на лікування – 5000 грн.; 
1.18) Патерлевич Інні Леонідівні – на лікування – 1000 грн.; 
1.19) Пономарьову Олександру Михайловичу – на лікування – 2000 грн.;  
1.20) Руських Ліні Петрівні – на лікування доньки Руських Вікторії – 5000 грн.; 
1.21) Сметанюк Тетяні Леонідівні – на лікування – 2500 грн.; 
1.22) Сорока Тамарі Андріївні - на лікування – 10000 грн.; 
1.23) Супрун Наталі Петрівні – на лікування – 3000 грн.; 
1.24) Томчак Аллі Олександрівні – на лікування – 10000 грн.; 
1.25) Юкало Тетяні Аркадіївні – на лікування – 2500 грн.; 
1.26) Ющишиній Тетяні Анатоліївні – на лікування – 2000 грн.; 
 
2)Відмовити:  
2.1) Гречанюк Михайлу Олександровичу – на подолання наслідків від пожежі, в зв’язку з обмеженим бюджетним 

фінансуванням ;  
2.2) Кузьмін Тетяні Василівні – на лікування сина Кузьмін Назарія, в зв’язку з повторним зверненням;   
2.3) Малуєвій Любові Іванівні – на лікування тітки Ковальчук Галини, в зв’язку з повторним зверненням ;  
2.4) Моспан Михайлу Миколайовичу – на подолання наслідків від стихійного лиха, в зв’язку з обмеженим 

бюджетним фінансуванням; 
2.5) Яворській Світлані Миколаївні – на газифікацію будинку прийомної сім’ї, не передбачено положенням про 

матеріальну допомогу. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 
14.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати матеріальну допомогу  

1) Голубенко Наталії Іванівні на поховання матері Демчук Валентини Петрівни  в розмірі  2500 грн., яка на 
день смерті ніде не працювала. 

2)  Денисенко Олені Дмитрівні на поховання брата Денисенко Геннадія Дмитровича  в розмірі 2500 грн., 
який на день смерті ніде не працював. 

3)  Макогон Івану Петровичу на поховання брата Макогон Максима 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 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження  проекту  зон санітарної охорони Івановецької ділянки Барського родовища питних 
підземних вод розкритої свердловини №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7 водозабору Барське КВ УВКГ «Барводоканал» в 
с. Іванівці Жмеринського району Вінницької області.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити  проект  зон санітарної охорони Івановецької ділянки Барського родовища питних 
підземних вод розкритої свердловини №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7 водозабору Барське КВ УВКГ «Барводоканал» в 
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с.Іванівці Жмеринського району Вінницької області.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

16. СЛУХАЛИ: Про зміну замовника проектно – кошторисних документацій на освітлення населених пунктів 
Барської міської територіальної громади 
16.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради на збір вихідних даних та 
виготовлення проєктно – кошторисної документації на: 

1) «Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, Жмеринський 
район, с. Матейків, вул. Свято-Михайлівська, вул. Перемоги, вул. Польова, вул. Молодіжна, вул. І Травня, вул. 
Лісова»; 

2) «Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, Жмеринський 
район, с. Трудолюбівка, вул. Садова, вул. 8 Березня, вул. Героїв»; 

3) «Реконструкція мереж вуличного освітлення за адресою: Україна, Вінницька область, Жмеринський 
район, с. Павлівка, вул. Гагаріна. 
 
16.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Вважати таким , що втратило чинність рішення 5 сесії Барської міської ради 8 скликання 
від 02.02.2021 за №18.8 «Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної 
документації» на реконструкцію мереж вуличного освітлення деяких  вулиць сіл Матейків, Трудолюбівка, Павлівка. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

17. СЛУХАЛИ:Про управління майном комунальної власності  Барської міської територіальної громади. 
17.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Передати з балансу Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 
будівництва безоплатно ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ГАРМАКИ»  артезіанську свердловину в с. Гармаки  
Жмеринського району Вінницької області. 

 
2)Для виконання п.1 даного рішення створити комісію в наступному складі:  
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови з питань виконавчих органів ради.  
Члени комісії: 
- начальник відділу ЖКГ, КВ та КБ; 
- головний бухгалтер ЖКГ, КВ та КБ; 
- головний спеціаліст-юрист ЖКГ, КВ та КБ; 
- керівник ОК «ГАРМАКИ». 
3) Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 

 
17.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Передати з балансу Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та капітального 
будівництва безоплатно ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЙОСИПІВЦІ»  артезіанську свердловину в с. 
Йосипівці Жмеринського району Вінницької області з балансовою вартістю 5380,20 грн. 

2) Для виконання п.1 даного рішення створити комісію в наступному складі:  
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови з питань виконавчих органів ради.  
Члени комісії: 
- начальник відділу ЖКГ, КВ та КБ; 
- головний бухгалтер ЖКГ, КВ та КБ; 
- головний спеціаліст-юрист ЖКГ, КВ та КБ; 
- керівник ОК «ЙОСИПІВЦІ». 
3) Комісії скласти відповідний акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 

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

18.  СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність Барської міської ради земельної ділянки  
сільськогосподарського призначення, яка розташована по пров. Господарський 3А в с. Терешки. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1)Прийняти  в комунальну власність Барської міської ради земельну ділянку  сільськогосподарського 
призначення площею 0,2272 га, кадастровий номер 0520285000:03:017:0031, цільове призначення:  01.13 Для 
іншого сільськогосподарського призначення, яка розташована по пров. Господарський 3А в с. Терешки. 

2) Зареєструвати за Барською міською радою Жмеринського району Вінницької області право 
комунальної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, згідно п.1 даного рішення, 
відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

 

19.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Барському КВУ ВКГ «Барводоканал» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка розташована на території Барської міської територіальної 
громади (колишньої Івановецької сільської ради).   
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барському КВУВКГ «Барводоканал» на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 7,3382га, кадастровий  номер 
0520281800:01:004:0016, розташованої на території Барської міської територіальної громади (колишньої 
Івановецької сільської ради) Жмеринського району  Вінницької області, з цільовим призначенням: для будівництва 
та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, зокрема її поділу на дві земельні ділянки: 
орієнтовною площею 1,5523 га та орієнтовною площею 5,7859 га. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

20.  СЛУХАЛИ: Про формування громадських пасовищ.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 8,5433 га, кадастровий номер 0520280200:02:002:0432, для сінокосіння і випасання 
худоби (створення громадського пасовища) із земель сільськогосподарського призначення за межами населених 
пунктів на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського 
району Вінницької області. 
Пропозиція профільної комісії: зняти з розгляду на додаткове вивчення.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.1.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  
земельних ділянок у власність 
21.1.1. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи рішення 6 сесії Барської міської ради 8 скликання від 02.03.2021 № 10.2 
та  10 сесії Барської міської ради 8 скликання від 01.06.2021 № 9.3  про надання дозволів на розроблення 
документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби (створення 
громадських пасовищ)» та інформацію старостинських округів ,- 
Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у 
власність: 

21.1.1.1. Абраменко Олександру Вікторовичу - орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, а саме із 
земельної ділянки площею 14.4602 га за кадастровим номером 0520281000:03:002:0208, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області. 

21.1.1.2. Лопатіну Максиму Олексійовичу - орієнтовною площею 2.00 га для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, а саме із 
земельної ділянки площею 29.1302 га за кадастровим номером 0520285600:01:003:0008, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області. 
 
21.1.2. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: В зв’язку з наданням дозволу на розроблення проекту відведення іншим громадянам,- 

Відмовити в надані дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, а саме: 
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21.1.2.1. 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: 

1) Савчук Катерині Іванівні- орієнтовною площею 2,0 га; 
2) Усатій Жанні Володимирівні- орієнтовною площею 2,0 га; 
 
21.1.2.2. із земельної ділянки площею 46,1193 га за кадастровим номером 0520282800:03:003:0069, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишної Луко-Барської сільської ради) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Волосенку Василю Васильовичу - орієнтовною площею 1,0 га; 
 
21.1.3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи інформацію старостинських округів, про те, що земельні ділянки 
перебувають у користуванні інших громадян,- 

Відмовити  у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок 
у власність наступним особам: 

21.1.3.1. Баланко Сергію Сергійовичу - орієнтовною площею 0,8000 га,  яка розташована яка розташована 
на території Барської міської територіальної громади (колишної Луко-Барської сільської ради) Жмеринського 
району Вінницької області. 

21.1.3.2. Гула Аліні Василівні – орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського 
господарства,  яка розташована по вул. Грушевського, 6 в с. Степанки Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

21.1.3.3. Квасюк Анастасії Святославівні - орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства,  яка розташована по вул. Польова в с. Сеферівка Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

21.1.3.4. Мурею Василю Григоровичу - орієнтовною площею 0,7100 га для ведення особистого 
селянського господарства,  яка розташована по вул. Лесі Українки в с. Степанки Жмеринського (Барського)  
району Вінницької області; 

21.1.3.5. Ніконюку Сергію Михайловичу – орієнтовною площею 1,3151 га для ведення особистого 
селянського господарства,  яка розташована по вул. Лісовій 5 в с. Степанки Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

21.1.3.6. Янківському Вадиму Валерійовичу - орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства,  яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Мальчовецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 
 
21.1.4. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Враховуючи, що зазначені в графічних матеріалах земельні ділянки відносяться до 
земель запасу іншої колишньої сільської ради, - 

Відмовити громадянам  у дозволі на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних 
ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва наступним особам: 

21.1.4.1. Бацалай Світлані Петрівні – орієнтовною площею 3.54 га,  яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.1.4.2. Курманському Анатолію Миколайовичу - орієнтовною площею 2.35 га, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.2.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічних документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 
забудови наступним громадянам:  

21.2.1. Вознюк Євдокії Євсеївні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520280600:07:002:0007, яка 
розташована по вул. Задорожня, 4  в с. Заможне Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.2.2. Войцехівському Вадиму Віталійовичу - площею 0,2500 га, кадастровий номер 
0520281000:06:010:0006, яка розташована по вул. Центральна, 40  в с. Гайове Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

21.2.3. Гутаревич Феонії Карпівні - площею 0,0908 га, кадастровий номер 0520286500:05:034:0029, яка 
розташована по вул. Яблунева, 66  в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;   
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21.2.4. Довбиусу Віталію Олександровичу - площею 0,2100 га, кадастровий номер 
0520280600:03:012:0015, яка розташована по вул. Вінницькій, 28  в с. Міжлісся Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

21.2.5. Кльоц Галині Василівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283600:04:002:0117, яка 
розташована по вул. Святого Миколая, 74  в с. Митки Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

21.2.6. Корешковій Ользі Михайлівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520286500:04:026:0004, 
яка розташована по вул. Шевченка, 163  в с. Слобода-Ялтушківська Жмеринського (Барського) району Вінницької 
області;   

21.2.7. Корчак Лідії Василівні - площею 0,0709 га, кадастровий номер 0520210100:01:082:0024, яка 
розташована по вул. Злагоди, 27  в м. Бар Жмеринського району Вінницької області; 

21.2.8.  Кутузову Василю Івановичу - площею 0,2005 га, кадастровий номер 0520285000:03:015:0030, яка 
розташована по вул. Нова, 7  в с. Терешки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.2.9. Матюхіній Євгенії Іванівні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520281200:04:008:0031, яка 
розташована по вул. Польова, 18 в с. Гармаки Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

