
 

                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

12  сесія                                 6 скликання                                 13.07.2011р. 

 
Початок сесії: 15.00 год. 

Закінчення пленарного засідання: 20.30 год. 

Місце проведення: мала зала засідань РДА 

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх на  сесії –  24 чол.  

Відсутні: Грицищен В.В., Загорулько Л.Л., Кирилюк Л.О., Кобиль А.П., Нівельська О.Я., 

Шостаківський О.П. 

Запрошені: голова Барської райдержадміністрації Радіонов М.В., голова Барської 

районної ради, заступники міського голови, начальники відділів апарату міської ради, 

представники засобів масової інформації. 

Присутні: голова Барської райдержадміністрації Радіонов М.В., заступник голови 

Барської районної ради Козловський Ю.Б.,  заступники міського голови Зеленська З.М., 

Гвоздяр Ю.В., начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

 

Головуючий на сесії : міський голова О.І.Дзісь. 

 

Головуючий:  
     Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне засідання 12 

сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

Голосували: «ЗА»- 25, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

                                      ВИРІШИЛИ: 

Пленарне засідання 12 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити. 

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 12 сесії міської ради 6 скликання у кількості 

одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб секретаріат нашої сесії обрати 

у кількості одного депутата, прошу голосувати. 

Голосували : «ЗА»- 25, «ПРОТИ»- немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

                                          ВИРІШИЛИ: 

      Обрати секретаріат  пленарного засідання дванадцятої сесії Барської міської ради у 

кількості одного депутата. 

 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Досія Сергія 

Віталійовича. Чи будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб у 

секретаріат сесії обрати депутата Досія С.В. 

Голосували: «ЗА»-25. «ПРОТИ» - немає. УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

                                           ВИРІШИЛИ: 



     Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 12 сесії Барської міської ради 6 

скликання депутата Досія Сергія Віталійовича. 

Головуючий: Пропоную перед початком обговорення питань порядку денного заслухати 

секретаря міської ради Кальмана О.В. з інформацією про виконання рішень попередніх 

сесій. 

 

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кальмана О.В. про виконання  рішень попередніх 

сесій. 

1) На 8 сесії від 07.04.2011р. було доручено виконкому міської ради переглянути всі 

рішення сесії Барської міської ради з метою виявлення всіх рішень, які стосуються 

виділення земельних ділянок в районі аеродрому та біля веж водозабору, які не 

були охоплені прокурорською перевіркою на предмет відповідності чинному 

законодавству. Матеріали підготовлено на розгляд постійної комісії і будуть 

винесені на обговорення сесії міської ради сьогодні. 

2) На виконання запиту депутата Мандрики М.І. поступила відповідь за підписом 

начальника Барського ККП від 14.04.2011р. Крикливого Є.Л., проте, депутат 

звернувся, щоб сьогодні на сесії йому дали більш конкретну відповідь. Головний 

інженер ККП, голова постійної комісії Терлецький А.П. проінформує по даному 

питанню, зокрема, ремонт вул. Островського в місцях перекопки вулиць. 

3) В інформації депутата Левицького С.М. було висловлено зауваження щодо 

порушення регламенту роботи. Ряд питань враховано, по ряду питань ідуть 

уточнення, чи відповідають вони чинному законодавству, ряд питань вивчаються 

постійними комісіями. До наступної сесії буде інформацію по кожному пункту. 

4) На 11 сесії у виступі депутата Мандрики М.І. було зауваження щодо надання 

протоколів засідань виконкомів міської ради в РДА. Всі протоколи розміщено на 

сайті міської ради, також рішення сесії й виконкомів. Всі протоколи було надано 

РДА в трьохденний  термін. 

5) Щодо єврейського кладовища, то комісія працює, запрошувався голова товариства 

Рижий Григорій Аркадійович. Направлено листи представникам релігійних 

конфесій і головам товариств національних меншин. 

 

Головуючий: Нам необхідно затвердити порядок денний сесії. Склад питань порядку 

денного Вам розданий секретарем міської ради Кальманом О.В. У кого будуть доповнення 

до порядку денного ? Немає.  

Голосували: «ЗА»-25. «ПРОТИ» - немає. УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

    Таким чином пропоную затвердити наступний 

                                         

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 

2. Про затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності на 2012 рік. 

3. Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та ставок податку на 2012 рік. 

4. Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб, зареєстрованих в 

місті Бар, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної 

особи, відповідно до класифікації видів економічної діяльності на 2012 рік. 

5. Про затвердження переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2011 

році. 

6. Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. 

7. Про затвердження Положення про органи самоорганізації населення Барської 

міської ради. 

8. Про  порядок передачі житлового комплексу з балансу на баланс об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

9. Про затвердження Положення про відзнаки Барської міської ради. 

10.Інформація начальника Барського ККП про перспективи  діяльності  

     підприємства. 



11.Різне. 

Головуючий: Питання порядку денного, з першого по п’яте, доповість заступник 

міського голови з питань соціально-економічного розвитку Гвоздяр Ю.В. 

  

1. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань соціально-економічного розвитку 

Гвоздяра Ю.В. з інформацією про виконання бюджету та 6 місяців та про внесення змін до 

рішення про місцевий бюджет. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Левицький С.М. з питанням: чому на вистачає коштів на фінансування 

газети «Барчани»? 

- Гвоздяр Ю.В.: З часу прийняття бюджету було вже закладено недофінансування, 

тому вимушені робити перекидку коштів. 

Голосували: «ЗА»- одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити внесені зміни до рішення про місцевий бюджет. Рішення 

додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань соціально-економічного розвитку 

Гвоздяра Ю.В. про затвердження ставок збору за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності на 2012 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Савосіна С.Ю.: Яка буде ставка і як обчислюється? 

Голосували: «ЗА»- одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності на 2012 рік. Рішення додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань соціально-економічного розвитку 

Гвоздяра Ю.В. про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та ставок податку на 2012 рік. 

