
 

                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

 

15  сесія                                 6 скликання                                 29.11.2011р. 

 
Початок сесії: 15.00 год. 

Закінчення пленарного засідання: 18.00 год. 

Місце проведення: мала зала Барської РДА 

 

Всього  депутатів  ради –  30 чол. 

Присутніх на  сесії –   21 чол.  

Відсутні: Демченко О.П.,  Домбровський С.Й., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк 

І.М., Кушнір П.В.,  Савчук Ю.І.,  Хода Є.Г.Шостаківський О.П. 

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

районної ради, депутат обласної ради Кібітлевський Й.Е., заступники міського голови, 

начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації. 

Присутні: депутат Вінницької обласної ради Кібітлевський Й.Е., заступники міського 

голови Зеленська З.М., Гвоздяр Ю.В., начальники відділів апарату міської ради, 

представники засобів масової інформаці, Яцьков Є.М., Попович Р.І., Баланда В.І., Гусак 

В.П. 

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

 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про звіт голови адміністративної комісії при виконкомі Барської міської ради. 

2. Про інформацію начальника відділу правового та соціального забезпечення міської 

ради  про стан судових розглядів справ, порушених за заявами громадян м. Бар. 

3. Про упорядкування роботи дитячих навчальних закладів у місті. 

4. Про розгляд питання щодо надання повноважень виконкому Барської міської ради. 

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

Бара на 2011рік». 

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

7. Про затвердження Порядку та умови приватизації майна комунальної власності м. 

Бар. 

8. Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних 

елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Бар. 

9. Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

10. Про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку  інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

11. Про затвердження Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на 

території м.Бар. 



Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 15 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

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

                                      ВИРІШИЛИ: 

Пленарне засідання 15 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити. 

 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 15 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 Педос Ганну 

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

секретаріату сесії обрати депутата Педос Ганну Василівну. 

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

                                           ВИРІШИЛИ: 

     Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 15 сесії Барської міської ради 6 

скликання депутата Педос Ганну Василівну . 

 

Головуючий: Пропоную внести зміни в порядок розгляд порядку денного. 

Пропоную сесію розпочати з надання слова юристу Поповичу Ростиславу Ігоровичу. Хто 

за дану пропозицію – прошу голосувати. 

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

 

СЛУХАЛИ: Поповича Р.І.: Я представляю інтереси громадян, які в 5 каденції отримали 

земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Рішенням 8 сесії 

Барської міської ради 6 скликання задоволено протест прокурора району про відміну 

рішень. Сьогодні ці громадяни звернулись до суду, і я пропоную депутатам повторно 

переглянути рішення про виділення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства й відхилити протести прокурора. 

 

Головуючий: Слово для інформації надається начальнику підприємства «Київцентраеро» 

Головіну Сергію Івановичу. 

 

СЛУХАЛИ: Головіна С.І., який у своєму виступі розповів про завдання, які стоять перед 

державним підприємством, головний офіс якого знаходиться в м.Бориспіль Київської обл. 

Таких об’єктів на Україні – 8. 

   По земельних ділянках, на які вже є Державні акти, проходять кабелі, що, в разі їх 

пошкодження, призведе до збоїв та порушень в керуванні польотів літаків. Це і металеві 

огорожі, будівництво будинків та скупчення автомобілів, тракторів.  

 

Запитання, поставлені Головіну С.І.: 

- Мандрика М.І.: Чи давали Ви згоду на те, що відразу після заправної станції 

будується будинок? 

Відповідь: Ні. 

- Цицюрський Л.Л.: На яких засадах Ви працюєте, чи маєте Державні акти на 

землю? 



Відповідь: Ми є державним підприємством. Ці землі ще за радянських часів 

використовувались нашим підприємством. За часів незалежності України – вони відійшли 

до Гаївської сільської ради, і ми маємо Державні акти.  

- Терлецький А.П.: Чи ви платите гроші в міську раду за користування земельною 

ділянкою.  

Відповідь: В акті вказано, що  власником земельної ділянки є Держава, так само як і 

військові частини. Всі роботи і будь-які дії на земельних ділянках, по яких йдуть кабелі, 

або межують із земельною ділянкою, то на це є відповідні закони України і нормативи.  

Пропозиція депутата Левицького С.М.: Всі роботи, які проводяться в районі аеродрому, 

повинні погоджувати з «Київцентраеро» і це слід врахувати в міській раді, а також 

врахувати чинне законодавство України. 

 

Головуючий: Чи є ще в когось запитання? Немає. Дякуємо Головіну С.І., Поповичу Р.І. за 

участь в роботі сесії. 

     

1. СЛУХАЛИ: міського голову Дзісь О.І.: Згідно регламенту роботи сесії Барської міської 

ради перед початком розгляду питань порядку денного ми розглядаємо заяви та звернення 

депутатів міської ради. Так поступило звернення від Партії Регіонів щодо створення у 

складі міської ради депутатської фракції вказаної партії та заяви шести депутатів: 

Гегамяна А.В., Загорулько Л.Л., Кирилюк Л.О., Мартинович Н.Ф., Ні вельської О.Я., 

Ставнюка І.М. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Створити у складі Барської міської ради депутатську фракцію Партії 

Регіонів у складі 6 чоловік. 