21.2.10. Маринюк Михайлу Михайловичу - площею 0,1000 га, кадастровий номер 0520281000:08:010:0015, 
яка розташована по вул. Молодіжна, 18  в с-ще Івановецьке Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.2.11. Мудрик Валентині Сергіївні - площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283600:04:011:0031, яка 
розташована по вул. Кооперативна, 38  в с. Митки Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

21.2.12. Сорока Віктору Анатолійовичу - площею 0,1302 га, кадастровий номер 0520280600:10:021:0013, 
яка розташована по вул. Січових Стрільців, 3 в с-щі Бар  Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.3.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічних документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 

спільну сумісну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
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  

21.3.1. Богуцькій Надії Василівні та Богуцькому Степану Антоновичу - площею 0,2500 га кадастровий 
номер 0520281800:05:003:0044, яка розташована по вул. Перемоги, 10 в с. Іванівці Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області; 

21.3.2. Бурдіна Галині Миколаївні та Довбиус Віталію Леонтійовичу  - площею 0,0474 га, кадастровий 
номер 0520210100:01:071:0044, яка розташована по вул. Бони Сфорци, 12/97  в м. Бар Жмеринського району 
Вінницької області;  

21.3.3. Моспан Наталії Іванівні та Моспан Миколі Станіславовичу - площею 0,0737 га, кадастровий номер 
0520281000:02:004:0001, яка розташована по вул. Першотравнева, 2В в с. Гармаки Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.4.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічних документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 

власність земельних ділянок для будівництва індивідуальних  гаражів.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва 
індивідуальних  гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним громадянам:  

21.4.1. Олендра Миколі Івановичу - площею 0,0044 га, кадастровий номер 0520210100:01:022:0246 по вул. 
М. Кривоноса, 60 гараж 31 в м. Бар Жмеринського району Вінницької області.  

21.4.2. Сорока Людмилі Вікентіївні - площею 0,0044 га, кадастровий номер 0520280600:03:015:0018 по вул. 
Лісова, 1 гараж № 44 в с. Міжлісся Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
 ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.5.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічних документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок для особистого селянського господарства.  
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:  

21.5.1.Константіновій Світлані Степанівні - площею 0,3082 га, кадастровий номер 0520283400:03:007:0016, 
яка розташована в с. Матейків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
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21.5.2. Юрчак Ліані Романівні - площею 0,1917 га, кадастровий номер 0520280600:04:003:0027, яка 
розташована по вул. Миру в с. Войнашівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.6.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження технічних документацій із землеустрою та безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та особистого селянського господарства.  
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: 

21.6.1. Бойку Миколі Павловичу  - по вул. Святого Миколая, 74а  в с. Митки Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283600:04:002:0118, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 0,4423 га, кадастровий номер 0520283600:04:002:0120, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

21.6.2. Казік Анатолію Степановичу - по вул. Гагаріна, 33  в с. Ходаки Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520285300:05:025:0006, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 1,1065 га, кадастровий номер 0520285300:05:025:0008, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 

21.6.3. Савчук Людмилі Сергіївні - по вул. Віталія Вашеняка, 33  в с. Митки Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області: 

-  площею 0,2500 га, кадастровий номер 0520283600:04:019:0015, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови;  

- площею 0,5074 га, кадастровий номер 0520283600:04:019:0014, для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення; 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.7.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

безоплатну передачу у власність земельних ділянок для  будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати земельні 
ділянки безоплатно у власність та передати земельні ділянки безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 
забудови наступним громадянам наступним громадянам:  

21.7.1. Ковтуну Володимиру Івановичу - площею 0,1551 га кадастровий номер 0520280200:05:004:0026 в с. 
Йосипівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 

21.7.2. Куцераку Олексію Олексійовичу - площею 0,2500 га кадастровий номер 0520285000:04:017:0028 по 
вул. Березина, 63 в с. Гавришівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 

21.7.3.Стрембіцькій Анастасії Миколаївні - площею 0,2239 га, кадастровий номер 0520281800:05:018:0024, 
по вул. Квітнева, 23 в с. Іванівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.8.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 
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:  

21.8.1. Вдовиченко Надії Андріївні - площею 1,00 га, кадастровий номер 0520282800:03:003:0080, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.2. Винославському Олегу Дмитровичу - площею 2,0 га кадастровий номер 0520282800:03:003:0077, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.3. Вишньовській Інні Віталіївні - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520284000:02:002:0133, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) 
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Жмеринського району Вінницької області;  
п. 21.8.3  профільна комісія рішення не прийняла.  
 

21.8.4. Вишковській Ользі Петрівні: 
- площею 0,4449  га кадастровий номер 0520281600:08:024:0028, яка розташована в с. Буцні Жмеринського 

(Барського)  району Вінницької області; 
- площею 0,1167 га кадастровий номер 0520281600:08:023:0017, яка розташована в с. Буцні Жмеринського 

(Барського)  району Вінницької області; 

21.8.5. Гринішину Василю Миколайовичу – площею 0,3000 га кадастровий номер 
0520286500:05:020:0041, яка розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.6. Гулівата Ларисі Василівні - площею 2,0 га кадастровий номер 0520282800:03:003:0074, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.7. Декалюк Світлані Миколаївні: 
 - площею 0.2400 га,  кадастровий номер 0520281000:03:002:0282, яка розташована по вул, Садова, 39в в 

с. Шпирки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 
- площею 1.0 га,  кадастровий номер 0520281000:03:002:0291, яка розташована на території Барської 

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

21.8.8. Ікін Сергію Сергійовичу - площею 2,0 га, кадастровий номер 0520282800:03:002:0216, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського  району Вінницької області; 

21.8.9. Каськуну Михайлу Ігоровичу – площею 0,7887 га кадастровий номер 0520286500:01:001:0412, яка 
розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.10. Кльоц Галині Василівні - площею 0,1610 га кадастровий номер 0520283600:04:002:0119, яка 
розташована в с. Митки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області;  

21.8.11. Котляревському Сергію Івановичу – площею 2,0000 га кадастровий номер 
0520283000:01:003:0332, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Мальчовецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.12.  Коцюруба Поліні Миколаївні - площею 0,0624 га кадастровий номер 0520280600:03:004:0011, яка 
розташована по вул. Св. Михайла в с. Міжлісся Жмеринського(Барського) району Вінницької області; 

21.8.13. Куцераку Олексію Олексійовичу - площею 0,1400 га кадастровий номер 0520285000:04:001:0061, 
яка розташована в с. Гавришівка Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

21.8.14. Лозінській Анастасії Василівні - площею 2,00 га, кадастровий номер 0520283400:01:003:0172, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.15. Лозінському Леоніду Павловичу - площею 2,00 га, кадастровий номер 0520283400:01:003:0173, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.16. Мельницькій Тетяні Євгеніївні - площею 1,2095 га кадастровий номер 0520282800:03:003:0076, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.17. Михайлишиній Галині Петрівні - площею 2,00 га, кадастровий номер 0520283400:01:003:0174, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.18. Мойко Аллі Сергіївні – площею 2,0 га, кадастровий номер 0520282800:03:002:0218, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області;   

21.8.19. Нестеренко Катерині Олександрівні - площею 0,3249 га кадастровий номер 
0520286500:05:037:0010, яка розташована в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

21.8.20. Нешик Ігорю Володимировичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520284000:01:003:0133,  
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська 
рада) Жмеринського району Вінницької області; 

п. 21.8.20  профільна комісія рішення не прийняла.  
 

21.8.21. Нешик Ірині Володимирівні - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520284000:01:003:0132,  яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

п. 21.8.21  профільна комісія рішення не прийняла.  
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21.8.22. Нешик Ніні Сергіївні – площею 1,8500 га кадастровий номер 0520284000:01:003:0131,  яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

п. 21.8.22  профільна комісія рішення не прийняла.  
 

21.8.23. Огородніку Вадиму Олександровичу - площею 0,1518 га кадастровий номер 
0520281200:04:032:0026, яка розташована по вул. 8 Березня в с. Мирне Жмеринського (Барського)  району 
Вінницької області; 

21.8.24. Панчуку Вадиму Миколайовичу - площею 0.6335 га кадастровий номер 0520282800:05:021:0044, 
яка розташована в селі Лука-Барська Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

21.8.25. Панчуку Віталію Миколайовичу - площею 0.6442 га кадастровий номер 0520282800:05:021:0046, 
яка розташована в селі Лука-Барська Жмеринського (Барського)  району Вінницької області; 

21.8.26. Півтораку Івану Івановичу - площею 1,5000 га кадастровий номер 0520281600:02:003:0131, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.27. Підлипній Валентині Петрівні: 
- площею 0,1300 га кадастровий номер 0520281600:08:019:0024, яка розташована в с. Буцні Жмеринського 
(Барського)  району Вінницької області; 
- площею 0,2667 га кадастровий номер 0520281600:08:022:0055, яка розташована в с. Буцні Жмеринського 
(Барського)  району Вінницької області; 

21.8.28. Рябій Катерині Миколаївні - площею 0,7030 га кадастровий номер 0520281800:02:001:0125, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Івановецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.29. Саволюк Ірині Володимирівні - площею 1,5 га, кадастровий номер 0520282800:03:003:0079, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.30. Савчук Павлу Павловичу  - площею 2,00 га, кадастровий номер 0520282800:03:003:0081, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.31. Середа Анастасії Євтихіївні - площею 1,1652 га кадастровий номер 0520282800:03:003:0078, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.8.32. Солоненко Нелі Казимирівні - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520283600:02:002:0379, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.33. Солоненку Олексію Леонідовичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520283600:02:002:0379, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області;  

21.8.34. Ткачук Ніні Миколаївні - площею 0,1150 га кадастровий номер 0520285000:05:005:0004, яка 
розташована в с. Семенки Жмеринського (Барського)  району Вінницької області;  

21.8.35. Трачуку Олександру Володимировичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 
0520281600:02:003:0135, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.36. Третяку Дмитру Володимировичу - площею 1,6755 га кадастровий номер 
0520284000:01:003:0134,  яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

п. 21.8.36  профільна комісія рішення не прийняла.  
 

21.8.37. Хоменко Василю Васильовичу- площею 2,0 га, кадастровий номер 0520283400:01:003:0175, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.38. Шерстюк Валентині Михайлівні - площею 1,3000 га кадастровий номер 0520285300:01:002:0078, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.39. Шерстюку Івану Афанасійовичу - площею 1,3000 га кадастровий номер 0520285300:01:002:0067, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.8.40. Шмирко Олені Анатоліївні - площею 0,3000 га кадастровий номер 0520281600:08:023:0016, яка 
розташована в с. Буцні Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
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21.8.41. Ястремській Аліні Миколаївні - площею 0,3237 га кадастровий номер 0520280200:02:003:0368, яка 
розташована в с. Йосипівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
 ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.9.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну передачу у власність земельних ділянок, розташованих на території колишньої 
Войнашівської сільської ради,  для ведення особистого селянського господарства . 
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:  

21.9.1. Говоруху Олександру Володимировичу - площею 1,7971 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0134, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.2. Головльову Едуарду Юрійовичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0124, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.3. Кацай Андрію Анатолійовичу - площею 1,8006 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0131, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.4. Корсун Олександру Валерійовичу - площею 1,8005 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0130, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.5. Куйбишеву Сергію Васильовичу - площею 1,8127 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0129, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.6. Лукашовій Ірині Олександрівні - площею 1,7974 га кадастровий номер 0520280600:02:003:0140, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.7. Митровичу Денису Олександровичу - площею 2,0000 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0125, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.8. Пеліховському Ігорю Васильовичу  - площею 1,7971 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0135, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.9. Політанському Сергію Вікторовичу - площею 1,8006 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0132, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.10. Реганюку Олександру Володимировичу - площею 1,8006 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0133, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.9.11. Томчуку Дмитру Володимировичу - площею 0,9614 га кадастровий номер 
0520280600:02:003:0128, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

п. 21.9  профільна комісія рішення не прийняла.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.10.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про затвердження документацій із землеустрою для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: 

21.10.1.Баланко Катерині Кузьмівні - площею 1.8132 га за кадастровим номером 0520282800:02:003:0225, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області.  

