
 

                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

13  сесія                                 6 скликання                                 22.08.2011р. 

 
Початок сесії: 10.00 год. 

Закінчення пленарного засідання: 20.30 год. 

Місце проведення: мала зала засідань РДА 

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх на  сесії –   24 чол.  

Відсутні: Досій С.В., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кондратюк І.М., Мартинович Н.Ф., 

Савчук Ю.І. 

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

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

представники засобів масової інформації. 

Присутні: 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 13 

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

прошу голосувати. 

Голосували: «ЗА»- 2, «ПРОТИ» - немає. «УТРИМАЛИСЯ» - немає. 

                                      ВИРІШИЛИ: 

Пленарне засідання 13 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити. 

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 13 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 одинадцятої сесії Барської міської ради у 

кількості одного депутата. 

 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Нівельську Оресту 

Ярославівну. Чи будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до 

секретаріату сесії обрати депутата Нівельську О.Я. 

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

                                           ВИРІШИЛИ: 

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

скликання депутата Нівельську Оресту Ярославівну. 



 

Головуючий: Нам необхідно затвердити порядок денний сесії. 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 розгляд  заяв громадян, підприємств, організацій та установ. 

3. Різне. 

 

Головуючий: По питаннях бюджету виступить начальник фінансово-економічного 

відділу міської ради Гаджалова М.Ф. 

 

1. СЛУХАЛИ: начальника фінансово-економічного відділу міської ради Гаджалову М.Ф. 

про внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення додається. 

 

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

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Звільнити з 01.09.2011р. Гуцул Таїсію Петрівну на 50% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №1 – доньки Гуцол Вікторія 

Олександрівна та Гуцол Лілія Олександрівна, як багатодітну сім’ю. 

2. Звільнити з 01.09.2011р. Сокол Світлану Петрівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Черномазов 

Домінік Григорович, як багатодітну сім’ю. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3.СЛУХАЛИ: звернення воїнів-афганців про зменшення орендної плати за оренду 

приміщення з 6грн. до 2 грн. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на зменшення орендної ставки для Барської районної Спілки 

ветеранів війни в Афганістані за оренду приміщення до 2 грн. за 1м.кв., яке знаходиться в 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4  в м. Бар по вул. Пролетарській, 3. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: заяву Краєвської Руслани Ярославівни про зменшення орендної ставки з 

12% до 5% за земельну ділянку по вул. Соборній в зв’язку з незавершеним будівництвом.  

ВИРІШИЛИ:  Залишити без змін ставку орендної плати. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: відношення Фонду Державного майна України про зняття з 

позабалансового рахунку Барської міської ради нежитлового приміщення «Побут 

комбінат» загальною площею 120,4  кв.м. по вул.. Територія цукрового заводу,28. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на зняття з позабалансового рахунку Барської міської ради 

нежитлове приміщення «Побуткомбінат» загальною площею 120,4  кв.м. в м. Бар по вул.. 

Територія цукрового заводу,28. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: заяву Якубчика В.В. про встановлення орендної плати за оренду 

приміщення гаража в ЗОШ №3. 



ВИРІШИЛИ: Встановити орендну ставку за оренду приміщення боксу для стоянки 

автомобіля в розмірі  6 грн. за 1м.кв. за адресою: м. Бар, вул. Соборна, 20 (територія ЗОШ 

І-ІІІ ст. №3). 

Голосували: за - одноголосно. Рішення додається.  

 

Головуючий: По земельних питаннях виступить голова депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Ставнюк І.М. 

 

7. СЛУХАЛИ: З метою забезпечення громадян міста Бара, які бажають одержати земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

ВИРІШИЛИ:  

    1. Затвердити проект Положення про порядок надання громадянам земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

м. Бар згідно з додатком до цього рішення. 

     2. Розробку проектів забудови кварталів індивідуального житлового будівництва 

виконувати за рахунок міського бюджету відповідно до Генерального плану забудови 

міста Бара. 

Голосували: за – одноголосно. Проект Положення додається. 

  

Головуючий: з інформацією щодо будівництва гаражів на території ЗОШ №4 виступить   

начальник відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінова Л.Г.  

