
 

                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

14  сесія                                 6 скликання                                 14.10.2011р. 

 
Початок сесії: 15.00 год. 

Закінчення пленарного засідання: 18.00 год. 

Місце проведення: ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх на  сесії –  21  чол.  

Відсутні: Демченко О.П.,  Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кирилюк Л.О.,  Кондратюк І.М., 

Левицький С.М.,  Ні вельська О.Я., Педос Г.В.,  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, Цицюрський А.А. – голова 

товариства поляків, Попович Р.І. – юрист цукрового комбінату, Мочарний О.П. – голова 

міського осередку ВГ «Соціальна Україна», Войцехівський І.Л. – помічник Народного 

депутата Бута Ю.А. 

 

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

 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 14 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: «ЗА»-21 , «ПРОТИ» - 0,  «УТРИМАЛИСЯ» - 0. 

                                      ВИРІШИЛИ: 

Пленарне засідання 14 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити. 

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 14 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»-21 , «ПРОТИ»- 0. «УТРИМАЛИСЯ» - 0. 

                                          ВИРІШИЛИ: 

      Обрати секретаріат  пленарного засідання одинадцятої сесії Барської міської ради у 

кількості одного депутата. 

 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Юр’єва Олександра 

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

секретаріату сесії обрати депутата Юр’єва О.С. 

Голосували: «ЗА»-21. «ПРОТИ» - 0. УТРИМАЛИСЯ» - 0. 

                                           ВИРІШИЛИ: 



     Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 14 сесії Барської міської ради 6 

скликання депутата Юр’єва Олександра Сергійовича. 

 

Головуючий: Нам необхідно затвердити порядок денний сесії. У кого будуть доповнення 

до порядку денного ?  

 

СЛУХАЛИ: депутата Телятнікова С.Ю. про включення в порядок денний питання 

стосовно створення депутатського фонду. 

 

Головуючий: Прошу проголосувати за доповнення до порядку денного питання про 

створення депутатського фонду. 

Голосували: «ЗА»- одноголосно. 

Головуючий:  Таким чином пропоную затвердити наступний 

                                         

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до  рішення Барської міської ради «Про місцевий бюджет м. Бар 

на 2011 рік. 

2. Про затвердження експертної оцінки об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації.   

3. Про затвердження Положення про порядок надання громадянам земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Бар.                                                                      

4. Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. 

Бар. 

5. Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій міста. 

6. Про створення депутатського фонду. 

7. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. про те, що поступило два депутатських запити – 

Мандрики М.І., про створення депутатської фракції партії «Фронту змін» та про 

використання коштів обласного бюджету на проведення робіт на універсальному 

спортивному майданчику. 

ВИРІШИЛИ: Доручити юридичному відділу міської ради вивчити питання й винести на 

наступну сесію. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Гегамяна А.В. про зміну руху транспорту на території автовокзалу. 

ВИРІШИЛИ: Доручити виконкому міської ради вивчити питання й прийняти рішення.  

 

1.1. СЛУХАЛИ: начальника фінансово-економічного відділу міської ради Гаджалову 

М.Ф. про внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Щепковський В.М.: Звідки взяти цифри по проектах? 

- Гаджалова М.Ф.: Цифри орієнтовні. 

- Собчишин А.М.: Чому знову потрібно платити за ПКД по реконструкції вулиці 

Територія цукрового заводу? 

- Дзісь О.І.: Документація, яка зроблена попередньо, коштувала лише 4000 грн., 

якою передбачалось лише покриття асфальту, водовідведення та розрахунку на 

великовантажний транспорт не передбачалось. Враховуючи, що це об’їзна дорога 

навколо міста – слід зробити якісний проект. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення про місцевий бюджет. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: клопотання начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. про виділення 

коштів для замовлення та виготовлення будинкових знаків. 



ВИРІШИЛИ:  

1. Зобов’язати Барський комбінат комунальних підприємств встановити знаки з 

назвою вулиць і номерами будинків на приміщеннях, які перебувають у 

комунальній власності ККП за власні кошти. 

2. Довести до відома мешканців вулиць, які проживають у приватних будинках, про 

їх обов’язок встановлення на будинках назв вулиць і їх нумерацію за власний 

рахунок. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: начальника фінансово-економічного відділу міської ради Гаджалову 

М.Ф. про затвердження мережі дошкільних навчальних закладів міста на 2011-2012р.р. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити мережу ДНЗ на 2011-2012р.р. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Зеленську З.М. про затвердження експертної оцінки об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Шостаківський О.П., який повідомив, що сума експертної грошової оцінки 85810 грн. за 

приміщення по вул. Соборній, 4 – це мінімальна вартість, але депутати можуть 

пропонувати, щоб вартість приміщення по вул. Соборній,4 була вищою,  і тому я, 

враховуючи місцезнаходження даного приміщення, пропоную ціну в розмірі 120тис.грн. 

для виставлення на  торги. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Затвердити звіт № 05/11 про незалежну оцінку ринкової вартості (початкову ціну 

продажу) будівлі котельні площею 64,0м
2
, розташованої в м. Бар по вул. Заводській, 

3 зі стартовою ціною 60290грн., звіт № 04/11 про незалежну оцінку ринкової вартості 

(початкову ціну продажу) будівлі котельні площею 52,3м
2
, розташованої в м. Бар по 

вул. Машинобудівників, 1 зі стартовою ціною 32250 грн., звіт № 06/11 про 

незалежну оцінку ринкової вартості (початку ціну продажу) будівлі бойлерної 

площею 40,4м
2
, розташованої в м. Бар, по вул. Нахімова, 21-б зі стартовою ціною 

48260грн., звіт № 03/11 про незалежну оцінку ринкової вартості (початкову ціну 

продажу) адміністративної будівлі  площею 218,5м
2
, розташованої в м. Бар по вул. 

Соборній, 4 зі стартовою ціною 120тис. грн. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Зеленську З.М. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про порядок надання громадянам земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд у м. Бар. 

ВИСТУПИЛИ:   депутат Щепковський В.М., який вказав на внесення змін в Положення: 

- в п. 3.5 - виключити з пункту  «погодження в установленому порядку проекту 

будівництва житлового будинку з планом забудови та отримання дозволу 

виконавчого комітету Барської міської ради на будівництво житлового будинку та 

господарських споруд»; 

- в п. 4.2 – виключити слова «та члени їх сімей».  

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: затвердити Положення з внесеними змінами. Рішення й Положення 

додаються. 