21.10.2. Марисик Вірі Іванівні: 
- площею 1,7486 га кадастровий номер земельної ділянки 0520286500:01:002:0171, яка розташована на 

території Барської міської територіальної громади (колишня Ялтушківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
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- площею 0,0763 га кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:02:003:0949, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.11.  СЛУХАЛИ: заяву гр.Галака Сергія Леонідовича  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити гр. Галаку Сергію Леонідовичу проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0188га за кадастровим номером 0520210100:01:141:0072, розташовану по вул.Каштановій, 20 в 
м.Бар Жмеринського району Вінницької області, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ – 01.03) у землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ – 02.01).  
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.12.  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. 
21.12.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 18.6558 га, кадастровий номер 0520282800:01:003:0316, яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області на чотири 
земельні ділянки: 

- площею 2.0000 га, кадастровий номер земельної ділянки 520282800:01:003:0208, 
- площею 2.0000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520282800:01:003:0209,  
-  площею 12.6558 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520282800:01:003:0210,  
-  площею 2.0000 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520282800:01:003:0211,  
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. 
 
21.12.2.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 Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 

1) Коваль Євгенію Миколайовичу – площею 2.0000 га, кадастровий номер 0520282800:01:003:0208; 
2) Пальонко Віталію Івановичу – площею 2.0000 га, кадастровий номер 0520282800:01:003:0209;  
3) Шабатура Олексію Семеновичу – площею 2.0000 га, кадастровий номер 0520282800:01:003:0211. 

 
21.12.3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
площею 20,4482 га, кадастровий номер 0520283500:02:003:1019, яка розташована на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області на три 
земельні ділянки: 

- площею 1,9250 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:02:003:1034, 
- площею 1,9250 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:02:003:1035,  
- площею 16,5982 га, кадастровий номер земельної ділянки 0520283500:02:003:1036,  
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. 

 
21.12.4.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, що розташовані на території Барської міської 
територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 
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1)Козловському Віктору Борисовичу – площею 1.9250 га, кадастровий номер 0520283500:02:003:1034;  
2)Крикливому Євгену Леонтійовичу – площею 1.9250 га, кадастровий номер 0520283500:02:003:1035; 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.13.  СЛУХАЛИ: заяви осіб про дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства для оформлення права власності.  
(відведення із проінвентаризованих земельних ділянок зі зміною цільового призначення)  
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: 

 
21.13.1. із земельної ділянки площею  9.0739 га за кадастровим номером 0520280200:01:001:0306, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Вишковській Валентині Петрівні - орієнтовною площею 0.14 га; 
2) Вітковському Віктору Леонідовичу - орієнтовною площею 0.25 га; 
3) Вітковській Станіславі Олександрівні - орієнтовною площею 0.29 га; 
4) Грибчук Ніні Романівні - орієнтовною площею 0.09 га; 
5) Журавель Тетяні Валеріївні - орієнтовною площею 0.15 га; 
6) Козак Олені Станіславівні - орієнтовною площею 0.10 га; 
7) Лісовій Ларисі Миколаївні - орієнтовною площею 0.15 га; 
8) Мазур Станіславі Олександрівні - орієнтовною площею 0.22 га; 
9) Малому Леоніду Олександровичу - орієнтовною площею 0.64 га; 
10) Маліцькій Марині Вікторівні - орієнтовною площею 0.22 га; 
11) Мейко Галині Володимирівні - орієнтовною площею 0.12 га; 
12) Рига Володимиру Петровичу  - орієнтовною площею 0.14 га; 
13) Риндику Олександру Сергійовичу - орієнтовною площею 0.09 га; 
14) Степанкевичу Олегу Вікторовичу - орієнтовною площею 0.33 га; 
15) Цицюрській Нелі Олександрівні - орієнтовною площею 0.14 га; 
16) Щасливому Юрію Сергійовичу - орієнтовною площею 0.15 га; 

 
21.13.2. із земельної ділянки площею 3,7266 га за кадастровим номером 0520280200:02:003:0366, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Дратованій Клавдії Миронівні - орієнтовною площею 1.5000 га; 
2) Рига Михайлу Матвійовичу - орієнтовною площею 2.0000 га. 

 
21.13.3. із земельної ділянки площею 6,5064 га за кадастровим номером 0520280200:02:001:0202, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Антонюку Руслану Станіславовичу - орієнтовною площею 0.0900 га. 
2) Берт Ганні Михайлівні - орієнтовною площею 0.1400 га. 
3) Бойчук Оксані Миколаївні - орієнтовною площею 0.1100 га. 
4) Вишковському Петру Вікторовичу - орієнтовною площею 0.2900 га. 
5) Вінницькому Ярославу Миколайовичу - орієнтовною площею 0.3200 га. 
6) Гуцал Валентині Станіславівні - орієнтовною площею 0.2200 га. 
7) Гуцал Нелі Іванівні- орієнтовною площею 0.0900 га. 
8) Інкелюк Володимиру Анатолійовичу - орієнтовною площею 0.0900 га. 
9) Кльоц Людмилі Павлівні - орієнтовною площею 0.1900 га. 
10) Кльоцу Станіславу Мартиновичу - орієнтовною площею 0.1000 га. 
11) Костюку Олександру Михайловичу - орієнтовною площею 0.1100 га. 
12) Кумчаку Йосипу Степановичу - орієнтовною площею 0.0900 га. 
13) Малій Валентині Василівні - орієнтовною площею 0.1900 га. 
14) Малому Андрію Станіславовичу - орієнтовною площею 0.1000 га. 
15) Маліцькому Віктору Леонідовичу - орієнтовною площею 0.1800 га. 
16) Навроцькій Олені Вячеславівні - орієнтовною площею 0.1000 га. 
17) Подолян Ользі Миколаївні - орієнтовною площею 0.2800 га. 
18) Семенову Юрію Миколайовичу - орієнтовною площею 0.2800 га. 
19) Семеновій Аллі Владиславівні - орієнтовною площею 0.1000 га. 
20) Семеновій Олені Владиславівні - орієнтовною площею 0.1000 га. 
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21) Степанкевич Ніні Станіславівні - орієнтовною площею 0.1100 га. 
22) Твердохліб Оксані Леонідівні - орієнтовною площею 0.1100 га. 
23) Тимковській Людмилі Петрівні - орієнтовною площею 0.1100 га. 
24) Фурман Тетяні Петрівні - орієнтовною площею 0.1000 га. 
25) Чорній Нелі Петрівні - орієнтовною площею 0.1000 га. 
26) Шилик Ганні Броніславівні - орієнтовною площею 0.1100 га. 

 
21.13.4. із земельної ділянки площею 5,6226 га за кадастровим номером 0520280200:02:001:0203, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Бемещук Олександрі Олександрівні - орієнтовною площею 0.1700 га. 
2) Берту Станіславу Карольковичу - орієнтовною площею 0.3400 га. 
3) Бородатій Таїсії Володимирівні - орієнтовною площею 0.1200 га. 
4) Курманському Олександру Миколайовичу - орієнтовною площею 0.2400 га. 
5) Маліцькій Яніні Вікентіївні - орієнтовною площею 0.2000 га. 
6) Марцінко Ганні Станіславівні - орієнтовною площею 0.2100 га. 
7) Марцінко Миколі Олександровичу - орієнтовною площею 0.2400 га. 
8) Семенів Олександру Васильовичу - орієнтовною площею 0.1800 га. 
9) Семенів Володимиру Олександровичу - орієнтовною площею 0.1000 га. 
10) Шайдецькій Валентині Войцехівні - орієнтовною площею 0.3900 га. 
11) Юрчак Тетяні Василівні - орієнтовною площею 0.3600 га. 

 
21.13.5. із земельної ділянки площею 20,7515 га за кадастровим номером 0520280600:01:003:0264, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Ткачуку Віталію Михайловичу – орієнтовною площею 2,0000 га.  
п. 21.13.5 профільна комісія рішення не прийняла.  
 
21.13.6. із земельної ділянки площею 16,8953 га за кадастровим номером 0520280600:01:002:0135, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Михайлову Михайлу Анатолійовичу – орієнтовною площею 2,0000  га; 
 
21.13.7. із земельної ділянки площею 16,8953 га за кадастровим номером 0520280600:01:002:0135, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Ніжинському Роману Леонідовичу – орієнтовною площею 2,0000 га.  
п. 21.13.7 профільна комісія рішення не прийняла.  
 
21.13.8. із земельної ділянки площею 3,0472 га за кадастровим номером 0520280600:01:002:0155, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Вдовиченку Василю Петровичу - орієнтовною площею 0.5100 га. 
2) Губчакевичу Олександру Романовичу - орієнтовною площею 0.3500 га; 
3) Цицюрській Тетяні Степанівні - орієнтовною площею 0.1800 га; 
 
21.13.9. із земельної ділянки площею 20,7515 га за кадастровим номером 0520280600:01:003:0264, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Левченку Ігорю Володимировичу - орієнтовною площею 2,0000 га; 
2) Левченко Наталії Володимирівні - орієнтовною площею 2,0000 га. 
3) Побережній Аліні Володимирівні - орієнтовною площею 2,0000 га; 
4) Побережному Сергію Васильовичу - орієнтовною площею 2,0000 га; 
 
21.13.10. із земельної ділянки площею 1,046 га за кадастровим номером 0520281000:03:004:0141, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Засік Ростиславу Вадимовичу - орієнтовною площею 0,20 га; 
2) Засік Юлії Русланівні -  орієнтовною площею 0,20 га 
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21.13.11.  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: 

1) Гуменюку Василю Володимировичу – орієнтовною площею 0.1700 га; 
2) Крупельницькому Віктору Антоновичу – орієнтовною площею  0.2500 га; 
3) Мазур Ніні Григорівні - орієнтовною площею 0.3000 га; орієнтовною площею 0.4000 га; 
4) Ніколаєвій Олені Антонівні – орієнтовною площею 0.2600 га;  
5) Ніколаєвій Олені Вячеславівні – орієнтовною площею 1.3500 га;  
6) Повх Наталії Григорівні - орієнтовною площею 0.2200 га; орієнтовною площею 0.5000 га; орієнтовною 

площею 0.2200 га;  
7) Придиус Олександру Анатолійовичу - орієнтовною площею 0.23 га, орієнтовною площею 0.54 га та 

орієнтовною площею 0.25 га. 
8) Яновій Ларисі Миколаївні – орієнтовною площею 0.2000 га; 

 
21.13.12. із земельної ділянки площею 5,2928 га за кадастровим номером 0520281200:03:001:0281, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Кичаку Євгенію Михайловичу – орієнтовною площею 2.0000 га;  
п. 21.13.12 профільна комісія рішення не прийняла.  
 