 

8.1.СЛУХАЛИ: начальника відділу правового та соціального забезпечення міської ради 

Логінову Л.Г.,  яка повідомила, що комісія виходила на територію ЗОШ №4, в будівельної 

організації на день перевірки була відсутня необхідна документація. Серед документів, які 

надавалися директором школи, були рішення 56 та 58 сесії міської ради 5 скликання. 

Ознайомила з рішеннями та актом обстеження існуючих гаражів. Наголошує на висновок 

комісії в акті – на візуальне обстеження гаражів, тоді як діяла Типова інструкція і мав бути 

акт типової форми. Наданий акт не відповідає за формою і за звітом. Такий акт мав 

складатися постійно діючою комісією при міській раді. І тільки на підставі такого акту 

можливо було списувати приміщення. Наданий акт є незаконним. Коментує розбіжності 

56 та 58 сесій. Пропонує проект рішення сесії. 

ВИСТУПИЛИ: 

- депутат Щепковський В.М.: Вам описали ситуацію, що рішення 56 та58 сесії були 

неправомірними, так як неправильно складено текст рішення. Чому повинен нести збитки 

директор школи? Хочу заперечити вислів статті газети «Барчани», що будівництво 

гаражів не є благодійною допомогою. Він будує безкоштовно. Можливо архітектурний 

вигляд не такий, але з цим потрібно миритися, людям десь треба зберігати автомобілі, а на 

них потрібні гаражі. 

- депутат Савосіна С.Ю.: Гаражі потрібні, але чому  біля школи – можливо в іншому місці. 

- Щепковський В.М. повідомляє, що на день роботи комісії декларації на будівництво не 

було, але він її приніс на другий день. Коли 19 серпня я приступив до роботи, був 

зчинений тиск на мене і на директора, і на прохання директора я припинив роботу. Я теж 

отримав лист (зачитав статті закону про кримінальну відповідальність за перешкоду в 

будівництві). Ми повинні бачити далекоглядну небезпеку, яка йде сьогодні від міської 

ради. Чи прийдуть сюди інвестори? Можливо міський голова одноосібно хоче керувати 

потоком цих коштів. 

- Депутат Шостаківський О.М.: Надані акти спростовані чи опротестовано? 

- Логінова Л.Г.: А навіщо? Це свідчить, що ремонт на той час недоцільний. 

- Депутат Цицюрський Л.Л.: Зі сторони школи, як голови профкому, у нас були інциденти 

з  гр. Войцехівським І.Л. Телега Ю.Д. дав дозвіл – і школа була поставлена перед фактом, 

хоча колектив школи був проти. При зустрічі Войцехівського І.Л. з колективом школи 

була прийнята угода, що якщо він відбудує гаражі, то дамо згоду. 



- Дзісь О.І.: Скільки автомобілів в школі? І хто дозволив вилучити земельну ділянку з 

території школи? 

- Цицюрський Л.Л.: УАЗ та газон, який потребує списання. 

- Войцехівський І.Л.: Я хочу виступити. Надайте мені одну хвилину, як довіреній особі 

Народного депутата, і три хвилини, як приватній особі. Як помічник мене хвилює питання 

дотримання державної політики апарату міської ради в галузі фізичної культури і спорту 

та патріотичного виховання молоді. Звернувся до міського голови з пропозицією провести 

в місті турнір нового виду спорту, проте, не отримав підтримки. 

- Кальман О.В.: Організація змагань – це прерогатива відділу молоді і спорту РДА та 

спортивних федерацій. 

- Войцехівський І.Л.: До мене звертаються люди щодо підготовки міста до опалювального 

сезону, але міська рада не виконує свої функції. Залучайте мене і я допоможу. Якщо мені 

не дозволять будувати дитяче кафе, то хто компенсує мені моральні й матеріальні збитки? 

- Степанківський М.О.: З ким велися перемовини щодо організації змагань? 

- Войцехівський І.Л.: Я, як віце-президент федерації, звернувся в усній формі до міського 

голови. 