Голосували: «ЗА»- одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, та ставок податку на 2012 рік. Рішення й Положення додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань соціально-економічного розвитку 

Гвоздяра Ю.В. про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб, 

зареєстрованих в місті Бар, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 

юридичної особи, відповідно до класифікації видів економічної діяльності на 2012 рік. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Левицький С.М. (ВО «Батьківщина»): Чи прораховано скільки попередньо 

поступить коштів? 

- Гвоздяр Ю.В. пояснив, як буде проводитись розрахунок і хто здійснюватиме збір 

коштів за єдиний податок. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб, зареєстрованих в 

місті Бар, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, 

відповідно до класифікації видів економічної діяльності на 2012 рік. Рішення додається. 

 

5. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань соціально-економічного розвитку 

Гвоздяра Ю.В.  про затвердження переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 

2011 році. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Левицький С.М. (ВО «Батьківщина»): Чому до переліку об’єктів, які 

підлягають приватизації, не включено бувше приміщення аптеки на площі Пам’яті, 

яке орендує підприємець Маршук М.К.? 

- Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови: Приміщення аптеки перебуває на 

обліку приміщень, які мають історичну цінність і охороняється законом. 



- депутат Кондратюк І.М. («Фронт Змін»): Чому виключили з переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, котельню по вул. Соборна, адже в попередніх матеріалах 

вона є. 

- депутат Хода Є.Г. – голова бюджетної комісії, прокоментував, що змінився 

керівник підприємства «Бартеплокомуенерго»,  і він повинен ознайомитись, 

вивчити дане питання і тоді доповість на засіданні комісії й сесії. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2011 році. 

Рішення додається. 

 

Головуючий: питання постійної комісії з соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій  доповідає Хода Є.Г. 

 

6.1. СЛУХАЛИ: про розміри орендних ставок за оренду площ загального користування 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Встановити з 01.07.2011р. розміри орендних ставок за оренду площ 

загального користування, що перебувають в комунальній власності територіальної 

громади міста, в розмірі 9 грн. за 1м
2
. 

1. Орендодавцям забезпечити своєчасне внесення відповідних змін в укладені 

договору оренди нерухомого майна щодо розмірів орендної плати. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій. 

Рішення додається. 

 

6.2. СЛУХАЛИ: про затвердження актів прийому-передачі з Барського ККП на Барську 

міську раду. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити акт приймання-передачі основних засобів з балансу Барського 

комбінату комунальних підприємств на баланс Барської міської ради. Рішення додається. 

 

6.3. СЛУХАЛИ:  про затвердження актів прийому-передачі з Барської міської ради на КП 

«Бар благоустрій». 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити акт приймання-передачі основних засобів з балансу Барської 

міської ради у володіння та користування  КП «Бар благоустрій». 

 

6.4. СЛУХАЛИ: про створення комісії для вивчення і обстеження матеріально-побутових 

умов власників квартир при виділенні коштів для встановлення автономного опалення.  

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Створити комісію для вивчення і обстеження матеріально-побутових умов 

власників квартир при виділенні коштів для встановлення автономного опалення. 

Голова комісії: Хода Є.Г. – депутат Барської міської ради. 

Члени комісії:  

- Терлецький А.П. – головний інженер Барського ККП, депутат міської ради 

- Душкевич І.А. – директора Бартеплокомуненерго  

- Орищук С.Ю. – юрист міської ради 

- Депутат міської ради від виборчого округу. 

 

6.5. СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати або зменшення розміру плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Звільнити з 01.07.2011р. Матвієнко Марію Іванівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Матвієнко 

Мирослава Олександрівна, як багатодітну сім’ю. 



2. Звільнити з 01.08.2011р. Печенюк Альону Вікторівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №1 – донька Печенюк 

Єлизавета Вікторівна, як багатодітну сім’ю. 

3. Звільнити з 01.08.2011р. Лук’янову Людмилу Анатоліївну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Лук’янова 

Аліна Олександрівна, як багатодітну сім’ю. 

Рішення додається. 

 

6.6. СЛУХАЛИ: заяву гр. Костюка О.Є. про відшкодування витрат по процедурі викупу 

приміщення котельні по вул. Трудова, 26-а. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Левицький С.М. (ВО «Батьківщина»): Прошу пояснити, чому ми не в змозі 

відшкодувати кошти, які гр. Костюк О.Є. потратив на оформлення документів. 

- начальник відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінова 

Л.Г.: В квитанціях, по яких сплачувалися кошти, значиться об’єкт котельня і 

Барська міська рада. Якщо Костюк О.Є. надасть беззаперечні докази, то приймемо 

рішення згідно чинного законодавства. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити, відшкодування платежів неможливе в зв’язку з тим, що 

бюджетних асигнувань на 2011 рік на дані витрати на передбачено. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. 

 

Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та                                       

житлово-комунального господарства Терлецький А.П. передав слово депутату 

Степанківському М.О. 

 

6.7. СЛУХАЛИ: депутата Степанківського М.О., який запропонував розглянути 

першочергово заяву гр. Мацуна А.Й. про відміну рішення міської  ради щодо надання 

дозволу на торгівлю будівельними матеріалами гр. Паладієм Анатолієм Васильовичем на 

своїй присадибній ділянці  та вирішити питання щодо стоянки вантажних автомобілів на 

відстані 10м  від будинку заявника,   який присутній на засіданні та є інвалідом.  

ВИСТУПИЛИ:  

- Мацун А.Й., який  коментує рішення суду і просить скасувати попереднє рішення 7 

сесії міської ради від 30.03.2011р., яким дозволено Паладію А.В. змінити цільове 

використання 0,0250га присадибної земельної ділянки для подальшого 

використання її в комерційних цілях. 