      

2. СЛУХАЛИ:  звернення депутата Мандрики М.І. про звернення до Верховної Ради 

України щодо розгляд законопроекту КМУ «Про гарантії Держави щодо виконання 

рішень суду» та внесення змін до Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Мандрика М.І., який доповнює та роз’яснює мету написання звернення і що послужило 

для написання звернення. 

- Левицький С.М.: Єдине зауваження – написати «депутати Барської міської ради і 

населення Барської територіальної громади». 

 

Головуючий: Пропоную поставити на голосування питання в цілому щодо звернення до 

Верховної Ради України щодо розгляд законопроекту КМУ «Про гарантії Держави щодо 

виконання рішень суду», запропонований Мандрикою М.І. і прошу голосувати. 

Голосували: За – 13, проти – 3, утримались – 6. Рішення не прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: Мандрику М.І., який зачитав друге питання звернення «Про внесення змін 

до Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання, проект рішення якого роздано 

кожному депутату. 

 

Головуючий: Ставлю на голосування дане питання. 

Голосували: за -22 одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання 

Рішення додається.  

 

Головуючий: Пропоную заслухати звіт начальника Барського комбінату комунальних 

підприємств Крикливого Є.Л. 

 



4. СЛУХАЛИ: начальника Барського ККП Крикливого Є.Л., який розповів, що міський 

голова основну інформацію озвучив у своєму звіті, я озвучу окремі факти та ознайомив 

депутатів про роботу підприємства і завдання, які стоять перед колективом. 

ВИСТУПИЛИ: Левицький С.М.: Скільки укладено договорів, скільки оформлено звернень 

до суду і скільки порушено договорів реприватизації. Якщо людина уклала договір про 

приватизацію, то вона зобов’язана виконати певні умови. Якщо вона не виконує, то чому 

не можна ініціювати питання реприватизації. 

 

Головуючий: Пропоную звіт начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. прийняти до 

відома. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 

ВИСТУПИЛИ: Левицький С.М.: Пропоную звернутись до виконавчої служби в зв’язку з 

тим, щоб вони прозвітували перед сесією про виконання рішень судів щодо справ, які 

стосуються ККП. 

Дзісь О.І.: Приймається до уваги.                                         

 

5. СЛУХАЛИ: звіт голови адміністративної комісії при виконкомі Барської міської ради 

Гвоздяра Ю.В., який проінформував про роботу адмінкомісії. 

ВИСТУПИЛИ: Левицький С.М.: Пропоную зобов’язати всіх, хто має право складати 

адмінпротоколи, виконувати свої посадові обов’язки. 

Головуючий: Хто за те, щоб звіт прийняти до уваги з пропозицією Левицького С.М., 

прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про упорядкування 

роботи дитячих навчальних закладів у місті, вказав на заходи, які провели по оптимізації 

штату, основні заходи по енергозбереженню. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Цицюрський Л.Л.: Чи вистачає коштів в бюджеті міста на виплату заробітної плати 

працівникам садочків? 

- Гвоздяр Ю.В.: Так, кошти на зарплату є. 

Головуючий: Хто за те, щоб звіт прийняти до уваги, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію начальника відділу правового та соціального забезпечення 

міської ради  Логінову Л.Г. про стан судових розглядів справ, порушених за заявами 

громадян м. Бар, яких в 2011 році більше 40. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Савосіна С.Ю., яка запропонувала припинити даний звіт, який був озвучений на 

звіті міського голови та опублікований в газеті «Барчани». 

- Дзісь О.І., який проінформував депутатів про дві судових справи стосовно міського 

голови про його бездіяльність. Це позови підприємця Погребняка В.М. та 

мешканців будинку №7 по вул. М.Туніка. 

Головуючий: Хто за те, щоб звіт прийняти до уваги, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

 



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

про внесення змін до рішення Барської міської ради «Про місцевий бюджет м.Бара на 

2011рік». 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення Барської міської ради «Про місцевий бюджет 

м.Бара на 2011рік». Рішення додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: звернення директора Центру «Еверест» Марущак Т.Л. про надання дозволу 

на списання автомобіля ГАЗ-31029, державний номер АВ 8073-ВН, 1996року випуску. 

ВИРІШИЛИ: Надати згоду Барському міському центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» на списання 

автомобіля ГАЗ-31029, державний номер АВ 8073-ВН,  1996року випуску. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

про преміювання до професійного свята міського голови та заступників міського голови. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: До Дня місцевого самоврядування преміювати міського голову, заступників 

міського голови в межах фонду оплати праці. Рішення додається. 

 

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

сина Вінніка Андрія Вікторовича. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Виплатити гр. Вінніку Віктору Петровичу допомогу на поховання сина 

Вінніка Андрія Вікторовича в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде не працював. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста. 

ВИРІШИЛИ:  
1) Звільнити з 01.11.2011р. Краєвську  Ларису Іванівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №2 – син Краєвський 

Михайло Олександрович, як багатодітну сім’ю. 