- Дзісь О.І.: При Вашому зверненні мова йшла про гаражі. А чому гаражі не  можна 

побудувати в іншому місці? Ігор Леонідович, Ви людина, яка займається спортом, і в 

першу чергу повинні перейматися тим, що в ЗОШ №4 немає спортивної зали. Позиція 

міського голови – земельну ділянку повернути в школу. Дитяче кафе в Барі уже є. Слід 

вивчити питання доцільності будівництва нового кафе між школами. Ви правильно 

говорите, що слід подумати про дітей і про спортивні майданчики. Віктор Миколайович, 

Ви хочете міського голову подати до суду, міський голова готовий відповідати. 

- Шостаківський О.П.: Я не вивчав цих питань. Потрібно їх вивчити, якщо виникнуть такі 

питання, то їх слід вирішувати в судовому порядку. Можливо ставити питання про 

незаконність виділення земельної ділянки.  

- Кушнір П.В.: Ви вивчіть, де буде заїзд в гаражі, і як це пов’язано з ділянкою Дому 

польської культури. 

- Щепковський В.М.: З вул. Гагаріна буде мати гарний вигляд дитяче кафе і саме 

будівництво цього кафе ініціював колишній мер Телега Ю.Д. А щодо будівництва 

спортивних майданчиків, то місця вистачить. 

- Степанківський М.О.: До мене неодноразово звертався голова товариства поляків 

Цицюрський А.А. щодо неприглядного вигляду гаражів, щоб міська рада не 

відокремлювалася від проблем будинку. Пропоную, щоб депутати 4 та 5 скликання 

сказали своє слово в захист. 

- Савосіна С.Ю.: Пропоную земельну ділянку повернути назад школі. 

- Войцехівський І.Л.: На докори в мою адресу щодо роботи кафе «Теремок» - це мої 

особисті погляди, і я сам маю вирішувати – повинно воно працювати чи ні. Нове дитяче 

кафе буде типу «Мак Дональдс». 

- Головуючий: Ви отримали безкоштовно земельну ділянку за військовою частиною? 

- Войцехівський І.Л.: Так, я отримав безкоштовно земельну ділянку. 

- Головуючий: Ви її продали? 

- Войцехівський І.Л.: Так. 

 

- Головуючий: Ставимо на голосування питання скасування рішення 56 сесії міської ради 

5 скликання від 14.09.2010р. «Про зняття з обліку школи приміщень гаражів»  

Голосували: за – 16 чол., проти – 2 чол.; утримались -6 чол. 

ВИРІШИЛИ:   

1. Скасувати рішення 56 сесії Барської міської ради 5 скликання від 14.09.2010р. 

«Про зняття з обліку школи приміщень гаражів» як таке, що прийняте без 

належних правових підстав,  а саме – без акта уповноваженого на те органу про 

непридатність до використання будівлі.  

ВИСТУПИЛИ:  

- Шостаківський О.П.: Пропоную переголосувати з даного питання, так як всі не 

голосували. 



    Голосували: за – 16 чол., проти – 2 чол., утримались – 7 чол. Рішення додається. 

 

8.2. СЛУХАЛИ: начальника відділу правового  та соціального забезпечення Логінову Л.Г., 

яка повідомила про те, що на комісії також було розглянуто питання скасування рішення 

58 (позачергової) сесії 5 скликання  «Про внесення змін в рішення 56 сесії міської ради 5 

скликання від 14.09.2010р.»  й запропонувала дане питання  поставити на голосування. 

(Логінова Л.Г. зачитала проект рішення). 

Голосували: за – 16 чол., проти – 4 чол., утримались – 5 чол. 

 

ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 58 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання 

від 20.10.2010р. «Про внесення змін в рішення 56 сесії міської ради 5 скликання від 

14.09.2010р.» як таке, що суперечить за змістом рішенню 56 сесії 5 скликання від 

14.09.2010р. «Про зняття з обліку школи приміщень гаражів», а саме – рішення 56 сесії не 

встановлює розміри земельної ділянки під будівництво гаража. Рішення додається. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- Шостаківський О.П.: Пропоную компенсувати кошти по заробітній платі, коли я 

присутній на сесії. 

- Телятніков С.Ю.: Пропоную винести питання на наступну сесію. 

- Міський голова Дзісь О.І.: Враховуючи те, що депутат Шостаківський О.П. часто  

відсутній на сесіях, підтримую пропозицію Телятнікова С.Ю. обговорити на наступній 

сесії. 