 

4. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої  

реклами в м. Бар. 

ВИСТУПИЛИ:  



- Мандрика М.І.: Внести пункт про безкоштовне розміщення привітань керівництва 

Держави, області, міста та району з Днем державних свят. 

- Розбийголова Р.А., який запропонував внести доповнення до п.2 розділу V 

наступне: «у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні 

дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю 

проїжджої частини» та переробити повністю п.2 розділу VІ.  

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення з внесеними змінами. Рішення й Положення 

додаються. 

 

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

фінансів, цін та інвестицій  інформує голова комісії Хода Євгеній Григорович. 

5.1. СЛУХАЛИ: звернення директора Бартеплокомуненерго Душкевича І.А. про надання 

дозволу на продаж автомобіля «Москвич-2141» в зв’язку з його фізичним зносом та 

несенням великих витрат на його обслуговування. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл Барському комунальному підприємству теплових мереж 

«Бартеплокомуненерго» на продаж автомобіля «Москвич-2141», державний номер 53-54 

ВНБ, кузов № 588511, шасі (рама) «S 0518160», придбаного в 1994 році. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: звернення заступника начальника обласного управління АТ «Ощадбанк» 

Бокового Ю.О. про зменшення орендної ставки за 1м
2
  для Барського ТВБВ №10001/056 

філії – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк». 

ВИРІШИЛИ: Встановити з 01 жовтня 2011 року для Барського ТВБВ №10001/056 філії – 

Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» орендну ставку в розмірі 30 грн. за 1м
2
 для 

приміщення за адресою: м. Бар, вул. Р.Люксембург, 72,  та орендну ставку в розмірі 25грн. 

за 1м
2
 для приміщення на пл. Пам’яті, 21. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: заяву СПД Іванової В.М. про встановлення орендної плати на 

попередньому рівні для агенції нерухомості «Ваш дім». 

ВИРІШИЛИ: Встановити наступні ставки за оренду приміщень за адресою в м. Бар по 

вул. Пролетарській, 3: 

- для Барської районної благодійної організації «Добротворець» за приміщення 

площею 20м
2
 в розмірі 1грн. за 1м

2
; 

- для ФОП Іванової Валентини Миколаївни (агенція нерухомості «Ваш дім») за 

приміщення площею 16м
2
 в розмірі 15 грн. за 1м

2
. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

  

5.4. СЛУХАЛИ: клопотання Барського РВ УМВС про прийняття рішення щодо 

фінансування районного відділу внутрішніх справ в 2011 році в сумі 77тис.грн. для 

фінансування заходів щодо протидії злочинності та правопорушень на території Барського 

району. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з відсутністю коштів. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.5. СЛУХАЛИ: клопотання директора ЗОШ І-ІІІ ст. №3  Тресера Б.М. про виділення 

матеріальної допомоги для лікування учениці 9 класу Баланко Ірини та заяву гр. 

Фурманської Л.В. про виділення матеріальної допомоги на лікування сина Фурманського 

В’ячеслава Ігоровича (онкохворий). 

ВИРІШИЛИ: Запропонувати депутатам особисто внести кошти та розділити пропорційно 

зібрані кошти між заявниками. 

Голосували: за – одноголосно. 

 



5.6. СЛУХАЛИ: клопотання Барської районної громадської організації «Клуб спортивних 

єдиноборств ім. Ю.Барди» про виділення матеріальної допомоги для проведення 

обласного турніру з контрактного карате. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити в зв’язку з відсутністю коштів. 

Голосували: за – одноголосно.  

     

5.7. СЛУХАЛИ: заяву гр. Вінніка Віктора Петровича про виплату допомоги на поховання 

сина Вінніка Андрія Вікторовича. 

ВИРІШИЛИ:  Відкласти розгляд питання до надання необхідних документів. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.8. 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. Христофор Світлану Тадеушівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №1 – донька 

Христофор Марія, як багатодітну сім’ю. 

2) Звільнити з 01.09.2011р. В’юн Наталію Степанівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – сини В’юн Вадим 

та Максим, як багатодітну сім’ю. 

3) Звільнити з 01.11.2011р. Коваль Людмилу Дмитрівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Сауляк 

Дар’я Миколаївна, як багатодітну сім’ю. 

4) Звільнити з 01.11.2011р. Саврацького Віктора Анатолійовича на 50% від 

плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах – сина 

Саврацького Євгенія Вікторовича в ДНЗ №3 та доньку Саврацьку Марію в 

ДНЗ №1, як багатодітну сім’ю. 

5) Звільнити з 01.11.2011р. Коновалюк Ольгу Василівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Коновалюк 

Назар Вадимович, як багатодітну сім’ю. 

6) Звільнити з 01.09.2011р. Шлягу Лесю Петрівну на 100% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №3 – донька Шляга 

Дана Петрівна, як потерпілу сім’ю внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.9. СЛУХАЛИ: заяву Кулик В.Ф. (батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу)  

про звільнення від сплати державного мита в сумі 1700 грн. 

ВИРІШИЛИ: Звільнити Кулика В.Ф. від сплати державного мита в Барському районному 

суді в зв’язку з знаходженням в судовому провадженні справи про оформлення права 

власності на житловий будинок в сумі 1700 грн.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.10. СЛУХАЛИ: заяву депутата міської ради Степанківського М.О. про виділення коштів 

для освітлення вулиці Кірова для придбання матеріалів (провід – 4800 грн., світильники – 

1488грн., лампи енергозберігаючі – 448грн.). 

ВИРІШИЛИ:  Розглянути питання по мірі надходження додаткових коштів. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.11. СЛУХАЛИ: звернення головного лікаря КУ «Барська центральна районна лікарня» 

Костенка О.С. про надання благодійної допомоги на періодичні видання в сумі 2100грн. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з відсутністю коштів. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.12. СЛУХАЛИ: спеціаліста І категорії відділу ПСЗ міської ради (юриста) Орищука С.Ю. 

стосовно  протесту прокурора Барського району № 73-2024 вих-4 від 26.09.11р.  на 



рішення 7 сесії 6 скликання Барської міської ради від 30.03.2011року «Про зміни розмірів 

орендних ставок за оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади міста». 