21.13.13. із земельної ділянки площею 23,7255 га за кадастровим номером 0520281200:02:002:0276, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
             Войтюк Марії Вікторівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 

 
21.13.14. із земельної ділянки площею 23,7255 га за кадастровим номером 0520281200:02:002:0276, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Павичу Юрію Васильовичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
2) Семенович Ганні Вікторівні - орієнтовною площею 2.0000 га. 
п. 21.13.14 профільна комісія рішення не прийняла.  
 
21.13.15. із земельної ділянки площею 50,8676 га за кадастровим номером 0520281200:01:002:0170, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Вишковській Ользі Іванівні – орієнтовною площею 0.2000 га;  
2) Заїка Михайлу Володимировичу – орієнтовною площею 0.1600 га;  
3) Собко Івану Івановичу – орієнтовною площею 0.2700 га;  
4) Стругар Катерині Ігорівні - орієнтовною площею 0.1800 га; орієнтовною площею 0.1500 га;  
5) Шкробацькому Олександру Анатолійовичу – орієнтовною площею 0.4500 га;  

 
21.13.16. із земельної ділянки площею 12,7590 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: 

Мартинюк Інні Володимирівні - орієнтовною площею 0.6000 га. 
             п. 21.13.16  профільна комісія рішення не прийняла. 

 
21.13.17. із земельної ділянки площею 7,5272 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. 
             п. 21.13.17  профільна комісія рішення не прийняла. 

 
21.13.18. із земельної ділянки площею 7,5272 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: 

2) Юрченку Володимиру Яковичу - орієнтовною площею 2.0000 га. 
3) Юрченко Ірині Сергіївні - орієнтовною площею 2.0000 га. 
 
21.13.19. із земельної ділянки площею 6,4607 га за кадастровим номером 0520281600:04:002:0188, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 



 21 

Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 
1) Жоміру Андрію Анатолійовичу – орієнтовною площею 2,0000 га; 
2) Мельнику Юрію Васильовичу – орієнтовною площею 2,0000 га. 

             п. 21.13.19  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.20. із земельної ділянки площею 8,0440 га за кадастровим номером 0520281600:02:001:0152, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Антонюк Тетяні Андріївні - орієнтовною площею 0,2500 га. 
2) Герега Михайлу Володимировичу – орієнтовною площею 0,2600 га.  
3) Гуменній Альоні Миколаївні - орієнтовною площею 0,2500 га. 
4) Гуменному Василю Йосиповичу – орієнтовною площею 0,3600 га. 
5) Корчинській Галині Михайлівні – орієнтовною площею 0,2200 га. 
6) Кривій Аліні Анатоліївні – орієнтовною площею 0,3300 га. 
7) Морозовій Тетяні Петрівні – орієнтовною площею 0,2500 га.  
8) Московчук Світлані Олександрівні – орієнтовною площею 0,5800 га. 
9) Федорову Олександру Володимировичу – орієнтовною площею 0,3600 га. 
10) Швець Тетяні Олексіївні – орієнтовною площею 0,3000 га. 
11) Шинкарчуку Павлу Олексійовичу – орієнтовною площею 0,6100 га.  
12) Янич Аллі Анатоліївні – орієнтовною площею 0,3200 га. 
 
21.13.21. із земельної ділянки площею 15,3727 га за кадастровим номером 0520281600:02:001:0150, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Грицай Діані Борисівні – орієнтовною площею 0,4000 га.  
2) Гуменній Марії Никифорівні - орієнтовною площею 0,2400 га. 
3) Гуцалюку Олександру Олександровичу – орієнтовною площею 0,5000 га. 
4) Дем’янову Олександру Володимировичу - орієнтовною площею 0,2000 га. 
5) Заброварній Раїсі Іванівні – орієнтовною площею 0,4000 га. 
6) Зола Валентині Іванівні – орієнтовною площею 0,6400 га.  
7) Мельнику Володимиру Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,5800 га. 
8) Подельнюк Валентині Вікторівні – орієнтовною площею 0,5200 га. 
9) Селіфоновій Антоніні Андріївні – орієнтовною площею 0,5600 га. 
10) Торкотюк Андрію Леонідовичу – орієнтовною площею 0,3000 га та орієнтовною площею 0,2000 га. 
11) Швець Анатолію Миколайовичу – орієнтовною площею 0,6000 га. 
12) Швець Валентині Григорівні – орієнтовною площею 0,5700 га. 
13) Штельмах Ользі Григорівні – орієнтовною площею 0,2000 га. 

 
21.13.22. 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: 

Максимчуку Володимиру Борисовичу – орієнтовною площею 2,0000 га. 
             п. 21.13.22  профільна комісія рішення не прийняла. 

 
21.13.23. із земельної ділянки площею 3,7058 га за кадастровим номером 0520282400:01:001:0274, яка 

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

1)Маркевич Віталіні Вікторівні - орієнтовною площею 1,5000 га; 
2)Свентух Ользі Сергіївні - орієнтовною площею 1,2000 га; 
 
21.13.24. із земельної ділянки площею 4,2092 га за кадастровим номером 0520282400:01:001:0283, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Мамроцькій Ірині Валеріївні - орієнтовною площею 2.0000 га. 
 
21.13.25. 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: 

Мясоєдову Олексію Миколайовичу – орієнтовною площею 1.0000 га.  
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21.13.26. із земельної ділянки площею 82,3571 га за кадастровим номером 0520282400:01:002:0338, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Василишеній Людмилі Михайлівні – орієнтовною площею 0.9400 га;  
2) Верещаку Петру Вікторовичу – орієнтовною площею 0.5000 га;  
3) Гуменюку Василю Володимировичу – орієнтовною площею 0.0800 га;  
4) Дишкант Наталії Леонідівні - орієнтовною площею 0.6000 га. 
5) Загродській Любі Василівні – орієнтовною площею 0.6700 га;  
6) Кобилецькій Євгені Василівні – орієнтовною площею 0.7000 га;  
7) Мамедовій Людмилі Василівні – орієнтовною площею 0.6000 га;  
8) Огороднік Тетяні Миколаївні – орієнтовною площею 0.6000 га; 
9) Павловському Віктору Миколайовичу – орієнтовною площею 1.1000 га;  
10) Ревчук Євдокії Вікторівні – орієнтовною площею 0.6500 га;  
11) Ревчуку Миколі Семеновичу – орієнтовною площею 0.9000 га;  
 
21.13.27. із земельної ділянки площею 11,6263 га за кадастровим номером 0520282400:02:001:0411, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Кучеруку Юрію Станіславовичу – орієнтовною площею 2.0000 га. 
п. 21.13.27  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.28. із земельної ділянки площею 1.3317 га за кадастровим номером 0520282800:02:003:0224, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Гуліватому Дмитру Миколайовичу – орієнтовною  площею 1,2295 га;  
 
21.13.29. із земельної ділянки площею 2,0165 га за кадастровим номером 0520282800:02:003:0217, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Добровольському Олександру Володимировичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
 
21.13.30. із земельної ділянки площею 2,6970 га за кадастровим номером 0520283000:02:001:0317, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мальчовецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Гула Олені Борисівні - орієнтовною площею 0.4800 га; 
2) Янківській Тамарі Григорівні - орієнтовною площею 0.3900 га. 
 
21.13..31. із земельної ділянки площею 6,0614 га за кадастровим номером 0520283400:01:001:0311, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Ботнєвій Ользі Леонтіївні - орієнтовною площею 0,4200 га. 
2) Гаврилюк Петру Івановичу – орієнтовною площею 0,8900 га.  
3) Гребенюку Петру Григоровичу - орієнтовною площею 0,3700 га. 
4) Сторожук Галині Дмитрівні – орієнтовною площею 0,5200 га. 
 
21.13.32. із земельної ділянки площею 17,3671 га за кадастровим номером 0520283400:02:001:0298, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Григораш Ніні Петрівні - орієнтовною площею 0,6200 га. 
2) Григораш Тетяні Василівні – орієнтовною площею 0,3200 га. 
3) Колегіній Оксані Василівні – орієнтовною площею 1,1300 га.  
4) Кондратюк Анатолію Леонідовичу - орієнтовною площею 0,4900 га. 
5) Михайловській Марії Яківні – орієнтовною площею 0,5000 га. 
6) Шевері Володимиру Леонтійовичу – орієнтовною площею 0,5300 га.  
7) Шевчуку Григорію Павловичу – орієнтовною площею 0,1700 га. 
 
21.13.33. із земельної ділянки площею 23,0345 га за кадастровим номером 0520283400:02:002:0200, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Беша Олександру Олеговичу – орієнтовною площею 0,3000 га. 
2) Беша Ользі Григорівні – орієнтовною площею 0,3200 га. 
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3) Войтович Антоніні Степанівні – орієнтовною площею 0,4000 га. 
4) Дядик Людмилі Миколаївні - орієнтовною площею 0,4900 га. 
5) Кір’яновій Надії Гаврилівні – орієнтовною площею 0,3100 га. 
6) Ковальовій Наталії Григорівні – орієнтовною площею 0,6800 га. 
7) Коліснику Віктору Степановичу – орієнтовною площею 0,5600 га. 
8) Концевенко Надії Михайлівні – орієнтовною площею 0,3600 га. 
9) Краснопольському Василю Дорофійовичу - орієнтовною площею 0,8000 га. 
10) Кривчаку Віктору Леонідовичу – орієнтовною площею 0,2000 га. 
11) Криворучко Світлані Вікторівні – орієнтовною площею 0,4100 га. 
12) Кулина Василю Павловичу – орієнтовною площею 1,2400 га. 
13) Луцик Юрію Павловичу – орієнтовною площею 0,2700 га. 
14) Одар Вікторії Миколаївні – орієнтовною площею 0,5000 га. 
15) Осіпову Володимиру Миколайовичу – орієнтовною площею 0,3400 га. 
16) Паламарчук Ользі Володимирівні – орієнтовною площею 0,2000 га. 
17) Пастушок Ірині Василівні – орієнтовною площею 0,5700 га. 
18) Присяжній Ганні Іванівні – орієнтовною площею 0,5400 га. 
19) Супрович Надії Миколаївні – орієнтовною площею 0,6500 га. 
20) Супрович Ользі Володимирівні – орієнтовною площею 0, 5700 га. 
 
21.13.34. із земельної ділянки площею 1,7341 га за кадастровим номером 0520283400:02:003:0148, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Боднар Оксані Григорівні – орієнтовною площею 1,5000 га. 
п. 21.13.34  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.35. із земельної ділянки площею 6.2768 га за кадастровим номером 0520283500:02:002:0106, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Бишок Ярославу Вікторовичу  - орієнтовною площею 1.2000 га; 
 
21.13.36. із земельної ділянки площею 16,5982 га за кадастровим номером 0520283500:02:003:1036, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Мигалівецька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Кифоруку Олександру Сергійовичу - орієнтовною площею 2.0000 га. 
2) Крикливій Лідії Миколаївні - орієнтовною площею 2.0000 га. 
 