- Логінова Л.Г., юрист міської ради, зачитує рішення суду і інформує про 

правильність прийняття вищевказаного рішення. 

Головуючий: Хто за те, щоб рішення 7 сесії 6 скликання від 30.03.2011р. «Про надання 

дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки» гр. Паладію А.В. залишити 

без змін. 

Голосували: «ЗА»-22 чол., проти – 0 чол., утримались – 3 чол. 

ВИРІШИЛИ: Рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011р. «Про 

надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки» гр. Паладію А.В. 

залишити без змін. Комісії надати відповідь заявнику. 

 

6.8. СЛУХАЛИ: клопотання ВАТ «Укртелеком»  про встановлення ставки орендної плати 

за землю по вул. Л.Українки, 2-Б та на майдані Св.Миколая,20   в розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити, встановити ставку  в 12%  відношенні до нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

Голосували: «ЗА»-22 чол., проти – 0 чол., утримались – 3 чол. Рішення додається. 

 

6.9. СЛУХАЛИ: про впорядкування нумерації будинків по вул. Соборна. 

ВИРІШИЛИ: Впорядкувати нумерацію будинків по вул. Соборна.  

Голосували: «ЗА»-одноголосно. Рішення додається. 

 



6.10. СЛУХАЛИ: про впорядкування нумерації будинків по вул. Шевченка. 

ВИРІШИЛИ:  В зв’язку з подвійною нумерацією житлові будинки по вул. Шевченка  

№32, №34 №36 перейменувати в вул. Бони Сфорци № 72,  №74,  №76  відповідно. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно.  Рішення додається.  

 

6.11. СЛУХАЛИ:  клопотання Барського ККП про затвердження містобудівних умов і 

обмежень на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Пролетарська,21            

(ІІ черга). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівні умови і обмеження.  

Голосували: «ЗА»-одноголосно. Рішення додається.  

 

6.12. СЛУХАЛИ: клопотання голови районної ради Помилуйко О.І. про затвердження 

містобудівних умов і обмежень на виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту фасадів із заміною вікон приміщень Будинку рад. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівні умови і обмеження. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. Рішення додається.  

 

6.13. СЛУХАЛИ: звернення голови Барської районної ради Помилуйко О.І. про 

зменшення орендної плати для КУ «Барський районний трудовий архів» з 9 грн. до 1грн. 

за 1м
2
. 

ВИРІШИЛИ: Залишити ставку орендної плати без змін. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно.  

 

6.14. СЛУХАЛИ:  звернення депутата Барської міської ради Мандрики М.І. про заборону 

стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у наказному 

впровадженні. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Логінова Л.Г., юрист міської ради, яка прокоментувала проект рішення депутата і 

наголосила на тому, що це суперечить чинному законодавству. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з тим, що суперечить ст. 96 ЦПК України. 

Голосували: «ЗА»-24 чол., проти – 0 чол.,  утримались – 1 чол.  

 

6.15. СЛУХАЛИ:  звернення начальника Центру поштового зв’язку №10  Хазіна Б.Ф. про 

встановлення орендної плати у розмірі 1грн. на рік. 

ВИРІШИЛИ:   Залишити ставку орендної плати (9грн.) без змін. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно.  

 

6.16. СЛУХАЛИ: звернення директора Вінницької філії ПрАТ «СК Провідна» про 

встановлення орендної плати в розмірі 35 грн. за 1м
2
. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити без змін орендну плату за площу орендованого приміщення на 

рівні 35 грн. за 1м
2
 до кінця 2011 року. 

 

6.17. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. про необхідність розгляду питання щодо 

реконструкції котелень  ДНЗ міста. 
Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Законів України  “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної 

діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо сприяння будівництву”, розглянувши звернення 

«Бартеплокомуненерго», міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл «Бартеплокомуненерго» на збір вихідних даних та виготовлення 

проектної документації на реконструкцію котельні з її інженерним забезпеченням системи 

опалення, утеплення фасадів будівлі дитячого садка №1 в Бар по вул. Врублевського, 40. 

2. Надати дозвіл «Бартеплокомуненерго» на збір вихідних даних та виготовлення 

проектної документації на реконструкцію котельні з її інженерним забезпеченням системи 

опалення, утеплення фасадів будівлі дитячого садка №2,3 в Бар по вул. Р. Люксембург, 23 

та 25.   



3. Надати дозвіл «Бартеплокомуненерго» на збір вихідних даних та виготовлення 

проектної документації на реконструкцію котельні з її інженерним забезпеченням системи 

опалення, утеплення фасадів та заміна вікон будівлі дитячого садка №7 в Бар, вул. 

Трудова,26.  

4. Надати дозвіл «Бартеплокомуненерго» на збір вихідних даних та виготовлення 

проектної документації на реконструкцію системи опалення з встановленням 

альтернативного джерела теплопостачання, утеплення фасадів та заміна вікон будівлі 

дитячого садка №8 в Бар по пров.Коцюбинського,8.   

Голосували: «ЗА»-22чол., проти – 0 чол., утримались – 3 чол. Рішення додається.  

 

6.18.  СЛУХАЛИ: про затвердження договору оренди транспортного засобу. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити договір найму транспортного засобу (автомобіля марки 

MERCEDES-BENZ, модель 1622, 1986 року випуску, реєстр. № АВ 4613 ВС, тип ТЗ-

сміттєвоз-С), укладений від імені Барської міської ради попереднім міським головою 

Козаком О.Д.  і  КП «Комбінат комунальних підприємств». 

Голосували: «ЗА»-одноголосно. Рішення додається.  

 

Головуючий: Пропоную зробити перерву на 15 хв. 

Голосували: «ЗА»-одноголосно.  

 

Головуючий: питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин  

 та охорони навколишнього природного середовища інформує голова комісії Ставнюк І.М. 