 

9. СЛУХАЛИ:  заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, 

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) Голубєвій Марії Рафаїлівні - площею 0,0780га по вул. Монастирській,69 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

2) Водзяновському Леоніду Тимофійовичу - площею 0,01га по вул. 

Островського,18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що підлягає відчуженню; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

3) Голубєву Аркадію Рафаїловичу - площею 0,0788га по вул. Монастирській,69 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

4) Кльоц Нелі В’ячеславівні - площею 0,0971га по вул. Островського, 21-А для 



будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5) ЗОШ  І-ІІІ ст. №1  та  ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 - видати Державні акти на праві 

постійного користування земельними ділянками для обслуговування  

приміщень навчальних закладів; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

6) Ракшун Надії Дмитрівні - площею 0,0838га по вул. Димитрова,33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

7) Жолубаку Андрію Йосиповичу - площею 0,0667га по вул. Б.Хмельницького,13 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

8) Мосендзу Максиму Васильовичу (Смолянчук Любов Максимівна) - площею 

0,0809га по вул. Коцюбинського,25 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

9) Настуняк Раїсі Іванівні - площею 0,0024га по вул. Соборній для 

індивідуального гаражного будівництва на умовах оренди – зняти з розгляду 

сесії, повернути на  доопрацювання; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

10) Гвоздецькій Зої Іванівні - площею 0,0437га по вул. Котовського,33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

11) Боднару Ярославу Альбіновичу - площею 0,0605га по вул. І.Богуна,27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

12) Марченкову Володимиру Семеновичу - площею 0,0813га по вул. Кармелюка,19 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

13) Марченкову Олександру Семеновичу - площею 0,0983га по вул. Л.Ратушної,19 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

14) Тимаковій Тетяні Миколаївні - площею 0,0790га по вул. Островського,25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на умовах оренди терміном на 3 роки з орендною платою в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

15) Постемському Анатолію Васильовичу - площею 0,0024га по вул. 



Пролетарській, 50/2 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

16) Соколову Леоніду Дмитровичу - площею 0,0050га по вул. Соборній,11 для 

будівництва та обслуговування добудови до квартири на умовах оренди 

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

нормативної грошової оцінки;                                                                     

Голосували: за – одноголосно. 

 

17) Місінкевич Ларисі Василівні - площею 0,0024га по вул. Соборній для 

провадження комерційної діяльності на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. 

 

18) Степанкевичу Віталію Євгенійовичу - площею 0,0501га по вул. 

Кооперативна,29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

19) Тесовській Альоні Олександрівні - площею 0,0788га по вул. Нахімова,5/25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

20) Погребнюку Юрію Володимировичу - площею 0,0028га по вул. 

Чернишевського,24-А, бокс №4 для індивідуального гаражного будівництва 

згідно договору дарування; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

21) Білоусу Володимиру Петровичу - площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс №38 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

22) Ткачук Анелі Вікторівні, Ткачук Оксані Степанівні, Ткачуку Олександру 

Степановичу - площею 0,0401га по вул. Залізнична,10 (діл. №1-4) - для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; площею 0,0178га по вул. Територія цукрового заводу (діл. №5) - для 

ведення особистого селянського господарства, на праві спільної сумісної 

власності; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

23) Стаднію Ігорю Володимировичу - площею 0,0031 по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№353 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

24) Михайлишиній Галині Петрівні - площею 0,0304га по вул. Стельмаха, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

25) Шуткіній Валентині Михайлівні - площею 0,0022га по вул. В.Комарова, двір 

будинку №3, бокс №1 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

26) Колосовичу Володимиру Васильовичу - площею 0,0693га по вул. Островського, 



31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд;; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

27) Франчук Людмилі Леонідівні - площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№В-14 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

28) Вороновській Ніні Никонівні - площею 0,0011га по вул. Нахімова, двір будинку 

№19 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

29) Коноваловій Дарії Миколаївні - площею 0,0313га по вул. М.Кривоноса,62-Б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

30) Колодінській Ользі Євсеївні - площею 0,0162га по вул. Кооперативна,12/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

31) Щуровському Миколі Анатолійовичу, Щуровській Броніславі Василівні - 

площею 0,0020га по вул. Заводська,27 кв.10 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