21.13.37. із земельної ділянки площею 21,1978 га за кадастровим номером 0520283600:01:003:0229, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Борсулюк Максиму Миколайовичу – орієнтовною площею 0.40 га;  
2) Борсулюк Миколі Григоровичу – орієнтовною площею 0.50 га; 
3) Кирилюк Тетяні Володимирівні - орієнтовною площею 0.60 га; 
4) Кухарчук Галині Володимирівні – орієнтовною площею 1,45 га; 
5) Сметанюк Олександру Миколайовичу – орієнтовною площею 0.65 га;  
 
21.13.38. із земельної ділянки площею  2.4177 га за кадастровим номером 0520285300:02:002:0234, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Лучко Антоніні Афанасіївні – орієнтовною площею 0.3000 га;  
 
21.13.39. із земельної ділянки площею 31,3937 га за кадастровим номером 0520285300:02:002:0240, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Келіц Ларисі Григорівні - орієнтовною площею 2,00 га; 
2) Кирилюк Ганні Павлівні - орієнтовною площею 2,00 га; 
3)Кривій Надії Олександрівні - орієнтовною площею 2,00 га; 
 
21.13.40. із земельної ділянки площею 7.4125 га за кадастровим номером 0520285300:02:003:0122, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Копердас  Володимиру Вікторовичу – орієнтовною площею 1.2100 га.  
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2) Папіж Євгенії Андріївні - орієнтовною площею 0.6500 га.  
 
21.13.41. із земельної ділянки площею 10.2922 га за кадастровим номером 0520285300:02:001:0203, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Стадніку Володимиру Григоровичу – орієнтовною площею 1.1200 га;  
 
21.13.42. із земельної ділянки площею 11.5597 га за кадастровим номером 0520285300:03:004:0048, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1)Гуменюк Юлії Сергіївні – орієнтовною площею 0.3200 га; 
2)Назаренко Св’ятославу Валентиновичу – орієнтовною площею 0.3700 га; 
3)Овсюк Ігорю Леонідовичу – орієнтовною площею 0.8900 га; 
 
21.13.43. із земельної ділянки площею 14.776 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: 

Коваль Дмитру Миколайовичу – орієнтовною площею 0.5000 га;.  
 
21.13.44. із земельної ділянки площею 31,3937 га за кадастровим номером 0520285300:02:002:0240, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Маніта Сергію Іллічу - орієнтовною площею 2.0000 га. 
п. 21.13.44  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.45. із земельної ділянки площею 33,9176 га за кадастровим номером 0520285600:03:002:0098, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1)Малецкій Валентині Олександрівні - орієнтовною площею 2,00 га; 
2) Малецкому Дмитру Віталійовичу - орієнтовною площею 2,00 га; 
3) Свіровській Вірі Іванівні - орієнтовною площею 2,00 га; 
4) Свіровському Миколі Михайловичу - орієнтовною площею 2,00 га; 
 
21.13.46. із земельної ділянки площею 4,5345 га за кадастровим номером 0520285600:02:002:0185, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

1) Обертинській Таїсії Борисівні – орієнтовною площею 2,00 га; 
2) Обертинському Євгенію Григоровичу - орієнтовною площею 2,00 га; 
 
21.13.47. із земельної ділянки площею 4.1728 га за кадастровим номером 0520285600:06:013:0002, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Дугіній Анастасії Сергіївні – орієнтовною площею 2.0000 га;  
 
21.13.48. із земельної ділянки площею 33,9176 га за кадастровим номером 0520285600:03:002:0098, яка 

розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області, наступним громадянам: 

Олійник Вадиму Борисовичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
п. 21.13.48  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.49. Собко Інні Вікторівні - орієнтовною площею 2.0000 га: 
із земельної ділянки площею 43.8355 га за кадастровим номером 0520285600:01:003:0147, яка 

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

із земельної ділянки площею 21.8642 га за кадастровим номером 0520285600:02:001:0147, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області 

 п. 21.13.49  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.50. Шевчук Ніні Михайлівні - орієнтовною площею 2.0000 га: 
із земельної ділянки площею 43.8355 га за кадастровим номером 0520285600:01:003:0147, яка 
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розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області 

із земельної ділянки площею 2.2203 га за кадастровим номером 0520285600:02:002:0187, яка розташована 
на території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області 

п. 21.13.50  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.13.51. 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: 

1) Крисько Людмилі Володимирівні – орієнтовною площею 1,1517 га. 
2) Радішевському Сергію Броніславовичу – орієнтовною площею 1,0600 га. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.14.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства для оформлення права власності.  
(зміна цільового призначення проінвентаризованих земельних ділянок). 
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: 

21.14.1. Гуліватому Дмитру Миколайовичу –  площею 0.7705 га, кадастровий номер 
0520282800:02:003:0222, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Луко-
Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області. 

 
21.14.2. Мазуру Роману Тарасовичу  – площею 1.4584 га, кадастровий номер 0520282200:01:004:0101, яка 

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

п. 21.14.2  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.15.  СЛУХАЛИ: заяви фізичних осіб про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність, цільове призначення яких змінюється, із «01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби» на «01.03 Для ведення особистого селянського господарства».  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення  земельних ділянок, 
цільове призначення яких змінюється із «01.08 Для сінокосіння і випасання худоби» на «01.03 Для ведення 
особистого селянського господарства», з подальшою передачею їх у власність, а саме: із земельної ділянки 
площею 26.7000 га за кадастровим номером 0520280200:02:003:0356, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області, 
наступним громадянам: 

21.15.1. Гутнік Валентині Василівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 
21.15.2. Доротюк Галині Вікторівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 
21.15.3. Комарчук Олегу Миколайовичу - орієнтовною площею 2.0000 га; 
21.15.4. Рига Вікторії Валеріївні - орієнтовною площею 2.0000 га. 
21.15.5. Семеновій Вірі Володимирівні - орієнтовною площею 2.0000 га; 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.16.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності для оформлення права власності.  
(відведення із не проінвентаризованих земельних ділянок зі зміною цільового призначення).  
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: 

21.16.1. Абрамович Ірині Володимирівні – орієнтовною площею 0,20  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Гаївська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
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області; 
21.16.2. Безсмертній Наталії  Григорівні – орієнтовною площею 0,6100 га, яка розташована в с. Буцні 

Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
21.16.3. Бишок Ярославу Вікторовичу – орієнтовною площею 0.8000 га, яка розташована на території 

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

21.16.4. Богуцькій Надії Василівні – орієнтовною площею 0,17 га, яка розташована  по вул. Перемоги, 10 в 
с. Іванівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.5. Боднарчук Світлані Леонідівні  – орієнтовною площею 0,2700  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;  

21.16.6. Бойко Василю Васильовичу - орієнтовною площею 0,4300 га, яка розташована по вул. Затишна в 
с. Слобода - Ялтушківська  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.7. Будус Миколі Йосиповичу – орієнтовною площею 0,18  га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.8. Вітовському Анатолію Вікентійовичу – орієнтовною площею 0,12  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.9. Вороненко Марії Василівні - орієнтовною площею 0,3500 га, яка розташована по пров. 
Коцюбинського, 13 в с. Буцні Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.10. Гарматюку Віктору Миколайовичу - в с. Слобода-Ялтушківська  Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області: орієнтовною площею 0,1800 га; орієнтовною площею 0,2500 га; 

21.16.11. Гонтар Андрію Юрійовичу – орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

21.16.12. Гончарук Тетяні Петрівні – орієнтовною площею 0,2100 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

21.16.13. Гончаруку Сергію Леонтійовичу - орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;   

21.16.14. Гуцалу Петру Олександровичу – орієнтовною площею 0,12  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.15. Гуцалюк  Ганні Кирилівні – орієнтовною площею 0,4500 га, яка розташована в с. Голубівка  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.16. Гуцалюк Ірині Сергіївні – орієнтовною площею 1,26  га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.17. Длужинській Оксані Миколаївні – орієнтовною площею 0,10  га, яка розташована в с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.18. Довгань Владиславу Володимировичу – орієнтовною площею 0.0800 га, яка розташована в с. 
Горяни  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.19. Жовніру Олександру Володимировичу - орієнтовною площею 0,2000 га, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області;   

21.16.20. Зборовській Таїсії Анатоліївні – орієнтовною площею 0,12  га, яка розташована в с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.21. Івченко Олександру Петровичу – орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області; 

п. 21.16.21  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.16.22. Іздепській Катерині Іванівні – орієнтовною площею 0,2200 га, яка розташована на території 

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

21.16.23. Іздепському Павлу Леонтійовичу – орієнтовною площею 0,1700 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;   

21.16.24. Іськову Степану Григоровичу - орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. Соборна в 
с. Слобода - Ялтушківська  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.25. Їжакевичу Михайлу Володимировичу – орієнтовною площею 0,1800 га, яка розташована на 
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території Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського 
(Барського) району Вінницької області;  

21.16.26. Карпінському Віталію Вікторовичу: 
– орієнтовною  площею 1,01 га, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 
– орієнтовною  площею 0,41 га, яка розташована на території Барської міської територіальної громади 

(колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 
21.16.27. Касько Анатолію Павловичу - орієнтовною площею 0,5800 га, яка розташована на території 

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

21.16.28. Касько Ірині Станіславівні – орієнтовною площею 0,2700 га, яка розташована по вул. Лісова в с. 
Мирне Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.29. Каськун Василю Леонідовичу - орієнтовною площею 0,8700 га, яка розташована в с. Ялтушків 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.30. Кичаку Михайлу Петровичу – орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області;   

21.16.31. Коваленко Сергію Григоровичу - на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Журавлівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області: орієнтовною площею 0,7000 га; 
орієнтовною площею 0,7500 га;  

21.16.32. Корнійчук Валерію Віталійовичу – орієнтовною площею 0,5258  га, яка розташована по вул. 
Польова, 59Б в с. Балки Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.33. Костюк Наталі Петрівні – орієнтовною площею 0,24  га, яка розташована в  с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.34. Котлуш Оксані Михайлівні – орієнтовною площею 0.2700 га, яка розташована в с. Лука-Барська 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.35. Крупельніцкій Павліні Йосипівні – орієнтовною  площею 0,26  га, яка розташована   в  с. Гармаки  
Жмеринського (Барського)  району  Вінницької області;  

21.16.36. Куришко Людмилі Григорівні – орієнтовною площею 2,0000  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.37. Куца Раїсі Михайлівні - орієнтовною площею 0,2000 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

21.16.38. Линдюку Олександру Івановичу – орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована в с. Балки  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.39. Лук’янову Миколі Дмитровичу – орієнтовною площею 0,75  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.40. Люблінській Людмилі Яківні - орієнтовною площею 0,1500 га, яка розташована в с. Міжлісся  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.41. Майданюку Олексію Анатолійовичу – на території Барської міської територіальної громади 
(колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області:  орієнтовною площею 1.0000 га; 
орієнтовною площею 1.0000 га; 

21.16.42. Мазур Ніні Григорівні – орієнтовною  площею 0,21  га, яка розташована   в с. Гармаки  
Жмеринського (Барського)  району  Вінницької області; 

21.16.43. Максимчук Люсії Іванівні – орієнтовною площею 0,6400 га, яка розташована в с. Кузьминці 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.44. Маліцькому Віктору Петровичу – орієнтовною площею 0,35  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.45. Мамедовій Людмилі Василівні - орієнтовною площею 0,4100 га, яка розташована по вул. Щаслива 
в с. Голубівка  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.46. Мартинюк Жанні Вікторівні – орієнтовною площею 1,05 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Матейківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.47. Мартинюк Інні Володимирівні – орієнтовною площею 0,65  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.48. Марчуку Василю Васильовичу – орієнтовною площею 1,0000  га, яка розташована на території 
Барської  міської територіальної громади  (колишня  Мигалівецька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 
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21.16.49. Маслак Світлані Миколаївні – орієнтовною площею 0,13  га, яка розташована в с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.50. Мельник Людмилі Василівні - орієнтовною площею 0,2100 га, яка розташована в с. Кузьминці  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.51. Міщенко Ярославу Ігоровичу – орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області;  

п. 21.16.51  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.16.52. Мудрицькій Наталії Сергіївні – орієнтовною площею 0,3800 га, яка розташована на території 

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

21.16.53. Нарольській Ганні Антонівні – орієнтовною площею 0,06  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.54. Недобитюк Вадиму Петровичу- орієнтовною площею 0,30 га, яка розташована  в м. Бар 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.55. Омельченко Богдану Віталійовичу– орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Ялтушківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області;  

п. 21.16.55  профільна комісія рішення не прийняла. 
 