ВИРІШИЛИ:  Відхилити протест прокурора на рішення 7 сесії 6 скликання Барської 

міської ради від 30.03.2011року «Про зміни розмірів орендних ставок за оренду 

нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста»  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: в. о. редактора газети «Барчани» Подоляна А.О. про фінансування газети в 

сумі 55 тис. грн., пояснивши , що для розрахунку Петрини М.І. та заступника С. Рогача 

витрачено 19 тис. грн. В порівнянні з минулим роком газети недофінансована на 30 тис. 

грн. і слід ще врахувати збільшення заробітної плати.  

ВИСТУПИЛИ:  

- Мандрика М.І.: Ми дали Вам можливість на протязі 3 кварталів зробити іншу 

газету, збільшити її тираж та заробляти кошти. Чому цього немає? 

- Ставнюк І.М.: Шість працівників, які випускають газету, чи не забагато? Приміром 

Центр «Еверест» за 150 тис. грн. обслуговує десятки дітей інвалідів на протязі 

року.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити в виділенні коштів.  

Голосували: за – одноголосно. 

 

Головуючий: питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин  

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

 

5.13. СЛУХАЛИ: про повернення земельної ділянки, яка була надана в оренду 

Войцехівському І.Л. для будівництва дитячого кафе,  у власність ЗОШ І-ІІІ ст. №4. 

ВИСТУПИЛИ: 

- Цицюрський Л.Л.: Я, як голова профкому, проти того, щоб повертати земельну 

ділянку знову у власність школи №4. Поруч будується Польський дім і що нам 

скажуть поляки, що поряд стоять гаражі школи? 

- Шостаківський О.П.: У мене запитання до міського голови. Чия це ініціатива? 

- Дзісь О.І.: Уточніть, по якому питанню? 

- Шостаківський О.П. : Все, що стосується гаражів. 

- Дзісь О.І.: Моя позиція незмінна - на території ЗОШ №4, як і інших навчальних 

закладів міста, не повинно бути нове будівництво будь-яких гаражів, а тим більше 

приватних. 

- Войцехівський І.Л.: Прошу слова Дзіся О.І. внести до протоколу. По даному 

питанню у мене є відповідні документи, дозвіл на проведення робіт по будівництву 

дитячого кафе на місці гаражів ЗОШ №4 і дана земельна ділянка у мене 

знаходиться в оренді. 

- Степанківський М.О.: Які наслідки можуть бути після прийняття цього рішення? 

 

Голосували: за – 11чол., проти – 3чол.,  утримались – 8чол. Рішення не прийнято. 

  

 

 5.14. СЛУХАЛИ: лист начальника Держуправління охорони навколишнього природного 

середовища у Вінницькій області Криська В.Г. про погодження створення нового об’єкту 

природно-заповідного фонду місцевого значення. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Погодити створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення без 

вилучення з користування: 

- орнітологічний заказник – площею 149,1га 

- гідрологічний заказник – площею 81,4га,  

за умови додержання загальних вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.15. 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). 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд (для 

ведення особистого селянського господарства): 

1) Гончарук Ганні Артемівні – площею 0,10га по вул. Плотинна,8 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Павловському Віктору Миколайовичу, Солоненко Лідії Іванівні – площею 

0,0624га по вул. Монастирська, 51 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3) Слободянюку Дмитру Петровичу – площею 0,10га по вул. Медвецького, 81 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4) Капиці Володимиру Миколайовичу – площею 0,0712га по вул. І.Богуна, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5) Твердохлібу Юрію Володимировичу – площею 0,10га по вул. Козацькій, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд – 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

6) Кропивницькій Олені Єгорівні – площею 0,0266га по вул. Нахімова, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7) Слободянюк Галині Олександрівні – площею 0,0767га по вул. Мазепи,4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд - 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

8) Войні Галині Миколаївні – площею 0,1383га по вул. Молодіжна, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд - 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію; 



Голосували: за – одноголосно.  

 

9) Підлісному Сергію Дмитровичу – площею 0,0612га по вул. Герасимчука,7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10) Кривому Петру Івановичу – площею 0,0625га по вул. Герасимчука,1-А для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11) Вишневській Олені Петрівні – площею 0,10га по вул. Плотинна,4-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

12) Антонюку Степану Леонтійовичу - площею 0,0583га по вул. 305 Дивізії,2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13) Сапожнік Світлані Петрівні – площею 0,0632га по вул. Димитрова, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14) Копитко Тетяні Вячеславівні – площею 0,0566га по вул. Пролетарська, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15) Томашевській Ліні Олександрівні – площею 0,0238га по вул. Заводській,27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16) Рожанській Ганні Степанівні – площею 0,0727га по вул. Ватутіна,10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17) Холяві Миколі Івановичу – відмовити в затвердженні техдокументації на 

земельну ділянку площею 0,0710га по вул. М.Кривоноса,14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку в зв’язку з тим, що відсутній протокол 

погодження меж, а також площа існуючої земельної ділянки відрізняється від 

площі, яка вказана у рішенні 41 сесії 5 скликання від 07.08.2009р. на 173м
2
, тим 

самим звужено проїжджу частину вулиці.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

18) Глушку Франку Адамовичу – площею 0,0685га по вул. Чехова,2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19) Формагей Аллі Володимирівні – площею 0,1827га по вул. Калініна,61/2, в т.ч.: 

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

споруд, 0,0827га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20) Галкіну Дмитру Івановичу – площею 0,0663га по вул. Герасимчука, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



21) Лєдєньову Павлу Володимировичу – площею 0,0600га по вул. Пушкінській, 20, 

яка була в користуванні гр. Донець В.М., для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22) Пус Ніні Петрівні – площею 0,0997га по вул. Грушевського, 90 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд - перенести 

розгляд даного питання на наступну сесію; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

23) Скорбатюк Надії Михайлівні – площею 0,1534га по вул.Б.Хмельницького,5, в 

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

господарських споруд, 0,0534га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24) Петраш Вірі Василівні – площею 0,0801га по вул. Черняховського, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25) Васіковському Анатолію Петровичу – площею 0,0684га по вул. Бони Сфорци, 

20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26) Янковському Святославу Вікторовичу – площею 0,0967га по вул. Островського, 

62 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27) Бровченко Альоні Володимирівні – площею 0,0962га по вул. Дорошенка,65-а 

для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28) Гавронській Світлані Мар’янівні – площею 0,0610га по вул. Наливайка, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29) Григорцевич Ірині Дмитрівні – площею 0,0618га по вул. Л.Українки, 34/39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30) Кучеру Володимиру Дмитровичу – площею 0,0731га по вул. О.Кошового,35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31) Янкову Олегу Сергійовичу – площею 0,0294га по вул. Плотинна,52-а, кв.3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32) Семчуку Віктору Стефановичу – площею 0,1121га по вул. Б.Хмельницького,30, 

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

господарських споруд, 0,0121га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



33) Хвостик Галині Семенівні – площею 0,0970га по вул. Коцюбинського, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

34) Томашевському Валерію Володимировичу – площею 0,1231га по вул. 