 

6.19. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ділянки, на підставі ст..12, 81, 93, 116, 118, 121, 125, 126 ЗК України, ст. 26 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право власності гр. ____  на земельну ділянку площею ___га  в     

м. Бар по вул. _____  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного будівництва). 

2. Передати безкоштовно гр._____ в приватну власність  земельну ділянку загальною 

площею ___га  в м. Бар по  вул. ____   для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального 

гаражного будівництва) за рахунок земель житлової та громадської забудови міста. 

3. Видати гр. ____ Державний акт на право власності на земельну ділянку площею 

___га в м. Бар по вул. ____  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного будівництва). 

Наступним громадянам: 

1) Табаку Анатолію Петровичу – площею 0,0975га по вул. Л.Ратушної,39  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

2) Кирилюку Андрію Дмитровичу – площею 0,0411га по вул. Врублевського,3 

кв.1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

3) Солдатовій Олені Олександрівні – площею 0,0604га по вул. Плотинна,22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

4) Янковському Петру Юхимовичу – площею 0,1719га по вул. Козацькій,14, в т.ч.: 

0,10га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд, 0,0719га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: «За»-одноголосно. 



 

5) Шатковському Сергію Миколайовичу – площею 0,0917га по вул. 

Кооперативна,24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

6) Мельнику Андрію Олександровичу – площею 0,10га по вул. Козацькій, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

7) Боснюк Оксані Станіславівні – площею 0,0764га по вул. Нахімова,46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

8) Крутько Валентині Карлівні – площею 0,15га по вул. Новоселів,2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

9) Зозулі Олексію Станіславовичу – площею 0,0602га по вул. Першотравнева,38 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

10) Мукоїду Василю Васильовичу – площею 0,1371га по вул. Новоселів,11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

11) Боднару Олексію Васильовичу – площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №67 для індивідуального гаражного будівництва;                           

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

12) Плеху Сергію Віталійовичу – площею 0,0041га по вул. Новоселів,6-а, бокс №4 

для індивідуального гаражного будівництва;                                              

Голосували: «За»-одноголосно.  

 

13) Плеху Олександру Віталійовичу – площею 0,0041га по вул. Новоселів,6-а, бокс 

№3 для індивідуального гаражного будівництва; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

14) Зеленіній Ніні Павлівні – площею 0,0021га по вул. Шевченка, двір будинку 

№36 для індивідуального гаражного будівництва; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

15) Маніті Леоніду Володимировичу – площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса, 60, 

бокс №402 для індивідуального гаражного будівництва; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

16) Вишковському Юрію Борисовичу – площею 0,0018га по вул. Пролетарській, 

двір будинку №30, бокс №4 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

17) Чернову Борису Іринарховичу – площею 0,0037га по вул. Св.Миколая, 9 для 

індивідуального гаражного будівництва; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

18) Бойку Юрію Олександровичу – площею 0,0040га по вул. Територія цукрового 

заводу, 40-А, бокс №63 для індивідуального гаражного будівництва; 



                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

19) Іванисько Наталі Богданівні – площею 0,0658га по вул. Чехова,16   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

20) Слободянюк Галині Олександрівні – площею 0,0575га по вул. С.Лазо,43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 

якою на момент смерті користувався Слободянюк Віктор Михайлович; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

21) Мельнику Василю Феодосійовичу – площею 0,0874га по вул. 

Червоноармійській, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

22) Кацапу Валерію Івановичу – площею 0,0640га по вул. Кооперативна,75 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

23) Демінському Олегу Вікторовичу – площею 0,0852га по вул. Дорошенка,33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

24) Кургаєву Богдану Анатолійовичу – на земельну ділянку №1 - площею  0,0129га 

по вул. Кооперативна,34,  на земельну ділянку №2 – площею 0,0114га по вул. 

Кооперативна,34-а  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

      Голосували: «За»-одноголосно. 

 

25) Гвоздецькій Наталії Іванівні – площею 0,0800га по вул. Кооперативна, 29-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

26) Керімову Олегу Расуловичу – площею 0,0436га по вул. Бони Сфорци,10 на 

умовах оренди терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності з 

встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки; 

ВИСТУПИЛИ: 

- Зубкова Н.І., землевпорядник міста, яка пояснила причини, чому саме це 

питання винесено на розгляд сесії. На підставі прийнятого рішення ми 

зможемо укласти угоди по сплаті за землю. Голосували: «За»-одноголосно. 

                  

27) Заторському Віктору Францовичу – затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду площею 0,1375га по вул. Пролетарська, 

39-А для провадження комерційної діяльності терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки.  

ВИСТУПИЛИ:  

- Зеленська З.М., заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих 

органів ради, яка проінформувала, що сплачено кошти за оренду землі за 

попередні роки і пропонує прийняти рішення про надання згоди на 

укладання договору по оренді землі 0,1375га.  

             Голосували: «За»-одноголосно.  

 

28) Хом’як Руслані Миколаївні – площею 0,20га по вул. Медвецького,79 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 



                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

29) Подуфаловій Вірі Олександрівні – площею 0,1211га по вул. Володарського,12, в 

т.ч.: 0,10га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, 0,0211га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

30) Волянському Володимиру Федоровичу – площею 0,0023га по вул. 

М.Кривоноса,60, бокс №А-32 для індивідуального гаражного будівництва на 

умовах оренди; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

31) Гонті Тамарі Захарівні – площею 0,0298га по вул. І.Франка,26 кв.1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

32) Вишковській Ганні Євгенівні – площею 0,0270га по вул. І.Франка,26 кв.2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

33) Лемешову Сергію Яковичу – площею 0,0613га по вул. Д.Нечая,38 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 

площею 0,0518га – на умовах оренди для ведення особистого селянського 

господарства; 

                  Голосували: «За»-одноголосно. 