2) Звільнити з 01.11.2011р. Данильченко Ольгу Миколаївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син Данильченко 

Олексій Миколайович, доньки Данильченко Вероніка та Анастасія, як 

багатодітну сім’ю. 

3) Звільнити з 01.12.2011р. Мазур Наталію Василівну на 50% від плати за 

харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – син Мазур 

Валерій Андрійович, як багатодітну сім’ю. 

4) Звільнити з 01.12.2011р. Медведєву Інну Петрівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – син Медведєв 

Дмитро та донька Медведєва Владислава, як багатодітну сім’ю. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

Логінову Л.Г. про затвердження Порядку та умови приватизації майна комунальної 

власності м. Бар. 

Голосували: за – одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок та умови приватизації майна комунальної власності м. 

Бар.   

 



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

Логінову Л.Г. про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення 

технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Бар. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про порядок розміщення та встановлення технічних 

елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Бар. 

 

Головуючий: Пропоную надати слово представникам молодіжних організацій. 

 

15. ВИСТУПИЛИ:  

-  голова студентської молодіжної ради БАДТ НТУ Яцьков Євгеній Миколайович, який 

вказав на вирішення проблеми щодо продажу тютюнових та горілчаних виробів 

неповнолітнім особам. (Виступ додається). 

-  голова учнівської ради ЗОШ №3 Баланда Вікторія Ігорівна, яка вказала на співпрацю з 

міською радою для вирішення проблем молоді та проведення рейдів разом з 

правоохоронними органами, проведення виховних бесід в навчальних закладах 

представниками правоохоронних органів. (Виступ додається). 

 

СЛУХАЛИ: депутата Вінницької обласної ради Кібітлевського Й.Е.: Я підтримую 

міського голову в багатьох його починаннях – щодо судових рішень, наповнення 

бюджету, земельних питань. Мене цікавить питання Генерального плану забудови м.Бар. 

Щодо звіту Крикливого Є.Л., то шлях один – створення ОСББ. Також треба вирішити 

питання, щоб всі приватні будинки на 100% уклали угоди на вивіз сміття.  

   Питання нашої молоді – взятися всім за вирішення даної проблеми. Пропоную робити 

рейди і перевірити, як продають спиртні напої дітям. Забирати ліцензії на продаж 

алкогольних та тютюнових виробів при умові продажі їх неповнолітнім дітям.  

   Також доводжу до вашого відома, що є обіцянка голови ОДА Джиги М.В. про те, що в 

наступному році в нашому місті з’являться 2-3 тренажерних комплекси, дитячі 

майданчики. 

 

Головуючий: Пропоную надати слово Гусаку В.П. 

ВИСТУПИЛИ: Гусак В.П. від товариства мисливців та рибалок щодо надання ставка в 

оренду. 

СЛУХАЛИ: міського голову Дзісь О.І., який повідомив, що гр. Гусак В.П. був присутнім 

на засіданні постійної комісії з земельних питань, де було запропоновано перенести 

розгляд даного питання на наступну сесію. 

 

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

Логінову Л.Г. про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

 

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

Логінову Л.Г. про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку  інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про цільовий фонд розвитку  інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури  м. Бар. 

 



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

Логінову Л.Г.  про затвердження Положення про порядок будівництва та встановлення 

гаражів на території м.Бар. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на 

території м.Бар. 

 

Головуючий: питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин  

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

 

19. 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 (або оренди)  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 (або оренду)  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) Завадському Леонтію Францовичу – площею 0,10га по вул. Червоноармійська 

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд 

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

3% від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Руденку Василю Івановичу – площею 0,10га по вул. Червоноармійська для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3)  Юрчишену Петру Федоровичу - відмовити в затвердженні техдокументації на 

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

обслуговування житлового будинку, господарських споруд (було розглянуто на 

14 сесії).  

Голосували: за – одноголосно.  

 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



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

Черняховського, 24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд та для ведення особистого селянського господарства на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6) Война Галині Миколаївні – площею 0,1383га по вул. Молодіжна, 32 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 на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8) Твердохлібу Юрію Володимировичу – площею 0,10га по вул. Козацька, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на умовах оренди 

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

нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10) Мудрик Людмилі Василівні – площею 0,0215га по вул. Залізнична,10/5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11) Попель Григорію Петровичу – площею 0,15га по вул. Я.Мудрого, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

12) Пасічник Ганні Іванівні – площею 0,0640га по вул. Герасимчука, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13) Мельнику Юрію Олександровичу – площею 0,10га по вул. Я.Мудрого,3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14) Довганю Володимиру Кириловичу – площею 0,0603га по вул. О.Войни,35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



15) Кривому Василю Григоровичу – площею 0,0827га по вул. Горбатого, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16) Кльоцу Миколі Войтковичу – площею 0,0799га по вул. Дорошенка, 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17) Віслянській Ірині Володимирівні – площею 0,10га по вул. Кооперативна,83 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18) Макогону Дмитру Андрійовичу – площею 0,0487га по вул. Пушкінська, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19) Плівачук Наталії Володимирівні – площею 0,15га по вул. Сагайдачного, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20) Васіковському Анатолію Петровичу – площею 0,10га по вул. Плотинній, 38 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд на 