Черняховського, 24, в т.ч.: 0,10га - для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд, 0,0231га – для ведення особистого 

селянського господарства - перенести розгляд даного питання на наступну 

сесію; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

35) Миронович Ніні Іллівні – площею 0,0612га по вул. Твардовського, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36) Коновалову Олександру Володимировичу, Сторожуку Олександру 

Броніславовичу – площею 0,0465га по вул. М.Кривоноса,58 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37) Цицюрському Петру Андрійовичу – площею 0,1553га по вул. Врублевського,9, 

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

господарських споруд, 0,0553га – для ведення особистого селянського 

господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38) Григорак Антоніні Василівні – площею 0,0394га по вул. Першотравневій для 

ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39) Сопову Анатолію Григоровичу – площею 0,1725га по вул. Наливайка, 4, в т.ч.: 

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

споруд, 0,0725га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40) Саулі Миколі Васильовичу – площею 0,0602га по вул. І.Богуна, 62 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41) Кулеша Валентині Володимирівні – площею 0,0920га по вул. Кооперативній, 85 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

42) Цицюрській Галині Анатоліївні – площею 0,0521га по вул. Набережній, 1/59 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

43) Стаднію Ігорю Володимировичу – площею 0,10га по вул. Сагайдачного,3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд - 

перенести розгляд даного питання на наступну сесію; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

44) Юрчишену Петру Федоровичу – відмовити в затвердженні техдокументації на 

земельну ділянку площею 0,10га по вул. Медвецького для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд в зв’язку з тим, що 



дані землі ввійшли в межі міста  і Генпланом не передбачені для забудови.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

Для індивідуального гаражного будівництва:  

45) Ремінному Володимиру Карловичу – площею 0,0031га по вул. І.Мазепи,1-а, 

бокс №5 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

46)  Ремінному Миколі Володимировичу – площею 0,0053га по вул. І.Мазепи,1-а, 

бокс №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

47) Костаку Миколі Юрійовичу – площею 0,0039га по вул. І.Мазепи,1-а, бокс №8 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

48) Глиняному Федору Івановичу – площею 0,0037га по вул. І.Мазепи,1-а, бокс №9 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

49) Куперштейну Михайлу Борисовичу – площею 0,0025га по вул. 

Червоноармійська,17, бокс №258 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

50) Маріяшу Вадиму Миколайовичу – площею 0,0023га по вул. Пролетарській, в 

дворі будинку №32 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

51) Костянюку Володимиру Даниловичу – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса, 

60, бокс №405 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

52) Стахову Григорію Миколайовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, 

бокс №38-А для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

53) Муравському Сергію Володимировичу – площею 0,0026га по вул. 

М.Кривоноса,60 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

54) Ніколову Івану Володимировичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, 

бокс №40-Д для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

55) Бутову Віктору Миколайовичу – площею 0,0097га по вул. Фрунзе,36-А для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

56) Овчарук Лідії Володимирівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60 бокс 

№68 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

57) Олійник Альоні Петрівні – площею 0,0022га по вул. Кооперативна, 20-а, бокс 

№25 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



58) Ляхнович Марії Олексіївні – площею 0,0020га на майдані Св.Миколая, в дворі 

будинку №30 для обслуговування тимчасового гаража на умовах оренди 

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

нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

59) Коновальчук Аріаді Валентинівні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 

17, бокс №153 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

60) Ковризі Анатолію Івановичу – площею 0,0026га по вул. Територія цукрового 

заводу, 40-А, бокс №96 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

61) Ковризі Анатолію Івановичу – площею 0,0033га по вул. Територія цукрового 

заводу, 40-А, бокс №50 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

62) Мінцу Леоніду Михайловичу – площею 0,0030га по вул. Буняковського, 6/2, 

бокс №1 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

63) Бродецькому Дмитру Петровичу – площею 0,0024га по вул. Ж.Революції, в 

дворі будинку №6 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

64) Сіпалці Володимиру Петровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60 

ряд А, бокс №3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

65) Бариш Євдокії Андріївні – площею 0,0024га по вул. Р.Люксембург, двір 

будинку №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

66) Хмаруку Миколі Трохимовичу – площею 0,0027га по вул. Червоноармійська,17, 

бокс №190 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

67) Німачуку Олегу Івановичу – площею 0,0037га по вул. Коцюбинського,19, бокс 

№2 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

68) Трішкіній Цезарії Іванівні – площею 0,0037га по вул.Пролетарській,30 бокс №5 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

69) Трішкіну В’ячеславу Сергійовичу –площею 0,0022га по вул. Пролетарській,30, 

бокс №4 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

70) Кульчицькому Миколі Володимировичу – площею 0,0024га по вул. 

Р.Люксембург, двір будинку №32 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

71) Ангелюку Василю Володимировичу – площею 0,0041га по вул. Р.Люксембург, 



двір будинку №27, бокс №8 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

72) Подуфаловій Наталії Леонтіївні – площею 0,0024га по вул. Ж.Революції, двір 

будинку №3 для індивідуального гаражного будівництва. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

На умовах оренди (або на праві постійного користування): 

73) КППОН «Мрія» - площею 0,0023га по вул. Р.Люксембург для обслуговування 

МАФ на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

74) Вергелесу Олександру Івановичу – площею 0,0031га по вул. Св.Миколая,7-е 

для обслуговування будівлі магазину на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

75) Барській районній раді – площею 0,3005га на майдані Св.Миколая,18 для 

обслуговування приміщень Будинку Рад на праві постійного користування. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для 

індивідуального гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд: 

1) Лозінській Євгені Леонідівні – площею 0,0300га по вул. Пролетарська, 88-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Дятлу Юрію Юрієвичу – площею 0,0617га по вул. Шевченка, 11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3) Луцаку Миколі Миколайовичу – площею 0,12га по вул. Пролетарській, 33-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4) Клименко Ользі Іванівні – площею 0,0600га по вул. Некрасова,5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5) Цибульському Віктору Володимировичу, Цибульській Тетяні Олександрівні – 