32) Штегер Вікторії Валеріївні - площею 0,0074га по вул. Л.Ратушної, 12, видати 

Державний акт на земельну ділянку площею 0,1793га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Л.Ратушної,12, об’єднавши земельні ділянки в одну, отримати новий 

кадастровий номер; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

33)  Кушнір Ларисі Іванівні - площею 0,0019га по вул. В.Комарова, двір будинку 

№3, бокс №13 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

34) Грицьків Регіні Романівні - площею 0,10га по вул. І.Богуна,35 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

35) Чернецькій Ядвізі Іванівні - площею 0,0372га по вул. Леніна,7 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

36) Кисляку Володимиру Антоновичу - площею 0,0592га по вул. Суворова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд;  Голосували: за – одноголосно. 

 

37) Гетману Олегу Дмитровичу - площею 0,0284га по вул. Володарського, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 



38) Іволгіній Галині Михайлівні - площею 0,0408га по вул. Володарського, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

39) Рудій Емілії Нарцизівні - площею 0,0627га по вул. Л.Українки, 52 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

40) Заїці Ніні Іванівні - площею 0,0620га по пров. Врублевського,3  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

41) Новаківському Віктору Володимировичу - площею 0,0021га по вул. 

Ж.Революції, двір будинку №3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

42) Крижанівському Володимиру Вікторовичу - площею 0,0100га по вул. Новоселів 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

43) Малому Володимиру Михайловичу - площею 0,0448га по вул. Кооперативна, 32 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

Рішення додаються. 

 

44) Завадському Леонтію Францовичу - площею 0,10га по вул.  

       Червоноармійська,1-В для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

       господарських будівель і споруд - зняти з розгляду 13 сесії 6 скликання від  

       22.08.2011р. в зв’язку з прийняттям Положення про  порядок надання  

       громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

        будинку, господарських будівель і споруд у м. Бар та перенести на розгляд  наступної  

        сесії. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

45) Руденку Василю Івановичу - площею 0,10га по вул. Червоноармійська, 1-Б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд - зняти з розгляду 13 сесії 6 скликання від 22.08.2011р. в зв’язку з 

прийняттям Положення про  порядок надання громадянам земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Бар та перенести на розгляд наступної сесії; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

46) Стаднію Ігорю Володимировичу - площею 0,10га по вул. Сагайдачного, 3, в т.ч.: 

0,0214га - в прибережній захисній зоні для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд - зняти з розгляду 13 сесії 6 

скликання від 22.08.2011р. в зв’язку з прийняттям Положення про  порядок 

надання громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Бар та перенести на 

розгляд наступної сесії. 

Голосували: за – одноголосно. 

 



10. СЛУХАЛИ: заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в приватну 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

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

ділянку  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (для індивідуального гаражного будівництва) наступним громадянам: 

 

1) Мініній Ользі Григорівні - площею 0,0500га по вул. Червоноармійська,54/1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

2) Слугоцькому Олександру Федоровичу - площею 0,0600га по вул. О.Кошового,46 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

3) Казіку Олексію Францовичу - площею 0,0200га по вул. М.Кривоноса, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

4) Макогону Дмитру Андрійовичу - площею 0,0500га по вул. Пушкінська, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5) Крилат Марії Олексіївні, Крилату Миколі Григоровичу - площею 0,0600га по вул. 

Пушкінська,18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на праві спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

6) Куперштейну Михайлу Борисовичу - площею 0,0024га по вул. 

Червоноармійська,17 бокс №258 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

7) Паламарчук Наталії Володимирівні - площею 0,0019га по вул. М.Кривоноса, 60 

бокс №34-А для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

8) Погребняк Надії Іллівні - площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса,60 бокс №Е-2 для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

9) Бадіці Раїсі Леонідівні - площею 0,0031га  по вул. М.Кривоноса,60 бокс №39 для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

10) Січкару Валерію Петровичу - площею 0,0021га по вул. М.Кривоноса,60 бокс №87 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

11) Погребняк Надії Іллівні - площею 0,0600га по вул. Островського,46  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 



12) Семчуку Віктору Степановичу - площею 0,0600га по вул. Б.Хмельницького, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