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

від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21) Йолтуховському Сергію Володимировичу – площею 0,10га по вул. Н.Курченко, 

45 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22) Галак Людмилі Миколаївні, Галаку Сергію Леонідовичу – площею 0,1188га по 

вул. Р.Люксембург, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд та ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23) Алімчук Марії Іванівні – площею 0,23га по вул. Сагайдачного, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24) Алімчук Тетяні Григорівні – площею 0,1813га по вул. Сагайдачного, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25) Алімчуку Григорію Анатолійовичу – площею 0,25га по вул. Сагайдачного,5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26) Шмирку Федору Геннадійовичу – площею 0,0391га по вул. М.Кривоноса, 14 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

на земельну ділянку площею 0,0036га – внести зміни в техдокументацію. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 

27) Івашенко Ларисі Миколаївні – площею 0,0650га по вул. Довженка, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28) Крикливій Олені Володимирівні – площею 0,0550га по вул. Шевченка,3 кв.4 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Для індивідуального гаражного будівництва: 

29) Руденку Василю Никифоровичу – площею 0,0021га по вул. М.Кривоноса, 60 

ряд В, бокс №16 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30) Хілінському Олександру Володимировичу – площею 0,0100га по вул. 

Коцюбинського, 21-а для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31) Свіровському Олександру Леонідовичу – площею 0,0025га по вул. 

Пролетарській, двір будинку №32 для індивідуального гаражного будівництва 

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

3% від нормативної грошової оцінки – відсутня забудова; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

60, бокс №39, ряд Д для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33) Сабайдаш Ніні Дмитрівні – площею 0,0023га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 

№355 для індивідуального гаражного будівництва на умовах оренди терміном 

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

грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

34) Паламарчук Наталії Володимирівні – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №34 ряд А для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36) Латковському Анатолію Івановичу – площею 0,0020га по вул. Р.Люксембург, 

двір будинку №27 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37) Юр’єву Олександру Сергійовичу – площею 0,0029га по вул. Ж.Революції,3-А, 

бокс №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38) Юр’єву Олександру Сергійовичу – площею 0,0031га по вул. Ж.Революції,3-Б, 

бокс №1 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 

39) Островській Інні Володимирівні – площею 0,0024га по вул. Володарського, двір 

будинку №17 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40) Хайнацькій Наталі Вячеславівні – площею  0,0023га по вул. Володарського, 

двір будинку №17, бокс №1 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41) Турченяку Миколі Васильовичу – площею 0,0020га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №14 ряд Е для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

42) Мельнику Цезарю Павловичу – площею 0,0022га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№382 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

43) Данильчуку Геннадію Гавриловичу – площею 0,0026га по вул. Л.Українки,2-В, 

бокс №3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

44) Росохатій Ользі Іванівні – площею 0,0024га по вул. Машинобудівників для 

індивідуального гаражного будівництва.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

На умовах оренди: 

45) Міршуку Василю Івановичу – відмовити в затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0078га по вул. Гагаріна для 

провадження комерційної діяльності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

46) Орловському Євгену Михайловичу – відмовити в затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0022га по вул. 

Пролетарській, 19-Г для провадження комерційної діяльності. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

власність. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. ____ на виготовлення технічної документації  із 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для 

індивідуального гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд: 

1) 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 вже приватизована земельна ділянка по вул. 

Чкалова,28; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Гвоздецькому Віталію Олександровичу – площею 0,0600га по вул. Кооперативна, 

21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 



Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3) Павлюку Ігорю Федоровичу – площею 0,0600га по вул. І.Франка, 6 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4) Петуховій Ніні Федорівні – площею 0,0150га по вул. Заводська, 27 кв.6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5) Довбиусу Денису Володимировичу – площею 0,0600га по вул. Пушкінська, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6) Довбиусу Володимиру Григоровичу – площею 0,0600га по вул. І.Богуна, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7) Плаксієнку Леоніду Михайловичу – площею 0,0600га по пров. Шевченка, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8) Муляр Лідії Іванівні – площею 0,0495га по вул. О.Кошового, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

9) Бушовській Тетяні Вікторівні – площею 0,0400га по вул. Буняковського, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10) Гончаруку Анатолію Тимофійовичу – площею 0,0600га по вул. О.Кошового, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11) Било Надії Василівні – площею 0,0282га по вул. Ж.Революції, 13 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

12) Банасько Тетяні Володимирівні – площею 0,10га по вул. Мазура, 58 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13) Вітковському Францу Станіславовичу – площею 0,0600га по вул. І.Богуна,53  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14) Криворучко Галині Миколаївні – площею 0,0288га по вул. Бони Сфорци,60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд згідно 

рішення суду; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15) Боднар Галині Леонідівні – площею 0,10га по вул. Грушевського, 73 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 



Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16) Селезньовій Марії Федорівні – площею 0,0670га по вул. Фрунзе, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17) Криворучко Наталії Омелянівні – площею 0,0590га по вул. Щорса,6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18) Катрін Вікторії Петрівні – площею 0,0196га по вул. М.Кривоноса,2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19) Васютинському Петру Миколайовичу – площею 0,0600га по вул. Ломоносова, 16 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20) Прохорову Володимиру Сергійовичу – площею 0,0300га по вул. Л.Ратушної, 9 для 

ведення особистого селянського господарства на умовах оренди; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21) Франчуку Анатолію Миколайовичу – площею 0,0600га по вул. І.Богуна, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22) Крутіню Олегу Віталійовичу – площею 0,10га по вул. Грушевського, 48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23) Данченко Світлані Григорівні – площею 0,141га по вул. І.Сірка,2 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24) Вороніну Віталію Івановичу – площею 0,10га по вул. Грушевського, 69 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Для індивідуального гаражного будівництва: 

25) Корнеєвій Пелагії Олександрівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, ряд Б, 

бокс №19 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

26) Аншину Михайлу Ісааковичу – площею 0,0026га в дворі будинку №3 по вул. 