площею 0,0460га по вул. О.Кошового, 46/29 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд на праві спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6) Овчаровій Раїсі Леонтіївні – площею 0,0360га по вул. Пролетарській, 35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



7) Зелінській Раїсі Михайлівні – площею 0,0600га по вул. Чкалова,28 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8) Зелінській Раїсі Михайлівні – площею 0,10га по вул. Дорошенка, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

умовах оренди в зв’язку з тим, що є земельна ділянка по вул. Чкалова,28 – 

перенести на розгляд наступної сесії; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

9) Сельському Василю Леонідовичу – площею 0,15га по вул. Мазура,4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

умовах оренди; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10) Шевченко Ларисі Павлівні, Король Тетяні Павлівні – на виділення окремої частки 

земельної ділянки зі спільної сумісної власності шляхом її поділу при виготовленні 

техдокументації на земельну ділянку для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд  по вул. Врублевського, 23; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11) Касенову Єртаю Тулютаєвичу – площею 0,0600га по вул. Горбатого,5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

12) Урбанському Віктору Миколайовичу – площею 0,0600га по вул. Кірова,42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13) Юзвенку Віктору Олександровичу – площею 0,0324га по вул. Соборна,26-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14) Кушинській Ганні Миколаївні – площею 0,0855га по вул. Котовського,28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15) Лемешевій Вассі Михайлівні – площею 0,0250га по вул. Територія цукрового 

заводу,7 кв.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16) Максимчук Наталії Андріївні – площею 0,0400га по вул. О.Кошового, 52 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17) Охріменку  Валентину Івановичу – площею 0,10га по вул. І.Богуна, 72 кв.1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 

0,0500га- для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



19) Мукоїд Марії Петрівні – площею 0,0450га по вул. Заводській, 12 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Для індивідуального гаражного будівництва: 

20) Кітновському Анатолію Анатолійовичу – площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса,60 

бокс №357  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21) Левицькій Людмилі Володимирівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, 

ряд А, бокс №40 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22) Душкевичу Івану Андрійовичу – площею 0,0030га по вул. Калініна, 13-А, бокс №9 

для індивідуального гаражного будівництва;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23) Гарагоді Ірині Миколаївні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №2 

ряд В для індивідуального гаражного будівництва, який належав батькові на день 

смерті; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24) Шемчуку Володимиру Миколайовичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60 

бокс №39 ряд Д для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25) Олійнику Володимиру Зіновійовичу – площею 0,0021га по вул. М.Кривоноса, 60 

бокс №116 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26) Стодолінському Івану Дем’яновичу площею 0,0024га по вул. Р.Люксембург, двір 

будинку №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27) Чернецькому Олександру Степановичу – площею 0,0024га по вул. 

Чернишевського, 24-а, бокс №6 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28) Шимко Жанні Арсенівні – площею 0,0020га по вул. В.Комарова, двір будинку №3, 

бокс №18 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29) Юрковій Жанні Володимирівні – площею 0,0028га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№29 ряд «Д» для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30) Нажі Аліні Станіславівні – площею 0,0030га по вул. Новоселів, двір будинку №7 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31) Дерепі Володимиру Анатолійовичу – площею 0,0024га по вул. 

Червоноармійська,17,бокс №200 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32) Дерепі Анатолію Станіславовичу – площею 0,0048га по вул. М.Кривоноса, 60 бокс 



№47,48 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33) Дерепі Михайлу Анатолійовичу – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 17 

бокс №206 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

34) Коваль Олені Степанівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60 бокс №25 ряд 

«А» для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

35) Зуєнко Валентині Семенівні – площею 0,0016га (кадастровий номер 

0520210100:01:057:0025) в дворі будинку №30 по вул. Пролетарській для 

індивідуального гаражного будівництва згідно рішення суду; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36) Яглінській Галині Андріївні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська,17 , бокс 

№38 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37) Суконнік Людмилі Іванівні – площею 0,0024га в дворі будинку №27 по вул. 

Р.Люксембург  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38) Халаїму Петру Васильовичу – площею 0,0020га по вул. М.Кривоноса,60 бокс №18 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39) Коржосу Івану Васильовичу – площею 0,0029га по вул. М.Кривоноса, 60 бокс 

№364 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40) Бородуліній Юлії Іванівні – площею 0,0063га по вул. Б.Хмельницького, в дворі 

будинку №19 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41) Пусу Василю Кононовичу – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 17, бокс 

№193 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

42) Войцехівському Сергію Сігізмундовичу, Блащуку Миколі Миколайовичу – 

площею 0,0084га по вул. М.Кривоноса, 74-а, бокс №1 та №2 для індивідуального 

гаражного будівництва на праві спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

43) Блащук Ларисі Миколаївні, Войцехівській Ларисі Петрівні – площею 0,0080га по 

вул. Мазепи,1-а для індивідуального гаражного будівництва на праві спільної 

сумісної власності – Відмовити.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

Оренда: 

44) Крижанівській Аллі Вікторівні – площею 0,0110га по вул. Пролетарській,32 для 

обслуговування приміщення магазину-прибудови на умовах оренди. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



5.17.  СЛУХАЛИ: заяви гр.. Душкевич П.П. та Олінеченко З.Г. про виділення земельних 

ділянок по 0,15га по вул. Медвецькій для городництва. 

ВИРІШИЛА: Відмовити. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

5.18. СЛУХАЛИ:  звернення в. о. начальника Барського ЛВУМГ Мандри В.В. про надання 

земельної ділянки в оренду на кагатному полі, яке раніше належало Барському цукровому 

комбінату, площею 8-10га для тимчасового складування труб. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Шостаківський О.П.: Зверталися представники власника і дали обіцянку, що 

дана земельна ділянка потрібна для виробництва, яке вони мають розпочати 

в 2012 році. 

- Попович Р.І. (юрист): Комбінатом проводиться відповідна робота  для того, 

щоб в 2012р. розпочати виробництво, і ми проти, щоб надати дану земельну 

ділянку Барському ЛВУМГ. 

- Шостаківський О.П.: Пропоную укласти тимчасову угоду з управлінням 

ЛВУМГ щодо надання території, якщо завод не буде працювати. 

- Мандрика М.І.: Те, що завод в наступному році не зможе працювати, 

говорить те, що в районі не проведено глибоку оранку і не укладено з 

сільгоспвиробниками договорів. 