13) Новаківському Віктору Володимировичу - площею 0,0600га по вул. Калініна,55 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

14) Петуховій Ніні Федорівні -  площею 0,0020га по вул. Заводська, двір будинку №27 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

15) Язвенюку Ігорю Михайловичу - площею 0,0271га по вул. Пролетарська,17-а для 

обслуговування нежитлового приміщення  на умовах оренди; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

16) Миронович Ніні Іллівні - площею 0,0600га по вул. Твардовського,14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

17) Шмирко Зої Григорівні - площею 0,10га по вул. Кооперативна,83 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

18) Гайді Валентині Яківні - площею 0,0600га по вул. Чехова, 11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

19) Чапелька Володимира Миколайовича - площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс   №20-Б для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

20) Ширяєву Євгену Віталійовичу - площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 бокс 

№17-Б для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

21) Зажирко Ганні Володимирівні - площею 0,0300га по вул. М.Туніка,40/2  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

22) Поляковій Людмилі Миколаївні - площею 12м
2
 по вул. Пролетарській,16/13 для 

облаштування входу в магазин на умовах оренди; 

Голосували: за – одноголосно. 

 

23) Мельник Аллі Леонідівні – площею 0,0024га по вул.. Ж.Революції, двір будинку 

№2 для індивідуального гаражного будівництва. 

Голосували: за – одноголосно. 

Рішення додаються. 

 

11. СЛУХАЛИ: заяву Ходора Віктора Анатолійовича про зміну цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Суворова,2-А. 



ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки площею 

0,0045га в м. Бар по вул. Суворова,2-а - з „гаражного будівництва”  на  „для комерційної 

діяльності”. 

Голосували: за – 24чол., проти – 0, утримались – 1 чол. Рішення додається. 

 

12. СЛУХАЛИ: заяву Дощанської Євгенії Данилівни про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки площею 0,0106га по вул. Островського,2/1 для обслуговування 

магазину „Насіння” 

ВИРІШИЛИ:   Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0106га в м. Бар по вул. Островського, 2/1-Ж 

для обслуговування нежитлового приміщення. 

Голосували: за – 24чол., проти – 0, утримались – 1 чол. Рішення додається. 

 

13. СЛУХАЛИ: заяви Мельник Оксани Михайлівни про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0805га по вул. В.Комарова,23 та про надання 

земельної ділянки площею 0,0322га по вул. В.Комарова, 23  в оренду. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Телятніков Ю.С.: У мене є моя пропозиція, щоб міська рада за свої кошти призначила 

експертизу земельної ділянки. 

- Логінова Л.Г.: Потрібно провести нову експертну грошову оцінку. Міська рада не винна 

в тому, що Мельник О.М. не вложилася у відведений термін. 

- Телятніков Ю.С.: Наполягає на тому, щоб залишити попередню оцінку землі. 

- Логінова Л.Г.: Рішення має бути, щоб надати дозвіл виконкому міської ради на 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на виготовлення  експертної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 0,0805га в м. Бар по вул. В.Комарова, 23.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

     

14. СЛУХАЛИ: заяву Мельника Руслана Миколайовича про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки  площею 311м
2
 по вул. Димитрова,37 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

311м
2
 в м. Бар по вул. Димитрова,37  в сумі 13109грн. Надати дозвіл на викуп земельної 

ділянки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

житлових будинків та гаражів, керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

ВИРІШИЛИ:  

     1) Включити в списки  щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових 

будинків наступних громадян: 

- Корнюха Романа Вікторовича - під № 687 

- Мельника Олега Володимировича - під № 688 

- Паламарчук Любов О. - під № 689 

- Крохмаля Олександра Вікторовича - під № 690 

- Бурого Сергія Семеновича - під  № 691   

- Швеця Василя Миколайовича - під № 692 

- Корнюха Максима Вікторовича - під №693 

- Олійника Романа Юрійовича - під № 694 

- Куценко Анастасію Володимирівну - під № 695 

- Халабуду Ігоря Анатолійовича - під № 696    

 

     2) Включити в списки щодо виділення земельних ділянок для будівництва гаражів 

наступних громадян: 