Ж.Революції для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

27) Ляхнович Марії Олексіївні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 17, бокс 

№161 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28) Дмуховській Альбіні Антонівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, 

бокс №23 для індивідуального гаражного будівництва; 



Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29) Павлюку Ігорю Федоровичу – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська,17, бокс 

№185 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30)  Комендрі Аллі Романівні – площею 0,0024га по вул. Червоноармійська, 17 бокс 

№338 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31) Ходаніцькій Валентині Іванівні – площею 0,0024га по вул. Територія цукрового 

заводу, 40-А, бокс №97 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32) Гуцалу Михайлу Леонтійовичу – площею 0,0024га по вул. Територія цукрового 

заводу, 40-А, бокс №31 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33) Розінець Наталці Василівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №1-а 

для індивідуального гаражного будівництва - відмовити; 

Голосували: за – одноголосно.  

 

34) Штегеран Людмилі Василівні – площею 0,0024га по вул. Гагаріна (біля ЗОШ №1) 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

35) Собковській Наталії Леонідівні – площею 0,0065га по вул. М.Кривоноса, 66-а, ряд 

2, бокс №6, №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36) Ільницькій Галині Олексіївні – площею 0,0045га по вул. Соборній для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37) Ковальському Петру Корнійовичу – площею 0,0040га по вул. Щорса, 7 бокс №1 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38) Гапонюк Людмилі Іванівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №105 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39) Мазур Наталії Борисівні – площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е, бокс 

№21 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40) Щуровській Лідії Олександрівні – площею 0,0025га по вул. Червоноармійська, 17, 

бокс №336 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41) Герасімовій Валентині Петрівні – площею 0,0032га по вул. Калініна, 2 «Д» для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 

42) Мовчанюку Анатолію Івановичу – площею 0,0035га по вул. Новоселів для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

43) Савчук Валентині Степанівні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№112 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

44) Несторук Ганні Анатоліївні – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №69 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

45) Федюк Наталії Олексіївні – площею 0,0027га по вул. М.Кривоноса,60, бокс №72 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

46) Данченку Миколі Никифоровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60 ряд А 

бокс №12 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

47) Коваленку Олександру Дмитровичу – площею 0,0024га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №100 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

48) Кальману Олександру Олексійовичу – площею 0,0024га по вул. Кооперативна, 20 

бокс №19 для індивідуального гаражного будівництва. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

На умовах оренди:  

49) Хорошуну Андрію Ярославовичу – площею 0,0500га по пров. Гаївському на 

умовах оренди для городництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

50) ДП «Райкоопзаготпромторг» - площею 0,0150га по вул. Р.Люксембург, 22 для 

обслуговування магазину та площею 0,0080га по вул. Островського, 2/1 для 

обслуговування павільйону на умовах оренди. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21. СЛУХАЛИ: заяви громадян про  виділення земельних ділянок для облаштування 

окремого входу в магазин. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Надати дозвіл гр. Краєвському Михайлу Станіславовичу на виготовлення 

техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0005га в м. Бар по вул. 

Р.Люксембург,21 кв.16 для облаштування входу в магазин. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2) Надати дозвіл гр. Семенович Наталі Вікторівні на виготовлення техдокументації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування 

земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0015га в м. Бар по вул. 

Р.Люксембург,60 кв.1 для облаштування входу в магазин. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 

3) Надати дозвіл гр. Шевчуку Тарасу Петровичу на виготовлення техдокументації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування 

земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0020га в м. Бар по вул. 

Р.Люксембург,64 кв.3 для облаштування входу в магазин. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4) Надати дозвіл гр. Прохоровій Наталії Святославівні на виготовлення  

      техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

      користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0021га в м. Бар по вул. 

      Р.Люксембург,11 кв.53 для облаштування входу в стоматологічний кабінет. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

житлових будинків та гаражів. 

ВИРІШИЛИ:  

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

наступних громадян: 

- Любчака Володимира Васильовича – під № 274; 

- Собковську Олену Олександрівну – під №275. 

- Заріцького Олега Сергійовича – під № 276; 

- Зарицького Олександра Сергійовича – під № 277; 

- Олійника Андрія Вікторовича – під № 278. 