Голосували: за – 14 чол., проти – 1чол., утримались – 7 чол. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- Кальман О.В.: Пропоную провести по даному питанню поіменне 

голосування, щоб наші виборці знали поіменно, хто проти того, щоб бюджет 

міста отримав додатково понад 70 тис. грн., адже після отримання нашої 

відмови керівництво ЛВУМГ звернеться до Войнашівської чи Митковської 

сільських рад, на території яких є  залізничний під’їзд і вільні земельні 

ділянки. Тому пропоную поставити питання на повторне голосування.   

- Телятніков С.Ю.: Я голосував проти, але дійсно в цьому питання є розумний 

глузд. Прошу уточнити, де саме ця ділянка, і я підтримаю, щоб дане питання 

поставити на повторне голосування. 

 

Повторно голосували: за – 18чол., проти – 0 чол., утримались – 2 чол. 

 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл Барському ЛВУМГ на виготовлення техдокументації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну 

ділянку площею 8,5га в м. Бар по вул. Заводська, 15 для виробничих потреб. 

Рішення додається. 

 

5.19. СЛУХАЛИ: звернення арбітражного керуючого ПП «Подільське переробне 

підприємство» Глєбова В.Ф. про надання дозволу на виготовлення техдокументації на 

земельну ділянку в м. Бар по вул. Територія цукрового заводу,38. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл ПП «Подільське переробне підприємство»  на виготовлення 

техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 1,8га в м. Бар по вул. Територія 

цукрового заводу, 38  для виробничих потреб. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.20. СЛУХАЛИ: заяву гр. Герасимчука А.М. про безкоштовну передачу в приватну 

власність земельної ділянки площею 0,05га по вул. Врублевського,66. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити рішення виконкому міської ради №496 від 25.12.1997р. «Про 

передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам м. Бар». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



5.21. СЛУХАЛИ: заяву Корнеєва Сергія Станіславовича про надання земельної ділянки 

для обслуговування гаража по вул. М.Кривоноса,60 бокс №19-Б. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути на наступній сесії. Можливе оформлення при нотаріальній згоді 

матері. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.22. СЛУХАЛИ: заяву Ходора Віктора Анатолійовича про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки площею 0,1925га по вул. Пролетарській, 39-М. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1925га в м.Бар по вул. 

Пролетарська, 39-М. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.23. СЛУХАЛИ: заяву Янчевської Олександри Леонідівни про внесення змін в рішення 9 

сесії 6 скликання від 13.08.2011р. в частині площі. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 9 сесії міської ради 6 скликання від 13.05.2011р. 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Янчевській О.Л.» в частині 

площі:  

- в п.2.: замість «загальною площею 0,0869га» читати «загальною площею 

0,0875га»; 

- в п.3.: замість «на земельну ділянку площею 0,0869га» читати «на земельну 

ділянку площею 0,0875га». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.24. СЛУХАЛИ: заяву Халабуди І.А. про надання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею 2,0га в районі хутора Котова.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

5.25. СЛУХАЛИ: заяву Халабуди Л.В. (багатодітна мати)  про надання земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства площею 2,0га в районі хутора Котова. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

5.26. СЛУХАЛИ:  заяву Севастьянова Л.А. про надання дозволу на видачу Державного 

акта на право власності на земельну ділянку по вул. Соборна,5 нового зразку. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Севастьянову Леоніду Арсентійовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо видачі Державного акта нового зразку.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

житлових будинків та гаражів. 

ВИРІШИЛИ: Включити в списки  щодо виділення земельних ділянок для будівництва 

житлових будинків наступних громадян: 

- Іванова Віталія Миколайовича – під № 697; 

- Хомчак Лесю Борисівну – під № 698. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.28. СЛУХАЛИ: заяву СПД Ковальової Катерини Макарівни про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки площею 0,0038га по вул. Островського,2/1 для обслуговування 

торгівельного павільйону, на підставі ст. 128 ЗК України. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0038га по вул. Островського,2/1 для  комерційної 

діяльності. 



Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.29. СЛУХАЛИ: заяву Савчука Леоніда Павловича про продовження терміну дії оренди 

землі площею 0,0372га по вул. Плотинна для комерційної діяльності. 

ВИРІШИЛИ:  Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0372га в м.Бар по 

вул. Плотинна для комерційної діяльності терміном на 3 роки з встановленням орендної 

плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.30. СЛУХАЛИ: заяву Ревчук Ольги Михайлівни про поновлення договору оренди 

земельної ділянки площею 80 м
2
 на пл. Пам’яті. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 80м
2
 в м. Бар, на пл. 

Пам’яті для комерційної діяльності на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням 

орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.31. СЛУХАЛИ: заяву Папіжа Євгена Григоровича про відміну рішення 11 сесії міської 

ради 6 скликання від 10.06.2011р. «Про видачу дубліката Державного акта на право 

власності на земельну ділянку гр. Папіж Є.Г.» в зв’язку з найденим оригіналом 

Державного акту. 

ВИРІШИЛИ:  Скасувати рішення 11 сесії міської ради 6 скликання від 10.06.2011р. «Про 

видачу дубліката Державного акта на право власності на земельну ділянку гр.Папіж Є.Г.». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.32. СЛУХАЛИ: заяви громадян Краєвського Михайла Станіславовича, Семенович 

Наталі Вікторівни, Шевчука Тараса Петровича, Клименко Тетяни Святославівни, 

Прохорової Наталії Святославівни  про  виділення земельних ділянок для облаштування 

окремого входу в магазин (стоматологічний кабінет). 

ВИРІШИЛИ:  Перенести на розгляд наступної сесії. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.33. СЛУХАЛИ:  заяву ФОП Маніти Катерини Михайлівни про припинення права 

користування земельною ділянкою та вчинення дій про припинення державної реєстрації 

прав Колгоспного ринку Барського РСС на земельну ділянку площею 0,9000га. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступну сесію. 

Голосували: за – одноголосно. 

 

5.34. СЛУХАЛИ: заяву мешканців будинку №24 по вул. Пролетарській про скасування 

рішення міської ради щодо виділення земельної ділянки під будівництво гаража Мельник 

Аллі Леонідівні в м. Бар по вул. Ж.Революції, в дворі будинку №6.  

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду. Вирішити питання в судовому порядку. 