21.16.56. Орлик Михайлу Олексійовичу – орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована на території 

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

21.16.57. Пастушенко Віктору Олександровичу - орієнтовною площею 0,3000 га, яка розташована в с. 
Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.58. Пацьорі Павлу Олексійовичу – орієнтовною площею 0,13  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.59. Подоляну Євгену Леонідовичу – орієнтовною площею 0,11  га, яка розташована в с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.60. Придиус Олександру Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,60 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Гармаківського сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

21.16.61. Проценко Тетяні Іванівні – орієнтовною  площею 0,20  га, яка розташована   в с. Балки  
Жмеринського (Барського)  району  Вінницької області; 

21.16.62. Реус Вячеславу Петровичу – орієнтовною площею 1,00 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Луко-Барська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.63. Розбийголова Катерині Петрівні – орієнтовною площею 0,17  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.64. Розбийголова Михайлу Францовичу – орієнтовною площею 0,32  га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Балківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 

21.16.65. Свентух Ользі Сергіївні – орієнтовною площею 0.8000 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади(колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського  району Вінницької області; 

21.16.66. Сірому Валерію Володимировичу – орієнтовною площею 0,13  га, яка розташована в  с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.67. Скульській Тетяні Вікторівні – орієнтовною площею 0,2200 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Мальчовецька сільська рада) Жмеринського (Барського) 
району Вінницької області;  

21.16.68. Статівка Олександру Костянтиновичу – орієнтовною площею 1.0600 га, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

21.16.69. Сьотка Аллі Дмитрівні - орієнтовною площею 0,3100 га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Войнашівська сільська рада) Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області;  

21.16.70. Терлецькому Валерію Антоновичу – орієнтовною площею 0,6000 га, яка розташована в с. 
Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  
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21.16.71. Ткачук Надії Василівні – орієнтовною площею 0.54 га, які розташовані по вул. Шкільна 20 в с. 
Сеферівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.72. Філіповій Вікторії Миколаївні - орієнтовною площею 0,20 га, яка розташована  по вул. Вишнева в с. 
Іванівці Жмеринського  району Вінницької області; 

 
21.16.73. Цимбал Ларисі Василівні – орієнтовною  площею 0,18  га, яка розташована   на території Барської 

міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  
21.16.74. Цицюрському Олегу Григоровичу – орієнтовною  площею 0,13  га, яка розташована   в  с. Балки  

Жмеринського (Барського)  району  Вінницької області;  
21.16.75. Цицюрському Сергію Володимировичу – орієнтовною площею 0,21  га, яка розташована в с. 

Адамівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
21.16.76. Шемчук Тетяні Миколаївні - в с. Ялтушків Жмеринського (Барського) району Вінницької області: 

орієнтовною площею 0,2000 га; орієнтовною площею      0,3500 га;  
21.16.77. Шемчуку Олександру Олексійовичу – орієнтовною площею 2,0000 га, яка розташована на 

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

21.16.78. Щецяк Людмилі Іванівні – орієнтовною площею 0,14  га, яка розташована в с. Адамівка 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.79. Щуришиній Наталії Олегівні – орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована по вул. Захисників в 
с. Чемериси-Барські Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.80. Яворській Галині Олександрівні – орієнтовною площею 1,0000 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Підлісноялтушківська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області; 

п. 21.16.80  профільна комісія рішення не прийняла. 
 

21.16.81. Якусевичу Антону Володимировичу – орієнтовною площею 0,09  га, яка розташована в  с. 
Адамівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.16.82. Яновій Ларисі Миколаївні – орієнтовною площею 0,25  га, яка розташована на території Барської 
міської територіальної громади (колишня Гармаківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області; 

21.16.83. Ярковській Тетяні Вікентіївні – орієнтовною площею 1.0400 га, яка розташована на території 
Барської міської територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької 
області; 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.17.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд  для оформлення права власності.  
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: 

21.17.1. Базалеєвій Наталії Петрівні - орієнтовною площею 0.25 га по вул. Першотравнева 47 в  с. 
Комарівці  Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.17.2. Будус Петру Йосиповичу - орієнтовною площею 0,1300 га, яка розташована в  с. Чемериси - 
Барські Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.17.3. Букреєвій Тетяні Іванівні- орієнтовною площею 0.10 га в  м. Бар  Жмеринського району Вінницької 
області 

21.17.4. Іродюк Юрію Федоровичу - орієнтовною площею 0,22 га, яка розташована по вул. Гайдамацька в 
с. Комарівці Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.17.5. Лук’янову Миколі Дмитровичу - орієнтовною площею 0,2500 га, яка розташована по вул. Садова, 
13, в с. Голубівка Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.17.6. Пацьора Віктору Павловичу - орієнтовною площею 0,1600 га, яка розташована по вул. 
Будівельників, 24 в с. Чемериси – Барські  Жмеринського (Барського) району Вінницької області;  

21.17.7. Фелендаш Ніні Іванівні - орієнтовною площею 0.25 га по вул. Центральна 29 в  с. Лука-Барська  
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

21.17.8. Якусевич Аллі Володимирівні - орієнтовною площею 0,2100 га, яка розташована в с. Окладне 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
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21.18.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельних 
ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів  для оформлення права власності.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр.Сторожуку Леоніду Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, яка розташована по 
вул.М.Кривоноса,60, гараж 397 в м. Бар Жмеринського району, Вінницької області для будівництва індивідуальних 
гаражів за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.19.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  для оформлення 
права власності.  
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 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним громадянам:  

21.19.1. Калужину Олексію Івановичу площею 0,0800 га, кадастровий номер 0520210100:02:015:0019, яка 
розташована по вул. Сагайдачного в м. Бар Жмеринського  району Вінницької області; 

21.19.2. Торнопольському Олегу Володимировичу - площею 0,0800 га за кадастровим номером 
0520210100:02:015:0019, яка розташована по вул. Сагайдачного в м. Бар Жмеринського району Вінницької 
області; 

п. 21.19  профільна комісія рішення не прийняла. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.20.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  для оформлення 
права власності.  
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 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови наступним громадянам:  
Остапишеній Наталії Володимирівні - площею 0,1700 га, яка розташована по вул. Дружби 23 в с. Ялтушків 
Жмеринського  району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.21.  СЛУХАЛИ:  заяви осіб про дозвіл на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для оформлення права власності. (Проінвентарізовані 
земельні ділянки)  
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 для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення наступним громадянам:  

21.21.1. Волинській Надії Миколаївні - площею 1.7800 га, кадастровий номер 0520283600:01:001:0108, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області;  

21.21.2. Волинській Надії Сергіївні - площею 1.7800 га, кадастровий номер 0520283600:01:001:0105, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області; 

21.21.3. Волинському Сергію Миколайовичу - площею 1,7800 га,  кадастровий номер 
0520283600:01:001:0106, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Митківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

21.21.4. Леонову Андрію Степановичу - площею 2,0000 га, кадастровий номер 0520281600:02:003:0087, 
яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

21.21.5. Леоновій Дарині Вадимівні - площею 2,0000 га, кадастровий номер 0520281600:02:003:0088, яка 
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розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

21.21.6. Любарському Максиму Юрійовичу - площею 1,7800 га, кадастровий номер 
0520283600:01:001:0109, яка розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Митківська сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

21.21.7. Рипула Аллі Борисівні – площею 1,7800 га, кадастровий номер 0520283600:01:001:0107, яка 
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Митківська сільська рада) 
Жмеринського району Вінницької області. 

21.21.8. Огороднік Галині Михайлівні - площею 0,1500 га за кадастровим номером  
0520280200:03:027:0070, яка розташована в с. Балки Жмеринського (Барського) району Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.22.  СЛУХАЛИ: заяву гр. Юркової Л.В. про внесення змін до рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 
06.07.2021 № 15.2.9 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 
земельних ділянок безоплатно у власність». 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1)  Внести зміни до рішення 12 сесії Барської міської ради 8 скликання від 06.07.2021 № 15.2.9 «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок 
безоплатно у власність», а саме виключити наступний пункт: «п. 1.48 Юрковій Лесі Вільгемівні:  

- площею 0,1500 га кадастровий номер 05202806:06:009:0046 по вул.8-го Березня, 3 в с. Мирне 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області; 

- площею 0,1037 га кадастровий номер 05202806:06:018:0011 по вул. 8-го Березня в с. Мирне 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області;». 

2)  Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати земельні ділянки 
безоплатно у власність Юрковій Лесі Вільгемівні: 

 - площею 0,1500 га кадастровий номер 05202806:06:009:0046 по  вул. 8-го Березня, 3 в с. Мирне 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови; 

- площею 0,1037 га кадастровий номер 05202806:06:018:0011 по вул. 8-го Березня в с. Мирне 
Жмеринського (Барського) району Вінницької області, для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.23.  СЛУХАЛИ: заяви фізичних осіб про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельних ділянок.  
21.23.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Надати дозвіл Барській міській раді на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельної ділянки площею 1,6333 га, кадастровий номер 0520285000:01:003:0098, яка  
розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня Терешківська сільська рада), 
Жмеринський (Барський) район Вінницької області,  з цільовим призначенням: 01.13 Для іншого 
сільськогосподарського призначення, зокрема її поділу на дві земельні ділянки:  

- орієнтовною площею 0,2500га, розташована на території Барської міської територіальної громади 
(колишня Терешківська сільська рада), Жмеринський (Барський) район Вінницької області;  

- орієнтовною площею 1,383 га розташована на території Барської міської територіальної громади (колишня 
Терешківська сільська рада), Жмеринський (Барський) район Вінницької області.  

2) Замовником документації із землеустрою визначити Барську міську раду (надалі - Замовник), Платником 
визначити гр. Лук’янову  Наталію Миколаївну (надалі - Платники). Замовнику визначити розробника технічної 
документації із землеустрою згідно чинного законодавства (надалі - Розробник).  

3) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради підготувати угоду на розроблення 
технічної документації із землеустрою між Замовником, Розробником та Платником. 
21.23.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Надати дозвіл Барській міській раді на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельної ділянки (далі – технічна документація) площею 0,8599 га, кадастровий номер 
0520210100:05:001:0060, з цільовим призначенням:  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташовану по вул.Героїв Майдану в м.Бар, зокрема її поділу на дві земельні ділянки орієнтовними площами 
0,1000 га та 0,7599 га з метою подальшої передачі земельної ділянки у власність.  

2) Замовником документації із землеустрою визначити Барську міську раду (надалі - Замовник),  
Платником визначити  гр.Трокачевського Олександра Григоровича  (надалі - Платник). Замовнику визначити 
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розробника технічної документації із землеустрою згідно чинного законодавства (надалі - Розробник).  

3) Відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради підготувати угоду на розроблення 
технічної документації із землеустрою між Замовником, Розробником та Платником.  
 