         2) Включити в списки  щодо виділення земельних ділянок для будівництва 

житлового будинку наступних громадян: 

- Середюка Андрія Миколайовича – під № 699; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: заяву Атаманчук Ніни Василівни про поновлення договору оренди землі 

на площі Пам’яті,19-а. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0360га в м. Бар, на 

пл. Пам’яті, 19-а для обслуговування кафе «Атлант» терміном на 3 роки з встановленням 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24. Розглянувши заяву гр. Сердюка Миколи Івановича про поновлення договору оренди 

землі площею 0,10га по вул. Пролетарська, 39-Н, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст..12, 93 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі», міська рада ВИРІШИЛА: 
    Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,10га в м. Бар по вул. 

Пролетарській, 39-Н  для обслуговування нежитлового приміщення терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

25. СЛУХАЛИ: заяву ТОВ «Меркурій» про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки в м. Бар по вул. Соборній,21. 

ВИРІШИЛА:  Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

129м
2
 в м. Бар по вул. Соборній, 21 на суму 17304,00 грн. Надати дозвіл  ТОВ «Меркурій» 

на викуп земельної ділянки. Внести зміни в договір оренди земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



26. СЛУХАЛИ: заяву Лебедєва Юрія Валентиновича, Лебедєвич (Китайчук) Ганни 

Феліксівни про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,0275га по вул. 

Буняковського,4. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з тим, що відсутній проект прибудинкової території. 

 

27. СЛУХАЛИ:  заяву Качана Григорія Леонтійовича про виділення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в зв’язку з тим, що не вказано бажане місце розташування 

земельної ділянки та площа. 

 

28. СЛУХАЛИ: заяву мешканців будинку №70 по вул. Р.Люксембург про надання дозволу 

на виготовлення проекту прибудинкової території. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на виготовлення проекту прибудинкової території будинку 

№70 по вул. Р.Люксембург орієнтовною площею 0,28га  за рахунок земель житлової та 

громадської забудови міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29. СЛУХАЛИ: заяву СПД Ковальова Миколи Тимофійовича про надання дозволу на 

викуп земельної ділянки по вул. Пролетарська,1-а,. 

ВИРІШИЛИ: Повернути на доопрацювання. 

 

30. СЛУХАЛИ: заяву Кабанчука Анатолія Миколайовича про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки по вул. Пролетарська, 15. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0099га в м. Бар по вул. Пролетарська, 15 для 

комерційної діяльності. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31. СЛУХАЛИ: заяву Яцюка Івана Миколайовича про внесення змін в рішення 12 сесії 

міської ради 6 скликання від 13.07.2011р., а саме – замість «для виробничих потреб» 

вказати «для потреб сільськогосподарського виробництва» 

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

13.07.2011р. «Про надання земельної ділянки в оренду ФОП Яцюку І.М.», а саме: замість 

«для виробничих потреб» вказати  «для потреб сільськогосподарського призначення» та 

встановити мінімальний розмір орендної плати в розмірі 3% від 1% нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

  

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

міської ради від 28.12.2009р. та надати земельну ділянку в оренду розміром  4 х 7м , 

замість 3,5 х 6,5м по вул. Пролетарській для провадження комерційної діяльності. 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступну сесію 

 

33. СЛУХАЛИ:  заяву гр. Солдатової Олени Олександрівни про надання земельної 

ділянки в оренду площею 15м
2
 по вул. Св.Миколая для встановлення МАФ. 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити в зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована в зоні 

«червоної лінії». 

 

34. СЛУХАЛИ:  заяви громадян Воробйова Сергія Сергійовича, Дем’янова Анатолія 

Прокоповича, Дем’янова Віктора Прокоповича про виділення земельних ділянок площею 

по 0,20га для городництва в районі «Київцентраеро». 

ВИРІШИЛИ: Відмовити до затвердження Генплану міста. 

 



35. СЛУХАЛИ: заяву Розінець Наталки Василівни про внесення змін в техдокументації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної 

ділянки по вул. Р.Люксемубрг,34-б для обслуговування МАФ. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Розінець Н.В. на внесення змін в техдокументацію із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну 

ділянку для обслуговування МАФ в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 34-б. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

36.СЛУХАЛИ: заяву Козловського Віктора Борисовича про внесення змін  в рішення 12 

сесії 6 скликання від 13.07.2011р. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки» 

по вул. Каліліна в частині площі – замість площею «66,5м
2
» вказати площею «97м

2
». 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з розгляду сесії, повернути на доопрацювання. 

 

37. СЛУХАЛИ:  заяву Кльоца Віктора Францовича про вирішення питання щодо спору з 

сусідом Гринішиним А.Т. стосовно фундаменту гаража. 

ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду, запропонувати вирішити питання в судовому порядку. 

 

38.СЛУХАЛИ: заяву ПП ПТ «Децебал» про надання земельної ділянки площею 0,0086га 

по вул. Щорса,3 для обслуговування приватної  телестудії. 

ВИРІШИЛИ: Надати ПП ПТ «Децебал» земельну ділянку площею 0,0086 га  в м. Бар по 

вул. Щорса,3 для обслуговування телестудії. Ставку орендної плати встановити в розмірі 

12% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

39. СЛУХАЛИ:  заяву СТ «Морський замок» про поновлення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,4963га по вул. Червоноармійській,15-а. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,4963га в м. Бар, вул. 