 

34) Мартинюку Григорію Савовичу – площею 0,0630га по вул. І.Богуна,39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

           

35) Лемешову Ігорю Івановичу – площею 0,0601га по вул. Суворова,31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

36) Коляструку Івану Івановичу – площею 0,10га по вул. Грушевського,89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

37) Гарник Наташі Анатоліївні, Гарник Оксані Вікторівні – площею 0,0774га по 

вул. Наливайка,35 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд;                                                                                

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

38) Савчуку Ігорю Миколайовичу – площею 0,10га по вул. Делімарського,47 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

39) Максімовій Галині Едуардівні – площею 0,0596га по вул. Кірова,18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

40) Мельнику Олександру Миколайовичу, Мельник Олені Кирилівні – площею 

0,0684га по вул. Островського,22 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських споруд на праві спільної сумісної власності; 

Голосували: «За»-одноголосно. 



 

41) Маніті Олександру Володимировичу – площею 0,0247га по вул. Соборній,28-а 

для комерційної діяльності на умовах оренди терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

42) Мельник Ганні Афанасіївні – площею 0,0366га по пров. Шевченка,3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки;                                                              

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

43) ФОП Севастьяновій Оксані Леонідівні – площею 60м
2
 по вул. Пролетарській 

для комерційної діяльності на умовах оренди терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

44) АТЗТ Барське «Райпроменерго» - площею 0,4442га по вул. 

Червоноармійській,1-а на умовах оренди терміном на 3 роки з встановлення 

орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;            

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

45) КП ПОН «Лотос» - площею 0,1239га  по вул. Калініна,11 на умовах оренди 

терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки.  

 

45.1.Створити тимчасову комісію для додаткового вивчення питання по магазину 

«Харчо» в складі: 

Голова комісії: Степанківський М.О. – депутат міської ради 

Члени комісії:  

- Телятніков С.Ю. – депутат міської ради 

- Зеленська З.М. – заступник міського голови 

- Подельнюк О.М. – архітектор міста. 

Голосували: «За»-одноголосно. 

Рішення додаються. 

 

6.20. СЛУХАЛИ: заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в 

приватну власність, на  підставі ст.. 12,  118, 121, 125, 126  Земельного Кодексу України, 

ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

     Надати дозвіл гр. ____ на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право власності (оренди)  на земельну ділянку 

орієнтовною площею ___га  в м. Бар по вул. _______  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального гаражного 

будівництва) наступним громадянам: 

 

1) Микитюку Степану  Олександровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №8, ряд Е  для індивідуального гаражного будівництва;                   

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

2) Козак Вірі Іванівні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська,17 бокс №315 

для індивідуального гаражного будівництва;                                               

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

3) Кабзюку Михайлу Володимировичу – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №19 для індивідуального гаражного будівництва;                             



Голосували: «За»-одноголосно. 

 

4) Юр’єву Олександру Сергійовичу – площею 0,0041га по вул. Ж.Революції, 3-А, 

бокс №7 та площею 0,0024га по вул. Ж.Революції, 3-Б, бокс №1 для 

індивідуального гаражного будівництва;                                                           

Голосували: «За»-одноголосно. 

 

5) Фурману Аркадію Павловичу – площею 0,0024га по вул.М.Кривоноса,60, бокс 

№6, ряд Б для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

6) Хілінському Олександру Володимировичу – площею 0,01га по вул. 

Коцюбинського, 21-а для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

7) Хілінському Олександру Володимировичу – площею 0,0024га по вул. 

Червоноармійська,17, бокс №109 для індивідуального гаражного будівництва на 

умовах оренди; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

8) Кінько Миколі Григоровичу – площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №9 

ряд Б для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно.  

 

9) Криськіну Олександру Івановичу – площею 0,0026га по вул. В.Комарова,3 бокс 

№10 для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

10) Майданюк Світлані Дмитрівні – площею 0,0021га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№31 для індивідуального гаражного будівництва;  

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

11) Слободянюку Дмитру Петровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №19 ряд В для індивідуального гаражного будівництва; 

 

12) Бородатому Василю Миколайовичу – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №380 для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

13) Довганю Анатолію Сергійовичу – площею 0,0030га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№57 для індивідуального гаражного будівництва; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

14) Томашевській Ліні Олександрівні – площею 0,0350га по вул. Заводській, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

15) Бемещуку Сергію Сергійовичу – площею 0,0350га по вул. Св.Миколая,13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

16) Люлько Світлані Анатоліївні – площею 0,15га по вул. Д.Нечая,25, в т.ч.: 0,10га – 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 

0,05га – для ведення особистого селянського господарства – відмовити, залишити 

в силі рішення попередньої сесії. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Щепковський В.М. («Фронт Змін»), який запропонував надати 



земельну ділянку площею 0,05га для ведення фермерського господарства 

тому, що  вже всі сусіди мають відповідні акти. 

- Міський голова Дзісь О.І. запропонував дане питання перенести на розгляд 

наступної сесії, земельній комісії спільно з працівниками міської ради 

вивчити питання отримання земельних актів її сусідами. Тому пропоную 

зняти розгляд даного питання з порядку денного. 

      Голосували: «За»-одноголосно. 

 

17) Михайлишиній Галині Петрівні – площею 0,0200га по вул. Стельмаха,13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

18) Голодюк Наталії Профирівні  - площею 0,10га по вул. Коцюбинського,30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

19) Запотічній Ярославі Григорівні – площею 0,10га по вул. Грушевського,40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

20) Тхір Галині Петрівні – площею 0,0600га по вул. Островського,65 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

21) Кацап Марії Миколаївні – площею 0,40га по вул. І.Богуна,72 кв.4 на праві 

спільної сумісної власності для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських споруд; надати дозвіл на виділення її окремої частки; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

22) Лаврук Валентині Франківні – площею 0,0600га по вул. Чернишевського, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

23) Донцю Вадиму Миколайовичу -  площею 0,0600га по вул. Пушкінській,20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

 

24) Швець Зої Вікторівні – площею 0,0024га по вул. Пролетарська, 52-а для 

індивідуального гаражного будівництва. 