- Довганя Віктора Анатолійовича - під  № 257 



- Пампушка Юрія Михайловича - під  № 258 

- Паламарчука Руслана  - під  № 259 

- Мельника Олега Володимировича - під  № 260 

- Крохмаля Миколу Івановича - під  № 261 

- Бурого Сергія Семеновича - під  № 262 

- Швеця Василя Миколайовича - під № 263 

- Корнюха Романа Вікторовича - під № 264 

- Ланового Віталія Валерійовича - під № 265 

- Навроцького Ігоря Васильовича - під № 266 

- Олійник Майю Іванівну - під № 267 

- Олійника Романа Юрійовича - під № 268 

- Короля Анатолія Івановича - під № 269 

- Куценко Анастасію Володимирівну - під № 270 

- Філіпова Сергія Словяновича - під № 271 

- Корнюха Максима Вікторовича - під № 272 

- Волуцьку Оксану Андріївну - під № 273. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.  

 

16. СЛУХАЛИ: заяву Керімова Олега Расуловича про внесення змін в рішення 12 сесії 

міської ради 6 скликання від 13.07.2011р. в пункт цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Бони Сфорци,10. 

ВИРІШИЛИ:  Внести зміни в рішення 12 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.07.2011р. „Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Керімову О.Р.” в пункті 

цільового призначення земельної ділянки, а саме: замість „на умовах оренди”  вказати „в 

приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд”. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.  

 

17. СЛУХАЛИ: заяви Тарапати Ніни Василівни про передачу в приватну власність 

земельних ділянок  площею 0,01га та 0,02га, які прилягають до земельної ділянки по вул. 

Довженка,29. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити в зв’язку з тим, що вже існує рішення виконкому міськради від 

04.07.1997р. №246 „Про приватизацію земельних ділянок громадянами м.Бар”.  

Голосували: за – одноголосно. 

 

18. СЛУХАЛИ: заяву Полькіної Олени Степанівни про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки по вул. Пролетарська,16 під перукарнею „Едельвейс”. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити, залишити земельну ділянку в оренді. Зобов’язати гр.. Полькіну 

О.С. укласти  договір оренди земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

19. СЛУХАЛИ: заяву Лебедєва Ю.В., Китайчук Г.Ф. про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки по вул. Буняковського, 4. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити, залишити в оренді. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

20. СЛУХАЛИ: заяву Волянського Володимира Федоровича про внесення змін в рішення 

12 сесії 6 скликання від 13.07.11р., а саме: замість „оренди” вказати „у власність”. 

ВИРІШИЛИ:  Внести зміни в рішення 12 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.07.2011р. „Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Волянському В.Ф.” - 

замість „оренди” надати земельну ділянку „у власність”. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



21. СЛУХАЛИ: заяву Кушнір Тамари Олексіївни про скасування рішення 11 сесії 6 

скликання від 10.06.11р. „Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ситар Л.А.” в зв’язку з непогодженням із сусідами. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду. Звернутись в відділ земельних ресурсів про призупинення 

реєстрації договору оренди земельної ділянки гр.. Ситар Л.А. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

22. СЛУХАЛИ: заяву Шимко Н.В., Копитко В.І. про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки площею 0,01га по вул. Червоноармійська,3 для обслуговування кафе 

„Шашлична”. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,011га в м.Бар по вул. Червоноармійська,3 для 

обслуговування нежитлового приміщення. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: заяву Ходи Є.Г. про надання дозволу на виготовлення техдокументації на  

земельну ділянку площею 40м
2
 для проведення добудови до магазину „Оптима”  по вул. 

Р.Люксембург, 29 для укладання земельного сервітуту  з міською радою. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення техдокументації на земельну ділянку 

площею 40кв.м по вул.. Р.Люксембург,29 для проведення добудови до магазину. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24. СЛУХАЛИ: заяву Блащука Миколи Миколайовича про виділення земельної ділянки 

для будівництва добудови до гаража розміром 8 х 10м по вул. М.Кривоноса,74-а. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду.  Вивчити комісійно дане питання. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

25. СЛУХАЛИ: заяву заступника голови районної ради Козловського Ю.Б. про надання 

містобудівних умов і обмежень на будівництво опалювального пункту Будинку Рад. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на 

будівництво опалювального пункту блочно-транспортного типу в м.Бар, майдан 

Св.Миколая,18. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26. СЛУХАЛИ: заяву Тимчишиної Г.В. про затвердження містобудівного обґрунтування з 

реконструкції житлового будинку під магазин. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити містобудівне обґрунтування з реконструкції житлового будинку 

в м.Бар по вул.Островського,3 під магазин. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27. СЛУХАЛИ: заяву Сторожук Ніни Іванівни про затвердження містобудівного 

обґрунтування з реконструкції частини житлового будинку під ветеринарну аптеку по вул. 