 

5.35. СЛУХАЛИ: звернення ВАТ «Барський машинобудівний завод» про затвердження 

внесених змін до техдокументації на земельну ділянку по вул. Ж.Революції,12. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Вилучити з користування ВАТ «Барський машинобудівний завод» земельну ділянку 

площею 0,1884га по вул. Ж.Революції, 12. 

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 

1,9230га в м. Бар по вул. Ж.Революції, 12. 

3) Внести зміни в договір оренди земельної ділянки щодо площі та плати за земельну 

ділянку.  

4) Надати дозвіл виконавчому комітету Барської міської Радин на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,9230га в м. Бар по вул. 

Жовтневої революції, 12. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



5.36. СЛУХАЛИ: клопотання голови СТ «Барчанка» Чайки В.В. про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки площею 0,2203га по вул. Пролетарська, 39, яка використовується 

для обслуговування тарного складу, приміщень мийки, столярного цеху та прохідної. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,2203га в м. Бар по вул. Пролетарській, 39 для 

обслуговування нежитлових приміщень. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.37. СЛУХАЛИ: заяву Сердюка Миколи Івановича про надання земельної ділянки в 

оренду площею 0,0434га по вул. Пролетарській, 39-Н для обслуговування будівлі. 

ВИРІШИЛИ: Надати земельну ділянку на умовах оренди площею 0,0434га для 

обслуговування нежитлового приміщення в м. Бар, вул. Пролетарська, 39-Н терміном на 3 

роки. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. Внести 

зміни в техдокументації із землеустрою, земельну ділянку площею 0,0566га повернути в 

землі запасу міста.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.38. СЛУХАЛИ: заяву гр.Євмененка Олексія Геннадійовича про внесення змін в рішення 

32 сесії 5 скликання від 21.01.2009р. щодо включення в чергу на виділення земельної 

ділянки для будівництва гаража, а саме: замість прізвища  «Євмененко Олексій 

Геннадійович» рахувати «Євмененко Леся Григорівна». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни  в рішення 32 сесії міської ради 5 скликання від 21.01.2009р. 

щодо включення в чергу на виділення земельної ділянки для будівництва гаража, а саме: 

замість прізвища  «Євмененко Олексій Геннадійович» рахувати «Євмененко Леся 

Григорівна». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.39. СЛУХАЛИ: заяву гр. Гудзя Вадима Миколайовича про внесення змін в рішення 23 

сесії 5 скликання від 11.04.2008р. про затвердження техдокументації з інвентаризації 

земельної ділянки  по вул. Островського, 2/1 в частині площі земельної ділянки №2, а 

саме: замість «площею 0,0666га» вказати «площею 0,0439га». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 23 сесії Барської міської ради 5 скликання від 

11.04.2008р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельну ділянку на умовах оренди гр. Гудзю 

Вадиму Миколайовичу» в частині площі земельної ділянки №2, а саме: замість «площею 

0,0666га» вказати «площею 0,0439га». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.40. СЛУХАЛИ: заяву Твердохліба Олександра Івановича про поновлення договору 

оренди землі по вул. Островського, 2/1. 

ВИРІШИАИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0038га терміном на 

три роки в м. Бар по вул. Островського, 2/1 для обслуговування складського капітального 

приміщення. Орендну плату встановити у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.41. СЛУХАЛИ: заяву ПП Козлова Вадима Сергійовича про внесення змін в рішення 45 

сесії 5 скликання від 28.12.2009р., а саме п.2 викласти в наступній редакції: «Надати 

дозвіл Козлову Вадиму Сергійовичу земельну ділянку площею 0,0023га в м.Бар по вул. 

Пролетарській на умовах оренди терміном на 3 роки з 28.12.2009р. по 27.12.2012р. для 

провадження комерційної діяльності та реконструкції МАФ». 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з розгляду. 

Голосували: за – одноголосно.  

                           

5.42. СЛУХАЛИ: заяву Обмоклого Юрія Сергійовича про внесення змін в рішення 

виконкому №809 від 17.12.2003р. «Про надання земельної ділянки під будівництво гаража 



гр. Обмоклому Ю.С.» по вул. Ж.Революції, бокс №23, а саме - замість розміру земельної 

ділянки з «6.0 х 4.0м»  вказати «7.35 х 4.5м». 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на внесення змін в рішення  виконкому міської ради №809 від 

17.12.2003р. «Про надання земельної ділянки під будівництво гаража гр. Обмоклому 

Ю.С.», а саме - замість розміру земельної ділянки  «6.0 х 4.0м»  вказати «7.35 х 4.5м». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.43. СЛУХАЛИ: заяву Обмоклого Юрія Сергійовича про внесення змін в рішення 31 сесії 

міської ради 4 скликання 23.03.2006р. «Про надання земельної ділянки для будівництва 

гаража гр. Обмоклому Ю.С.», по вул. Ж.Революції, 3-а, бокс №21, а саме - замість розміру 

земельної ділянки з «6.0 х 4.0м»  вказати «7.6 х 4.42». 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на внесення змін в рішення 31 сесії міської ради 4 скликання 

від 23.03.2006р.  «Про надання земельної ділянки для будівництва гаража гр. Обмоклому 

Ю.С.»  , а саме - замість розміру земельної ділянки  «6.0 х 4.0м»  вказати «7.6 х 4.42м». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.44. СЛУХАЛИ: заяву Маршука Олексія Михайловича про внесення змін в рішення  

32 сесії 5 скликання від 21.01.2009р. та в рішення 11 сесії 6 скликання від 10.06.2011р., а 

саме: замість «для обслуговування нерухомого майна» вказати «для виробничої 

діяльності» та орендну ставку встановити у розмірі 5% для всієї земельної ділянки 

площею 0,3809га  (замість 3% та 12%). 

ВИРІШИЛИ:  

1.  Внести зміни в рішення 32 сесії Барської міської ради 5 скликання від 21.01.2009р. 

«Про виконання ухвали Барського районного суду від 01.12.2008р.», а саме в п.6: 

замість «для Маршука О.М. у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки» 

вказати «для Маршука О.М. у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки». 

2. Внести зміни в рішення 11 сесії міської ради 6 скликання від 10.06.2011р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Маршуку О.М.», а саме: 

    - в п.1: замість «для обслуговування нерухомого майна» вказати «для виробничої 

діяльності»; 

    - в п.3: орендну ставку встановити у розмірі 5% для всієї земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.45. СЛУХАЛИ:  заяву Мельник Оксани Михайлівни про продовження дії договору 

оренди земельної ділянки площею 0,1127га в м. Бар по вул. В.Комарова, 23. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки 0,1127га в м. Бар по вул. 