               Голосували: «За»-одноголосно. 

Рішення додаються. 

 

6.21. СЛУХАЛИ: заяву Кінзерської Галини Петрівни про надання дозволу на відчуження 

земельної ділянки площею 53м
2
по вул. Ж.Революції,7-а, бокс №1. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кінзерській Г.П. на відчуження земельної ділянки площею 

53м
2
 в м. Бар по вул. Ж.Революції, 7-а, бокс №1. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.22. СЛУХАЛИ:  заяву гр. Ріпак Людмили Іванівни про поновлення договору оренди 

земельної ділянки по вул. Св.Миколая,7-д. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки гр. Ріпак Л.І. площею 0,0016га в 

м. Бар по вул. Св.Миколая,7-д терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 



6.23. СЛУХАЛИ: заяву  Ріпак Людмили Іванівни про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки по вул. Св.Миколая,7-д площею 16м
2
. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 16м
2
 по вул.Св.Микола,7-Д. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.24. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виділення земельних ділянок  для будівництва 

житлових будинків та гаражів. 

ВИРІШИЛИ:  

     1) Поставити на чергу щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових 

будинків наступних громадян: 

- Білоус Сузану Андріївну - під № 686.   

     2) Поставити на чергу щодо виділення земельних ділянок для будівництва гаражів 

наступних громадян: 

                  -    Пантелімонову Наталю Михайлівну – під № 253; 

                  -    Гуменюк Ніну Пилипівну – під № 254; 

                  -    Кітновську Ларису Анатоліївну – під № 255; 

                  -    Гуцола Дмитра Олександровича – під № 256. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.25. СЛУХАЛИ: заяву  Глінського Олександра Анатолійовича  про поновлення договору 

оренди земельної ділянки по вул. Плотинній, 54. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0488га в м.Бар по 

вул. Плотинній, 54 терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.26. СЛУХАЛИ: заяву Линдюка Олександра Івановича про внесення змін в рішення 57 

(позачергової) сесії міської ради 5 скликання від 28.09.2010р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації на земельну ділянку», а саме – замість «гр. Линдюку Олександру Івановичу» 

вказати «Демиду Борису Пилиповичу». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 57 (позачергової) сесії міської ради 5 скликання від 

28.09.2010р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку», а саме – 

замість «гр. Линдюку Олександру Івановичу» вказати «Демиду Борису Пилиповичу». 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.27. СЛУХАЛИ: заяву гр. Йолтуховського Сергія Володимировича про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0097га по вул. Пролетарська,16. 

ВИРІШИЛИ:  Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0097га в м. Бар по 

вул. Пролетарська, 16 для провадження комерційної діяльності терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки землі. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

 

6.28. СЛУХАЛИ: заяву гр. Пасічник Людмили Василівни про продовження договору 

оренди земельної ділянки по вул. Пролетарська, 5-А. 

ВИРІШИЛИ:  Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0077га в м. Бар по 

вул. Пролетарська, 5-а для обслуговування МАФ терміном на 3 роки зі сплатою орендної 

плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.29. СЛУХАЛИ: заяву Волошина Павла Васильовича про надання дозволу на 

приватизацію земельної ділянки площею 0,10га в районі аеродрому для городництва. 

ВИРІШИЛИ:  Зняти розгляд заяви з порядку денного. 

    



6.30. СЛУХАЛИ: заяву Марчука Валентина Миколайовича про надання дозволу на 

розміщення МАФ по вул. Буняковського для ремонту взуття. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити ФОП Марчуку В.М. місце розташування малої архітектурної 

форми для ремонту взуття по вул. Буняковського. Виготовити техдокументацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,0020га в натурі (на 

місцевості), а саме кадастровий план з нанесенням меж сервітуту та акт винесення меж  

сервітуту в натурі. Виготовити паспорт прив’язки МАФ. Паспорт прив’язки МАФ 

виготовити і погодити згідно чинного законодавства. Виконати благоустрій території 

навколо МАФ. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.31. СЛУХАЛИ: заяву Кльоца В.Ф. про надання дозволу на встановлення паркану біля 

гаража. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Кльоцу В.Ф. на встановлення паркану для відокремлення 

земельної ділянки гр. Гринішена А.Т. від прибудинкової території будинку №14 по вул. 

Пролетарській. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.32. СЛУХАЛИ: заяву Яцюка Івана Миколайовича про надання земельної ділянки 

площею 2,1447га по вул. Територія цукрового заводу,32-а для виробничих потреб. 

ВИРІШИЛИ: Надати ФОП Яцюку І.М. земельну ділянку площею 2,1447га в м.Бар по вул. 

Територія цукрового заводу, 32-а на умовах оренди терміном на три роки для виробничих 

потреб. Орендну плату встановити у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.33. СЛУХАЛИ: звернення начальника госпрозрахункового проектно-виробничого 

архітектурно-планувального бюро (ГПВАПБ) Коляди О.М. про видачу довідки про 

місцезнаходження гаража по вул. Пролетарській,18 для виготовлення інвентарної справи 

на гараж. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Коляда О.М., який повідомив, що гараж використовуємо з 1980 року, він 

був побудований за кошти архітектурного бюро. 

- Терлецький А.П.: Які у Вас є документи на гараж. Якщо нічого немає, то 

потрібно згідно чинного законодавства визнати його безгосподарним. 

- Телятніков С.Ю. запропонував звернутись до суду. 

- Щепковський В.М. запропонував надати довідку про амортизаційні 

відрахування. 

- Левицький С.М. запропонував провести дії згідно чинного законодавства і 

визнати його безгосподарним. 

- Телятніков С.Ю. запропонував зняти дане питання з порядку денного і 

надати відповідь.  