Островського,1-а. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівне обґрунтування з реконструкції  частини житлового 

будинку по вул. Островського, 1-а під ветеринарну аптеку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28. СЛУХАЛИ: заяву Щепковського В.М. про поновлення договору оренди земельної 

ділянки по вул.. Чернишевського, 1-Б. 

ВИРІШИЛИ: Поновити ПП Щепковському Віктору Миколайовичу договір оренди 

земельної ділянки площею 0,22га в м. Бар по вул. Чернишевського, 1-б  для закінчення 

незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку терміном на 3 (три) 

роки.  Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 29. СЛУХАЛИ: пропозицію депутата міської ради Левицького С.М. про вирішення 

питання щодо пам’ятника Т.Г.Шевченку. 

ВИРІШИЛИ:  Створити комісію з вивчення питання щодо пам’ятника Т.Г.Шевченку (чи 

пам’ятного знаку) в наступному складі: 

Голова комісії: Левицький С.М. – депутат Барської міської ради 

Члени комісії:  

- Логінова Л.Г. – начальник відділу правового та соціального забезпечення 

міської ради; 

- Ловчинський А.А. – депутат міської ради; 

- Терлецький А.П. – депутат міської ради. 

Комісії пропозиції винести на наступну сесію.   

 

30. СЛУХАЛИ: заяву гр. Криворучка Ю.О. про зменшення орендної плати за приміщення  

по вул. Пролетарській, 19 та надання дозволу на викуп. 

ВИРІШИЛИ: Зняти  з розгляду, рішення попередньої сесії залишено в силі. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- Ставнюк І.М., який повідомив про те, що хоче виступити на сесії міської 

ради заступник начальника обласного управління Укрпошта Якубовський 

Віталій Федорович. 

 

СЛУХАЛИ: Якубовського В.Ф., який довів до відома депутатів проблеми пошти в зв’язку 

з підвищенням плати за оренду приміщення,  попросив з розумінням віднестися до даної 

проблеми та прийняти рішення щодо зменшення орендної плати за приміщення по вул. 

Пролетарській, 19.  

ВИСТУПИЛИ:  

- Степанківський М.О., який запропонував надати менше приміщення. 

- Терлецький А.П.: Пошта займається не тільки обслуговуванням населення, але й 

комерційною діяльністю. 

- Якубовський В.Ф.: Пошта є державна структура, яка працює на повному 

госпрозрахунку. Але ми можемо прийняти вашу пропозицію і перейти в менше 

приміщення. Також пояснив, чому не здійснювалась проплата за попередні роки, так як 

вони провели в приміщення ремонт. 

- міський голова Дзісь О.І.: Чи є письмова домовленість з попередньою каденцією. 

- Якубовський В.Ф.: Немає. 

ВИРІШИЛИ: В разі звернення Укрпошти – надати менше приміщення, залишивши 

орендну плату на попередньому рівні. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М., який оприлюднив звернення до прокурора 

України. (Текст звернення додається). 

 

Різне. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Левицький С.М., який проінформував звернення голови Єврейської общини Рижого Г.А. 

про будівництво каплички в дворі будинків №6 та №8 по провулку Коцюбинського. 

- Міський голова Дзісь О.І.: Питання потребує вивчення.  

 

- Головуючий: В кого є які запитання,  пропозиції та зауваження щодо порядку денного 

сесії? Немає. Оголошую 13 сесію Барської міської ради 6 скликання від 22.08.2011р. 

закритою. 

 

Міський голова                                                                              О.І. Дзісь  

 

Секретар сесії                                                                                О.Я. Нівельська 

 