В.Комарова, 23 для обслуговування СТО терміном на 3 роки з встановленням орендної 

плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.46. СЛУХАЛИ:  картку обліку особистого прийому гр.  Сухорукової Тетяни 

Олександрівни про підписання викопіювання на земельну ділянку площею 0,25га по вул. 

Сагайдачного, 19 згідно рішення Гаївської сільської ради.  

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду.  

 

5.47. СЛУХАЛИ: заяву Якимовської Алли Станіславівни про приватизацію земельної 

ділянки площею 0,03га по вул. Нахімова,8/1. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку площею 

0,03га в м. Бар по вул. Нахімова,8/1 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



5.48. СЛУХАЛИ: заяву Гудзь Олени Микитівни про приватизацію земельної ділянки під 

гаражем на майдані Св.Миколая, в дворі будинку №30. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в приватизації земельної ділянки під гаражем. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

5.49. СЛУХАЛИ: заяву Іванишена Володимира Семеновича про надання земельної 

ділянки під існуючим гаражем. 

ВИРІШИЛА: Відмовити.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

5.50. СЛУХАЛИ: заяву Розінець Зінаїди Євгеніївни про затвердження техдокументації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку площею 0,10га по вул. Кооперативна, 93 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити техдокументацію, передати безкоштовно в приватну власність 

та видати Державний акт на земельну ділянку площею 0,10га по вул. Кооперативна, 93 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Головуючий: питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та  

житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П. 

 

5.51. СЛУХАЛИ: про затвердження переліку об’єктів, на які необхідно виготовити 

проектно-кошторисну документацію. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік об’єктів, на які необхідно виготовити проектно-

кошторисну документацію: 

     1) Реконструкція універсального спортивного майданчика; 

     2) Реконструкція дороги по вул. Територія цукрового заводу; 

     3) Реконструкція покрівлі ДНЗ №8; 

     4) Реконструкція котельні на альтернативних видах палива та енергозберігаючі заходи   

          для ДНЗ №1; 

     5)Реконструкція покрівлі житлового будинку №23 по вул. Соборній; 

     6)Реконструкція покрівлі житлового будинку №15 по вул. Б.Хмельницького. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. про надання відповіді Мандриці М.І. щодо 

використання коштів обласного бюджету, замовлення інвестиційної експертизи та 

оголошення тендеру. 

 

5.52. СЛУХАЛИ: про зняття з обліку житлового фонду житлових будинків. 

ВИРІШИЛИ:  

     1) Зняти з обліку житлового фонду та погасити інвентарну справу житлових будинків, 

на місці яких збудований будинок ОСББ «Фортеця-Бар»: 

- житловий будинок №5 по вул. Гагаріна в м. Бар, власником якого є 

Томашевська Розалія, Цимбал Михайло; 

- житловий будинок №13 по вул. Гагаріна в м. Бар, власником якого є 

Пташник; 

- житловий будинок №15 по вул. Гагаріна в м. Бар, власником якого є 

Лозінська Марія. 

2) Зняти з обліку житлового фонду та погасити інвентарну справу на житловий 

будинок  №19 по вул. Гагаріна в, який знаходиться в аварійному стані, власником 

якого є Бабков Олександр. 

3) Провести впорядкування нумерації домоволодінь в м.Бар по вул. Гагаріна: 

- №1 – Барський ККП; 

- №3 – 9-поверховий житловий будинок; 



- №5 – індивідуальні гаражі; 

- №7 – житловий будинок гр. Рижої Клавдії, Шлягуна Василя; 

- №9 – житловий будинок гр.Ковалишеної Надії; 

- №11 – житловий будинок гр. Погребняка Миколи; 

- №13 – житловий будинок гр. Данильчука Петра, Бабкова Олександра; 

- №15 – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1; 

- №17 – спортивна зала; 

- №19 – житловий будинок гр. Мельник (взамін вул. М.Туніка, 24-а); 

- №21 – індивідуальні гаражі; 

- №23 – багатоквартирний житловий будинок; 

- №25 – багатоквартирний житловий будинок.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5.53. СЛУХАЛИ: клопотання начальника Барводоканалу  Сабайдаша В.І. про 

затвердження проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво каналізаційної 

мережі по вул. Монастирська-Маяковського у м.Бар Вінницької області» та проекту 

«Будівництво водогону по вул. Монастирська-Маяковського у м. Бар Вінницької області». 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити проектно-кошторисну документацію на будівництво водогону 

та каналізаційної мережі по вул. Монастирська-Маяковського у м. Бар Вінницької 

області». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 

 

5.54. СЛУХАЛИ: заяву Керімова Олега Расуловича  про затвердження містобудівних умов 

і обмежень земельної ділянки площею 0,02425га по вул. Бони Сфорци, 10 для 

реконструкції житлового будинку під кафе-магазин. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити ФОП Керімову Олегу Расуловичу містобудівні умови й 

обмеження забудови земельної ділянки на реконструкцію житлового будинку під кафе-

магазин в м. Бар по вул. Бони Сфорци, 10. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

   

5.55. СЛУХАЛИ:  звернення голови парафіяльної ради Української Православної Церкви 

Погребняка В.М. про затвердження історико-містобудівного обґрунтування на 

будівництво Православного храму УПЦ Св.Миколая по вул. Буняковського,7. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити релігійній громаді Української Православної Церкви Парафії 

Св.Миколая м. Бар історико-містобудівне обґрунтування,  містобудівні умови та 

обмеження забудови земельної ділянки на «Будівництво Православного храму УПЦ 

Св.Миколая в межах історичного ареалу м. Бар Вінницької області по вул. 

Буняковського,7». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: депутата Телятнікова С.Ю., який вніс пропозицію створити депутатський 

фонд в міській раді, в районній раді такий фонд уже існує. 

ВИРІШИЛИ: Повернути на доопрацювання на наступну сесію. 

 

Головуючий: Які будуть зауваження та пропозицій стосовно проведення сесії? 

Немає. 

Пропоную завершити роботу 14 сесії міської ради від 14.10.2011р. 

Голосували: «ЗА» -  21чол. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 14 сесії міської ради 6 скликання від 14.10.2011р. 

 

Міський голова                                                                            О.І. Дзісь 

 

Секретар міської ради                                                                О.В. Кальман 

 

Секретар сесії                                                                                О.С. Юр’єв 