21.23.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр.Тесовській Тетяні Станіславівні на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 0,0038га, кадастровий  номер 
0520210100:01:057:0148 розташованої по вул. Героїв Майдану,30-26 в м.Бар, з цільовим призначенням: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, зокрема її поділу на дві земельні ділянки: 
- орієнтовною площею 0,0019га по вул. Героїв Майдану,30-26  в м.Бар; 
- орієнтовною площею 0,0019га по вул. Героїв Майдану,30-26 в м.Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.24.  СЛУХАЛИ: заяву гр. Пилипенко С.Р. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування з подальшою передачею в оренду для іншого сільськогосподарського 
призначення  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл гр. Пилипенко Сергію Романовичу на розроблення проекту землеустрою  щодо 
відведення  земельної ділянки у користування з подальшою передачею в оренду для іншого 
сільськогосподарського призначення із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, 
площею 0.40 га, яка розташована по вул. Калинова 14 Д  в с. Лука-Барська Жмеринського (Барського) району 
Вінницької області. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
21.25.  СЛУХАЛИ: заяву гр.Пасічник Л.В. про придбання земельної ділянки у власність.  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати Барській міській раді дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0077га, кадастровий номер 0520210100:01:056:0005, 
цільове призначення: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, на якій розташований належний 
заявнику об’єкт нерухомого майна: будівля, по вул.Героїв Майдану, 5 «а»  в м. Бар. 
п. 21.25  профільна комісія рішення не прийняла. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.26.  СЛУХАЛИ: клопотання осіб щодо оренди/ земельного сервітуту земельних ділянок.  
21.26.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Встановити гр. Гарник Наташі Анатоліївні строковий платний земельний (особистий) 
сервітут для обслуговування тимчасової споруди шляхом укладення договору на земельну ділянку площею 
0,0036га, кадастровий номер 0520210100:01:058:0037, цільове призначення: для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі(облаштування літнього майданчика до магазину «СМАК»), місце розташування: м. Бар, вул. 
Героїв Майдану,26/2 строком на 3 роки із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 
% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   
21.26.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Встановити гр. Поліщук Юрію Івановичу строковий платний земельний (особистий) 
сервітут для іншої житлової забудови шляхом укладення договору на земельну ділянку площею 0,0037га, 
кадастровий номер 0520210100:01:141:0132, цільове призначення: 02.07 Для іншої житлової 
забудови(будівництва та обслуговування прибудови до квартири), місце розташування: м. Бар, вул. Героїв 
Майдану,44, кв. 4 строком на 3 роки із встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 3 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   
21.26.3.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Передати гр. Кондратюк Ігорю Вячеславовичу в оренду земельну ділянку площею 
0,0591га, кадастровий номер 0520210100:03:009:0043, яка розташована по вул. Кривоноса, 66В, в м. Бар  
Жмеринський район, Вінницька область,  цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, строком на 3 роки, із встановленням орендної плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.27.  СЛУХАЛИ: клопотання Державного підприємства «Жмеринське лісове господарство» щодо надання дозволу на 
розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг 
21.27.1.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Державному підприємству «Жмеринське лісове господарство» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4,0000 га  із 
цільовим призначенням 09.01 «для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг», яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського району 
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Вінницької області з подальшою передачею їх у постійне користування. 
21.27.2.ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл Державному підприємству «Жмеринське лісове господарство» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 6,35 га та 5,35 га із 
цільовим призначенням 09.01 «для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг» із земельної ділянки 
комунальної власності площею 12,4984 га кадастровий номер 0520285600:01:003:0214, яка розташована на 
території Барської міської територіальної громади (колишня Чемериська сільська рада) Жмеринського району 
Вінницької області з подальшою передачею їх у постійне користування. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

21.28.  СЛУХАЛИ: клопотання СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для 
обслуговування автомобільної дороги державного значення  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок для обслуговування 
автомобільної дороги державного значення Т-06-10 Любар – Хмільник - Лука-Барська - Нова Ушиця орієнтовною 
площею  
7,4 га в межах м.Бар;  2,0 га в межах с.Горяни;  2,3 га в межах с.Лука-Барська; 2,7 га в межах с.Васютинці; 
4,5 га в межах с.Іванівці; 2,1 га в межах с.Чемериси-Барські; 1,4 га в межах с.Окладне; 3,0 га в межах 
с.Журавлівка;  5,3 га в межах с.Ялтушків; 2,3 га в межах с.Гулі; 3,3 га в межах с.Слобода-Гулівська 
з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

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

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі закладів, контингенту здобувачів освіти та штату працівників закладів освіти 
Барської міської  ради на 2021/2022 навчальний рік . 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити мережу закладів, що підпорядковуються Відділу освіти Барської міської ради на 2021-2022 
навчальний рік у наступному складі: 

1.1) Заклади дошкільної освіти в кількості чотирнадцяти установ (48 груп, з них інклюзивних 13 груп,  дітей 
995, з них інклюзивних – 13.  (Додаток №1). 

1.2) Заклади загальної середньої освіти в кількості двадцять три установи, з них один ліцей,  6   закладів 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 15 закладів  освіти І-ІІ ступенів, 1 заклад І ступеня;   285 класів, 4545 учнів; 
затвердити  14 дошкільні підрозділи ЗЗСО в них 14 груп та 273 дитини дошкільного віку  (додаток №2, додаток № 
3, додаток №4). 

1.3) Комунальна установа «Центр професійного розвитку  педагогічних працівників». 
1.4) Комунальна установа «Барський міський центр позашкільної  роботи з дітьми та підлітками», 43 гуртки, 

645 дітей. 
1.5) Комунальна установа «Інклюзивно ресурсний центр».  
 
2)Затвердити загальну чисельність працівників: 
2.1) Заклади дошкільної освіти в кількості 303,82 штатних одиниць (додаток №5) 
2.2) Заклади загальної середньої освіти в кількості: 524,2 педагогічних ставок, 571,2 ставок адміністративно-

господарського та обслуговуючого персоналу, в т.ч. за оплатою праці віднесені до: педпрацівників – 196,96 шт.од., 
спеціалістів – 45,25 шт.од., робітників – 282,25 шт.од., сезонних робітників 46,75 шт.од. (Додаток №6). 

2.3) Комунальна установа «Центр професійного розвитку  педагогічних працівників» - 5 педагогічних ставок. 
2.4) Комунальна установа «Барський міський центр позашкільної  роботи з дітьми та підлітками» - 8 ставок 

з них 7,5 педагогічних,0,5 шт.од. робітників. 
2.5)Комунальна установа «Інклюзивно ресурсний центр» - 7 педагогічних ставок,  обслуговуючого персоналу 

2 шт.од., в т.ч. за оплатою праці  віднесені до робітників 2 шт.од.  
 
3) Затвердити 34 групи продовженого дня на 938 учнів у закладах загальної середньої освіти, в яких 

організовано повноцінне харчування та здійснюється підвіз учнів до місця навчання (Додаток №7). 
4) Виділити додаткові години та години на факультативні заняття враховуючи профільне спрямування 

закладів, створення освітнього округу відповідно до постанови  КМУ від 19.06.2019 №532 «Про затвердження 
Положення про освітній округ та опорний заклад освіти» та для роботи з обдарованими дітьми в закладах 
загальної середньої освіти, які досягли високих результатів за підсумками ІІ, ІІІ та IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад. 
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5) Затвердити по одній посаді учителя-логопеда логопедичного пункту при Барському ЗЗСО  І  -  ІІІ ст. № 1,  
Барському ліцеї  № 2, Барському ЗЗСО  І - ІІІ ст. № 3, Барському ЗЗСО І - ІІІ ст. № 4, Войнашівському ЗЗСО  І - ІІІ 
ст. для проведення занять з дітьми з вадами мовлення. 

 
6) Термін дії рішення вважати  з 01.09.2021. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм, внесення змін до Програм. 
2.1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити Програму підтримки Жмеринського районного сектору №1 «Центр пробації» у 
Вінницькій області на 2021-2025 роки 
 
2.2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити Програму управління місцевим боргом на 2021-2024 роки (далі – Програма) (додається). 
2) Фінансовому управлінню Барської міської ради фінансування Програми здійснювати у межах 

затверджених бюджетних асигнувань на відповідні бюджетні періоди. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Барської міської територіальної громади за 9 місяців 
2021 року. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ:ЗАТВЕРДИТИ: 

- виконання бюджету за 9 місяців 2021 року по доходах в сумі 234354970,31 грн., у тому числі доходи 
загального фонду бюджету Барської міської територіальної громади в сумі 229723784,17 грн., та доходи 
спеціального фонду в сумі 4631186,14 грн.; 

- виконання бюджету за 9 місяців 2021 року по видатках у сумі 225646421,98 грн., у тому числі видатки 
загального фонду бюджету Барської міської територіальної громади – у сумі 213349879,42 грн. та видатки 
спеціального фонду в сумі 12296542,56 грн.; 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

25. СЛУХАЛИ: Про здійснення запозичення до бюджету Барської міської територіальної громади. 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1) Здійснити у 2021 році запозичення до бюджету Барської міської територіальної громади у формі 
отримання кредиту від  ПАТ  «УКРГАЗБАНК» . 

2)  Метою запозичення є забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету розвитку Барської міської 
територіальної громади  на: 

- Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського ліцею № 2 Барської міської ради 
по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької області. I черга (Коригування);  

-  Капітальний ремонт території оздоровчого майданчика на території початкових класів ЗОШ I – III cт.№ 3 
по вул. Героїв Майдану,1 в м. Бар Вінницької областї; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо дворової території адміністративної будівлі Барської 
міської ради по вул. Героїв Майдану, 6 в м. Бар Вінницької області; 

- Капітальний ремонт частини тротуару поряд з будівлею початкових класів ЗОШ I – III cт.№ 3 по вул. 
Героїв Майдану,1 в м.Бар Вінницької областї; 

3) Форма здійснення запозичення  - укладання договору позики (кредитного договору). 
4) Затвердити істотні умови запозичення: 
4.1) Вид запозичення – внутрішній кредит. 
4.2) Розмір запозичення (5000,0 тис.грн.) та валюта запозичення – гривень, (П’ять мільйонів) гривень. 
4.3) Період, на який здійснюється запозичення -  2 роки, з можливістю дострокового погашення. 
4.4) Погашення кредиту здійснюється  з умовами встановленими кредитним договором. 
4.5) Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється платежами у строки та згідно з 

умовами, які встановлені кредитним договором. 
5) Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та 

погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Барської міської територіальної громади. 
6) Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням – без забезпечення. 
7) Фінансовому управлінню міської ради щорічно протягом строку запозичення при формуванні проекту 

бюджету Барської міської територіальної громади на відповідний рік передбачати у необхідних обсягах витрати на 
погашення та обслуговування боргових зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань та інші витрати, пов’язані з 
отриманням даного запозичення. 

8)Уповноважити міського голову Барської міської територіальної громади Володимира Саволюка вчиняти 
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всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням 
даного запозичення до бюджету Барської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 
 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Барської міської територіальної громади на 2021 рік 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1)Внести зміни до розпису бюджету Барської міської територіальної громади: 
1.1) Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15 вересня 2021 р.№ 659, 

внести зміни до розпису доходів та видатків: 
Збільшити доходи загального фонду ККД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в 
сумі 3546694,00 грн. 