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного.  

Голосували: «За»-25 чол. 

 

6.34.  СЛУХАЛИ: заяву Козловського Віктора Борисовича про поновлення договору 

оренди площею 66,5м
2
 по вул. Калініна,2 для будівництва магазину. 

ВИРІШИЛА:  Поновити договір оренди земельної ділянки площею 66,5м
2
 в м. Бар по вул. 

Калініна,2 для будівництва магазину терміном на три роки. Орендну плату встановити у 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.35. СЛУХАЛИ: заяву Орловського Євгена Михайловича про надання дозволу на 

виготовлення техдокументації на земельну ділянку площею 30м
2
 по вул. Пролетарська,19-

Г для обслуговування МАФ. 



ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки в існуючих 

нормах МАФ в м. Бар по вул. Пролетарській, 19-Г. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.36. СЛУХАЛИ: заяву Ткачук Валентини Олексіївни про продовження договору оренди 

земельної ділянки по вул. Св.Миколая,7-Г. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір земельної ділянки площею 32м
2
 в м. Бар по вул. 

Св.Миколая, 7-Г терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.37. СЛУХАЛИ: заяву гр. Формагей А.В. про внесення змін в рішення 44 сесії міської 

ради 5 скликання від 02.12.2009р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну 

ділянку» в назві вулиці. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення в рішення 44 сесії міської ради 5 скликання від 

02.12.2009р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» в частині 

вулиці: замість «вул. Набережна, 2» рахувати «Калініна, 61/2». 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.38. СЛУХАЛИ: клопотання СПД Чайки Віктора Юхимовича про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки площею 0,20га по вул. Пролетарській,90 для обслуговування 

АЗС. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,20га в м.Бар по вул. Пролетарська,90 для обслуговування АЗС. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.39. СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «Альтаір» про продовження терміну дії договору 

оренди на земельну ділянку по вул. Пролетарській (автобусна зупинка «Транзит»). 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0029га по вул. 

Пролетарській терміном на три роки. Орендну плату встановити у розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 

6.40. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І.  про необхідність звернутись до прокурора 

Барського району щодо винесення протестів на відміну окремих рішень сесій 

попереднього скликання (42, 43, 44, 47) про виділення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства в м. Бар наступним громадянам: Григорчук Т.А., 

Мазур О.А., Рибак Л.П., Козловська Т.Є., Рудик Н.А., Середюк В.О., Шевчук В.Г., 

Сташевський А.І. 

Голосували: «За»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Звернутись до прокурора Барського району з клопотанням щодо винесення 

протестів на відміну окремих рішень сесій попереднього скликання (42, 43, 44, 47) про 

виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в м. Бар 

наступним громадянам: Григорчук Т.А., Мазур О.А., Рибак Л.П., Козловська Т.Є., Рудик 

Н.А., Середюк В.О., Шевчук В.Г., Сташевський А.І. 

 

6.41. СЛУХАЛИ: заяву ПП Коржос Світлани Іванівни про видачу Державного акта на 

право власності на земельну ділянку площею 0,0019га по вул. Пролетарській, 16.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на видачу Державного акта на право власності на земельну 

ділянку площею 0,0019га в м. Бар по вул. Пролетарській, 16. Земельну ділянку полщею 

0,0020га надати на умовах оренди терміном на три роки, орендну плату встановити у 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки.  

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

 



6.42. СЛУХАЛИ: заяву Копитко Нелі Іванівни про надання дозволу на виготовлення 

техдокументації на земельну ділянку по вул. Пролетарській, 36 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Копитко Н.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку площею 0,0500га в м.  Бар, вул. Пролетарська, 36 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 
 

6.43. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні 

ділянки. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічні документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, передати безкоштовно в 

приватну власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку (індивідуального гаражного будівництва), видати Державні акти на право 

власності на земельні ділянки наступним громадянам: 

1) Луцишеній Зінаїді Василівні – площею 0,0074га по вул. Заводській, 27-Б, бокс №1 

для індивідуального гаражного будівництва;  

     Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

2) Кметь Григорію Івановичу – площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №16-а 

для індивідуального гаражного будівництва; 

      Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

3) Сташевській Світлані Миколаївні – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№384 для індивідуального гаражного будівництва; 

      Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 

4) Свинар Тамарі Йосипівні – площею 0,0025га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №65 для 

індивідуального гаражного будівництва. 

        Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 
 

6.44. СЛУХАЛИ: клопотання ВФ ПАТ «Укрінбанк» про продовження терміну дії 

договору оренди приміщення від 09.11.2010р., згідно з яким ПАТ «Укрінбанк» 

використовує приміщення № 47-50 площею 57,5 кв.м. по вул. Пролетарській,6 в м. Бар. 

ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди приміщення від 09.11.2010р., згідно 

з яким ПАТ «Укрінбанк» використовує приміщення № 47-50 площею 57,5 кв.м. по 

вул.Пролетарській, 6 в м. Бар до 31.12.2013р. 

Голосували: «За»-одноголосно. Рішення додається. 
 

7. СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М. (ВО «Батьківщина») про затвердження 

Положення про органи самоорганізації населення Барської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 1.Доручити депутатам міської ради, обраних по мажоритарних виборчих 

округах та закріплених за виборчими округами депутатам, обраних за виборчими 

списками місцевих партійних організацій створити ініціативні групи по проведенню 

зборів( конференцій) громадян за місцем проживання , на яких обрати органи 

самоорганізації населення – будинкові, вуличні, квартальні комітети , їх голів та 

секретарів.   

2. Відділу правового та соціального забезпечення  розробити типове Положення про орган 

самоорганізації населення, який через відповідних депутатів міської ради, передати для 

затвердження зборами громадян за місцем проживання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань соціально-економічного розвитку Гвоздяра Ю.В. 