Червоноармійська,15-а для виробничих потреб. Ставку орендної плати встановити в 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

40. СЛУХАЛИ: заяву Галкіна Вячеслава Савовича про виділення земельних ділянок по 

вул. Пролетарській – на території незавершеного будівництва готелю, за АЗС «ОККО», 

для торгівлі будівельними матеріалами. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Галкіну Вячеславу Савовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди 

на земельну ділянку орієнтовною площею 800м
2
 в м. Бар по вул. Пролетарській (біля 

незавершеного будівництва готелю) для здійснення комерційної діяльності за рахунок 

земель житлової та громадської забудови міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

41. СЛУХАЛИ: заяву Твердохліба Олександра Івановича про надання дозволу на викуп 

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

ВИРІШИЛИ: Відмовити в викупі, залишити земельну ділянку в оренді згідно 

попереднього рішення. 

 

42. СЛУХАЛИ: заяву Митковської Ірини Миколаївни про надання земельної ділянки в 

оренду для здійснення комерційної діяльності площею 15м
2
 по вул. Св.Миколая (напроти 

гуртожитку педколеджу). 

ВИРІШИЛИ: Відмовити, тому що в межах «червоної лінії». 

 



43. СЛУХАЛИ: заяву Козлова Вадима Сергійовича про внесення змін в техдокументації із 

землеустрою площею 23м
2
 по вул. Пролетарській в зв’язку з тим, що при реконструкції 

МАФ частина земельної ділянки буде звільнена шляхом демонтажу старої МАФ. 

ВИРІШИЛИ: Перенести на розгляд наступної сесії. 

 

44. СЛУХАЛИ: заяви громадян: Митковського Б.О., Корпоченка В.М., Кулінського О.М. 

(діє в інтересах Корпоченка Я.В.), Пасічнюк Л.О., Паладій Ю.М., Юрчака Г.С., 

Слободянюка Р.П., Маніти С.В., Васільєва О.В., Сташевської О.І., Вітковського Й.Ф., 

Шевчук О.Т., Сердюк Т.Є. – про скасування рішень 8 (позачергової) сесії від 07.04.2011р., 

які були прийняті згідно протестів прокурора. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити рішення 8 (позачергової) сесії міської ради 6 скликання від 

07.04.2011р. «Про розгляд протестів прокурора» в силі. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

45. СЛУХАЛИ: депутата Левицького С.М., який запропонував, щоб рішення, які в 

подальшому будуть видаватися на земельні ділянки в районі розміщення виробничих 

приміщень «Київцентраеро» та аеродрому, погоджувались з державним підприємством 

«Київцентраеро». 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Погоджувати виділення земельних ділянок районі розміщення виробничих 

приміщень «Київцентраеро» та аеродрому,  з державним підприємством «Київцентраеро». 

 

46. СЛУХАЛИ: заяву ОСББ «Дружба-4» про надання дозволу на виготовлення 

техдокументації на земельну ділянку по вул. Марата,4 . 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ОСББ «Дружба-4» на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення прибудинкової території площею 0,10га для обслуговування житлового 

багатоквартирного будинку, господарських будівель і споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

47. СЛУХАЛИ:  заяву директора підприємства «Бартеплокомуненерго» Душкевича І.А. та 

начальника Барського ККП Крикливого Є.Л. про виготовлення техдокументації на 

земельні ділянки для обслуговування об’єктів нерухомості. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право постійного користування на земельні ділянки: 

- площею 64,0м
2
 в м. Бар по вул. Заводській,3; 

- площею 52,3м
2
 в м. Бар по вул. Машинобудівників, 1; 

- площею 40,4м
2
 в м. Бар по вул. Нахімова, 21-б. 

2) Надати дозвіл Барському комбінату комунальних підприємств  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

постійного користування земельною ділянкою орієнтовною площею 200м
2
 в м. Бар по вул. 

Соборній, 4 для обслуговування будівлі. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

48. СЛУХАЛИ: заяву директора Барського «Райагропроменерго» Завадського Л.Ф. про 

внесення змін в рішення 12 сесії 6 скликання від 13.07.2011р.  відносно надання земельної 

ділянки площею 0,4442га на умовах оренди, а саме зменшити розмір орендної плати – з  

12% від нормативної грошової оцінки зменшити до 3%. 

ВИРІШИЛИ:   

1) Внести зміни в рішення 12 сесії від 13.07.2011р. – встановити ставку орендної плати в 

розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



2) Створити комісію й вивчити питання виділення земельних ділянок по вул. 

Червоноармійській,1-А й доповісти на наступній сесії. 

 

49. Розглянувши заяву Войцехівського Сергія Сігізмундовича, Блащука Миколи 

Миколайовича про виділення земельної ділянки для обслуговування існуючої добудови до 

гаража по вул. М.Кривоноса,74-а, бокс №1. 

ВИРІШИЛИ: Повернути на доопрацювання. 

 

50. СЛУХАЛИ: заяву голови парафіяльної ради УПЦ Погребняка В.М. про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4930га, цільове 

призначення якої змінюється по вул. Буняковського,7, а саме: з «для виробничих потреб» 

на «для будівництва та обслуговування культових та інших будівель». ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки Парафії 

Святого Миколая Української Православної Церкви  площею 0,4930га в м. Бар по 

вул. Буняковського, 7. 