Головним розпорядником коштів визнати Барську міську раду. 
Збільшити видатки спеціального фонду КПКВКМБ 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на КЕКВ 3121 
«Капітальне будівництво (придбання) житла» в сумі 3546694,00 грн. на придбання житла для дитячого будинку 
сімейного типу родини Слободянюк Олега Дмитровича та Слободянюк Людмили Вікторівни. 

1.2) Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 р. № 1047-р, внести зміни 
до розпису доходів та видатків: 

Збільшити доходи загального фонду ККД 41032700 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»   в сумі 650200,00 грн. 

Збільшити видатки загального фонду головному розпоряднику коштів відділу освіти Барської міської ради 
по КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» в сумі 650200,00 грн., для Барського закладу загальної середньої освіти 1-111 ступенів №4 Барської 
міської ради, який розташований за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 
5. 

1.3) Відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 15 вересня 2021 р.№ 659, 
внести зміни до розпису доходів та видатків: 

Зменшити доходи загального фонду ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» в сумі 34077,00 грн. на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 
десмопресином, в тому числі для населення Копайгородської селищної територіальної громади. 

Зменшити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів відділу соціальної політики та 
охорони здоров’я Барської міської ради: по КПКВКМБ 0812144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 34077,00 грн. 

 
2)Внести зміни до розпису видатків, а саме : 
2.1) Зменшити видатки по головному розпоряднику коштів Барській міській раді по КПКВКМБ 0118220 

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» в сумі 30000,00 грн. 

2.2) Збільшити видатки по головному розпоряднику коштів  відділу соціальної політики та охорони 
здоров’я Барської міської ради КПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 30000,00 грн. для 
придбання медичних матеріалів та швидких тестів на коронавірус з метою поліпшення медичного контролю за 
станом здоров’я військовослужбовців, які призиваються до військової служби та забезпечення осіннього призову. 

 
3)Перенести видатки: 
3.1)  По КПКВКМБ 0817700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» кошти на реалізацію проєкту «Придибенції по–
Барськи: простір для спілкування літніх мешканців», на виконання умов договору, з КЕКВ 3210 «Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 30000,00 грн.; 

3.2) По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» з КЕКВ 3142 «Реконструкція та 
реставрація інших об'єктів» співфінансування проєкту «Реконструкція будівлі Барського ДНЗ №8 (заміна вікон, 
дверей, утеплення фасадів) по пров. Коцюбинського 4, в місті Бар Вінницької області» з відділу ЖКГ, комунальної 
власності та капітального будівництва Барської міської ради на ДП «Архітектурно – будівельний інжиніринг» на 
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КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 630000,00 грн. 
3.3) По головному розпоряднику відділ освіти Барської міської ради провести перенесення асигнувань, а 

саме: 
 зменшити: 
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  

КЕКВ 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  5000,00 грн. 
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 5800,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 70,95 грн. 
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 6535,10 грн. 

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 710100,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 145693,95 грн. 
КЕКВ 2220 « Медикаменти і перев’язувальні  засоби»  2010,00 грн. 
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 5000,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 5000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 7000,00 грн. 
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 200,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2500,00 грн. 
КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання»30000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611141  «Інші заклади у сфері освіти» 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 5000,00  

по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах,селищах, 
селах,територіальних громадах»  

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 10000,00 грн. 
збільшити асигнування: 
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  458000,00 грн. 
по КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності  центрів професійного розвитку педагогічних працівників»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 67500,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  14850,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611141  «Інші заклади у сфері освіти» 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 228500,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  24000,00 грн. 

по КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління  у відповідній сфері у містах,селищах, 
селах,територіальних громадах»  
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 21500,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  4800,00 грн. 

по КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 3000,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  660,00 грн. 

по  КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної  освіти, заходи з 
позашкільної роботи з дітьми» 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 100000,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»  17100,00 грн. 

3.4). По головному розпоряднику відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму 
Барської міської ради провести перенесення асигнувань, а саме:  

Зменшити асигнування: 
по КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах»  
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 
КЕВК 2250 «Видатки на відрядження» 3000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 198000,00 грн. 

Збільшти: 
по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  
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КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20000,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 40000,00 грн 

по КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах»  
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4100,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 900,00 грн. 
КЕВК 2250 «Видатки на відрядження» 3000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»  
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 52000,00 грн. 
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 11000,00 грн. 

по КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10000,00 грн. 
КЕКВ2274 «Оплата природного газу» - 85000,00 грн. 

3.5) По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» 
зменшити видатки з відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради з 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» та направити: 

- на БКВУВКГ «Барводоканал» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» на поточні видатки на прокладання водогону по с. Чемериси-Барські по вул. Визволителів та 
Черешнева в сумі 50000,00 грн. 

- на Обслуговуючий кооператив с. Йосипівці   на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» /включити в мережу як одержувача коштів/ на ремонт свердловини 
водопостачання в сумі 50000,00 грн. 

3.6) По КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів» по головному розпоряднику коштів Фінансове управління Барської 
міської ради, за рахунок надходження коштів цільових фондів спеціального фонду, з КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управління інших рівнів» 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) на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» /на реєстрацію службового автомобіля для поліцейського громади та інші 
поточні видатки відділення/ в сумі 50000,00 грн. 

3.7) По КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 60000,00 грн. 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в межах наявних асигнувань спрямувати кошти на 
співфінансування проекту «Подільський шлях Святого Якова» для проведення аудиту в сумі 20000,00 грн.   

3.8) По КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» з КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на оплату робіт по 
поточному ремонту будівлі за адресою: вул. Соборна 18, приміщення №5 в м.Бар  в сумі 28152,50 грн. 

3.9) З КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на компенсації витрат на 
проїзд членам сімей загиблих учасників АТО, які проживають на території Барської міської територіальної громади в 
сумі 15000,00 грн.  

3.10) По КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» по КУ "Центр надання соціальних послуг" Барської міської ради: 

зменшити видатки: 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 11000,00 грн. 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 80000,00 грн. 
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 9000,0 грн. 

збільшити: 
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 100000,00 грн. 

 
4)Зменшити видатки в сумі 2 738 405,68 грн.: 
4.1) 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» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 600,00 грн. 

4.2) По КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» по КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 300 000,00 грн. 

4.3) По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 66180,00 грн. 

4.4) По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» в сумі 8601,74 грн. 
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4.5) По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 8601,74 грн. 

4.6) По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3122 «Капітальне 
будівництво (придбання) інших об'єктів»  по об’єкту «Проведення експертизи ПКД Нове будівництво спортивного 
майданчика з влаштуванням синтетичного покриття "штучна трава" Ялтушківської ЗЗСО І-ІІІ ст. Барської міської 
ради по вул.Соборна, 5 в с.Ялтушків Жмеринського району Вінницької області» в сумі 492,80 грн. 

4.7) По КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 1270624,40 грн., а 
саме: 

- по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, Вінницька область, м.Бар, вул. 
Машинобудівників та частини вул. Вишнева» в сумі 1 000 000,00 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 176 689,20 грн. 

- по об’єкту виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: Україна, м. Бар, вул. 
В.Комарова на ділянці від житлового будинку №6/23 до майдану Грушевського» в сумі 38661,00 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи ПКД "Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару частини 
Площі Пам'яті на ділянці на перехр. з вул.Святого Миколая до перехр. з вул.Соборна в м.Бар, Вінницької області"» 
в сумі 703,00 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи ПКД "Капітальний ремонт дорожнього покриття прилеглої території 
Барська міська рада ДЮСШ "Колос" по вул. Соборна,8 та будинку побуту по вул.Соборна,6 в м.Бар Вінницької 
області» в сумі 1071,20 грн. 

- по об’єкту «Проведення експертизи  ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття за адресою: 
Україна,м.Бар вул.В.Комарова на ділянці від житлового будинку № 6/23 до майдану Грушевського» в сумі 3500,00 
грн. 

- по об’єкту виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Монастирська, в 
м.Бар,Жмеринського району, Вінницької області» в сумі 50000,00 грн. 

4.8) 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 49500,00 грн. 

4.9) 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 58392,00 грн. 

4.10) По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» / по відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської 
міської ради в сумі 56050,00 грн., а саме: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 23850,00 грн., 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5200,00 грн. 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000,00 грн. 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7000,00 грн. 

4.11) По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» / по відділу містобудування та архітектури Барської міської ради в сумі 
300635,00 грн., а саме: 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 233375,00 грн., 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 50260,00 грн. 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000,00 грн. 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000,00 грн. 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2000,00 грн. 

4.12) По КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по КЕКВ 2800 «Інші поточні 
видатки» в сумі 99228,00 грн. 

4.13) По КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 
в сумі  519500,00    грн. 

 
5)Збільшити видатки в сумі 2 738 405,68 грн.: 
5.1) По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 300000,00 грн.  

5.2) По КПКВКМБ 0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КНП 
«Барська міська лікарня» Барської міської ради на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» на енергоносії в сумі 800000,00 грн.; 
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5.3) По КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» по КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Барської міської ради,  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)», на виконання програми  «Розвитку охорони здоров’я Барської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки»  в сумі 700000,00 грн. 

5.4) По КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги» по КНП «Барський медичний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Барської міської ради,  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)», для оформлення документації і поновлення санітарного паспорта на рентген кабінет АЗПСМ 
селища Бар в сумі 22400,00 грн.; 

5.5) По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» в сумі 49500,00 грн. 

5.6) По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 97500,00 грн. 

5.7) По КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» по Служба у справах дітей Барської міської ради на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
в сумі 31000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 10250,00 грн. 

5.8) По КПКВКМБ 0611171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів» по КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 65020,00 грн. 

5.9) По КПКВКМБ 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» / по відділу ЖКГ, комунальної 
власності та капітального будівництва Барської міської ради : 

 по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»: - Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт приміщень 
та прилеглої території будівлі закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» пров. Коцюбинського №4 в м. Бар Вінницької 
області» в сумі 49500,00 грн. 

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - Коригування ПКД «Реконструкція 
багатофункціонального спортивного майданчика з синтетичним покриттям ЗОШ №1 по вул..Гагаріна 15 в м. Бар, 
Вінницької області» в сумі 49500,00 грн. 

5.10) По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економісного розвитку територій»  
по відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради : 

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 
- Виготовлення ескізної пропозиції по об’єкту /капітальний ремонт/ «Опорядження фасадів та 

прилеглої території будівлі закладу дошкільної освіти №8 «Дружба» пров. Коцюбинського №4 в м. Бар Вінницької 
області» в сумі 49950,00 грн. 

- Виготовлення ескізної пропозиції по об’єкту «Капітальний ремонт майдану Святого Миколая з 
влаштуванням пішохідного фонтану за адресою: Вінницька область Жмеринський район м. Бар майдан Святого 
Миколая» в сумі 49500,00 грн. 

5.11) 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 кабінетів відділу 
ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради в сумі 49900,00 грн. 

5.12) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання матеріалів 
для поточного ремонту кабінетів відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської 
міської ради в сумі 45881,00 грн. 

5.13) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання жалюзів для 
кабінетів відділу ЖКГ, комунальної власності та капітального будівництва Барської міської ради в сумі 4650,00 
грн. 

5.14) 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 69500,00 грн. / в т.ч. 
на придбання принтера з функцією дуплекс/. 

5.15) 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 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 232354,68. 
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5.16) 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 12000,00 грн. 

5.17) По КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 
2730 «Інші виплати населенню» на виплату матеріальної допомоги на лікування в сумі 50 000,00 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
ВИРІШИЛИ: 

 
 

 