Голосували: «За»-24 чол., проти – 0 чол., утримались – 1 чол. Рішення додається. 
 

8. СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М. (ВО «Батьківщина») про порядок передачі 

житлового комплексу з балансу на баланс ОСББ. 

Голосували: «За»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 



1. Затвердити Порядок передачі житлового комплексу з балансу на баланс об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку. 

2. Даний порядок оприлюднити у газеті Барської міської ради «Барчани». 

3.Контроль за виконанням даного рішення та порядку передачі житлового комплексу з 

балансу на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку покласти на 

постійну комісію з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства 

( Терлецький А.П.). Рішення додається.  

 

9. СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М. (ВО «Батьківщина») про затвердження 

Положення про відзнаки Барської міської ради. 

 Голосували: «За»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про відзнаки Барської міської ради. 

 

10. СЛУХАЛИ: начальника Барського ККП про перспективи діяльності підприємства. 

ВИСТУПИЛИ:  

- депутат Телятніков С.Ю.: Чому не складаються протоколи про 

адміністративну відповідальність і чому не притягуються до 

відповідальності порушники благоустрою міста. 

- депутат Степанківський М.О.: Чому не встановлюються контейнери для 

вивезення сміття? 

- депутат Левицький С.М.: Є Правила благоустрою міста, ніхто їх не відміняв, 

тому потрібно, щоб усі виконували Правила благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до уваги. Інформація додається.  

 

11. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. про прийняття на баланс Бар водоканалу 

водогону с.Гайового.  

Голосували: «За»-одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з балансу Гаївської сільської ради  в 

комунальну власність міста на баланс Барводоканалу водогону селища 

Івановецьке. 

2. Створити комісію щодо прийняття з балансу Гаївської сільської ради  в 

комунальну власність міста на баланс Барводоканалу  водогону селища 

Івановецьке. (Додаток №1). 

Рішення додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: звернення начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. про звільнення від 

сплати державного мита при подачі позовних заяв до Барського районного суду. 

ВИРІШИЛИ: Звільнити Барський комбінат комунальних підприємств від сплати 

державного мита  в сумі 2000 грн. при подачі позовних заяв до Барського  районного суду. 
Голосували: «За»-одноголосно. 

 

13. СЛУХАЛИ: депутата міської ради Степанківського М.О., який проінформував про 

проблеми, з якими він стикнувся під час підготовки до проведення нічного вуличного 

освітлення. 

ВИРІШИЛИ: Створити комісію для вивчення законності вимог РЕМ щодо власності на 

електричні опори в місті та законність надання земельних ділянок для їх встановлення. 

Голова комісії: Степанківський М.О. 

Члени комісії:  

- Телятніков С.Ю. – депутат міської ради; 

- Щепковський В.М.- депутат міської ради; 

- Зеленська З.М.- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

- Крикливий Є.Л. – начальник Барського ККП. 

 

 



Різне. 

 

13. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І., який прокоментував, що збоку міської ради 

неодноразово надсилалися листи щодо передачі в комунальну власність районної ради 

універсального спортивного майданчика та центру «Еверест». Жодної відповіді ми не 

отримали. 21 червня 2011р. сесії районної ради уточнила видатки до бюджетного розпису 

і направила нам 250 тис.грн. для добудови спортивного майданчика. В міській раді 

відсутні оригінали документів, так як їх забрали представники правоохоронних органів. 

   В зв’язку  з тим, що в підпорядкуванні районної ради та РДА відділу спорту і молоді 

знаходяться комунальні підприємства РКЗ «Спорткомплекс «Колос», ДЮСШ, майданчик 

знаходиться на території стадіону, тому і, на мою думку, повинні відповідати за 

майданчик комунальні заклади районної ради. Це було основою прийняття рішення 

депутатами міської ради про згоду на передачу майданчика районній раді. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- Голодюк О.Л. – тренер ДЮСШ: Майданчик потрібний для занять спортом 

молоді, попередня каденція виділила кошти і розпочала будову. Місто Бар – 

є унікальне місто, прошу вас використати ці кошти для будівництва 

майданчика. 

- Депутат Щепковський В.М.: Пропоную ці кошти міській раді використати 

на добудову цього майданчика. Кримінальних справ ніяких немає, а ті що 

були в суді – закриті.  

- Заступник голови Барської районної ради Козловський Ю.Б.: Ми не можемо 

піти на порушення закону, адже кошти виділенні на добудову майданчика, 

який зараз знаходиться в комунальній власності міста. Також ти не можемо 

прийняти на свій баланс центр «Еверест». Потрібно проводити процедури 

коригування проектної документації та оголошувати тендер. Якщо є 

сумніви щодо якості покриття – замовте експертизу. 

- Голова Барської РДА Радіонов М.В.: Міська рада є підрядником і логічним 

буде, щоб вона і надалі продовжувала ці роботи. В міській раді потрібно 

найти людину, яка б цим займалась. Відсутня документація – замовте 

дублікат, проведіть коригування документації, перерахуйте кошторис, але ці 

кошти потрібно вас освоїти. Є проблема, але її потрібно вирішити. Є 

слушним пропозиція Козловського Ю.Б.. Якщо є сумніви в якості бетонного 

покриття, то замовте експертизу.  

- Міський голова Дзісь О.І.: Ми вислухали всі сторони, врахуємо всі 

пропозиції, але у зв’язку з тим, що в «Різному» рішення не приймаються 

згідно нашого Регламенту, тому інформацію візьмемо до відома.  

 

Головуючий: Які будуть зауваження та пропозицій стосовно проведення сесії. 

Немає. 

Пропоную завершити роботу 12 сесії міської ради від 13.07.2011р. 

Голосували: «ЗА» - 25 чол. 

ВИРІШИЛИ: Закрити роботу 12 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.07.2011р. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        О.І. Дзісь 

 

 

Секретар сесії                                                                           С.В. Досій 

 