2. Надати  Парафії Святого Миколая Української Православної Церкви земельну 

ділянку площею 0,4930га в м. Бар по вул. Буняковського, 7  для будівництва та 

обслуговування культових та інших будівель на праві постійного користування.  

3. Видати Парафії Святого Миколая Української Православної Церкви Державний 

акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,4930га в      

м. Бар по вул. Буняковського, 7 для будівництва та обслуговування культових та 

інших будівель.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

51. СЛУХАЛИ: заяву Мельника Руслана Миколайовича про розірвання договору оренди 

землі площею 0,0311га по вул. Димитрова,37 в зв’язку з викупом даної земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ:  Розірвати договір оренди земельної ділянки між Барською міською радою 

та Мельником Русланом Миколайовичем за адресою:  м. Бар, вул. Димитрова, 37,  який 

зареєстрований в Державному реєстрі земель 21 жовтня 2010р.  за  №041003500040. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

52. СЛУХАЛИ: звернення Укртелекому про встановлення орендної плати в розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки за адресами: вул. Л.Українки та майдан 

Св.Миколая,20. 

ВИРІШИЛИ:  Встановити ПАТ «Укртелеком» орендну ставку в розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки за земельні ділянки в м. Бар  по вул. Л.Українки, 2-Б  та  на 

майдані Св.Миколая, 20.  
 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

    

53. СЛУХАЛИ:  звернення підприємства «Декор» про надання земельної ділянки для 

ведення комерційної діяльності по вул. Кривоноса,76, на якій знаходиться тверде 

покриття, асфальтове покриття, огорожа, яке належить підприємству згідно договорів 

купівлі-продажу. 

ВИРІШИЛИ:  Залишити без змін рішення 11 сесії міської ради 6 скликання від 

10.06.2011р.  згідно якого надано ВКЦ «Декор» земельну ділянку площею 0,0522га на 

умовах оренди, а земельну ділянку, вільну від забудови, площею 0,7768га передано до 

земель запасу міста. 

 

54. СЛУХАЛИ: звернення Кислейко Людмили Миколаївни про продаж земельної ділянки 

площею 0,0801га під належною будівлею по вул. Св.Миколая,1. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ФОП Кислейко Людмилі Михайлівні на виготовлення 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0649га 



в м. Бар по вул. Святого Миколая, 1 для обслуговування будівлі за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

55. СЛУХАЛИ: заяву Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря Вінницької 

Єпархії Української православної церкви про передачу будинку М.Коцюбинського на 

баланс монастиря. 

ВИРІШИЛИ: Надати згоду на передачу будинку, в якому жив М.М. Коцюбинський, що 

знаходиться в м. Бар по вул. Св.Миколая,15 (охоронний номер 230-М згідно рішення 

виконкому облради народних депутатів від 14.02.91р. № 43), в безоплатне безстрокове 

користування Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирю за умови врахування 

ним при відновленні даного будинку експертного висновку про технічний стан будинку, 

виготовленого ДП «Державно-дослідний інститут будівельних конструкцій» 04.08.2010р. 

Доручити виконавчому комітету Барської міської ради погодити передачу будинку згідно 

п.1 даного рішення з Управлінням культури і туризму Вінницької ОДА.   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

56. СЛУХАЛИ: заяву Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря Вінницької 

Єпархії Української православної церкви про виготовлення техдокументації на земельну 

ділянку по вул. Св.Миколая,15. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирю на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право постійного користування земельною ділянкою орієнтовною площею 

0,45га в м. Бар по вул. Святого Миколая, 15 для обслуговування будівлі за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Головуючий: питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та  

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

 

57. СЛУХАЛИ: звернення ПрАТ «ДАТАГРУП» про погодження робочого проекту 

«Будівництво волоконно-оптичної мережі зв’язку (будинкові мережі) для ПрАТ 

ДААТГУРП у м.Бар по вулицях: Нахімова, Чернишевського, Р.Люксембург, Щорса, 

Пролетарська, Коцюбинського, Гагаріна, Врублевського, Жовтневої революції, 50-річчя 

Жовтня, Карла Лібкнехта, Комарова, Соборна, Буняковського». 

ВИРІШИЛИ:  Зняти з розгляду, перенести розгляд даного питання на засідання 

виконавчого комітету. 

 

58. СЛУХАЛИ: звернення Свято-Троїцького Браїлівського жіночого монастиря про 

внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23.09.2011р. №451 «Про 

надання дозволу на оренду приміщення» та встановлення орендної плати за приміщення. 

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл відділу освіти Барської РДА на укладання  з Свято-Троїцьким 

Браїлівським жіночим монастирем та Скиту Барської Ікони Богоматері  договору оренди 

напівпідвального приміщення в ЗОШ І-ІІІ ст. №4 для розташування недільної школи 

терміном на 25 років. Встановити ставку орендної плати за оренду приміщення в розмірі 

1грн. за м
2
 ,   як для благодійних організацій. В договорі вказати - без зміни цільового 

призначення та без права передачі в суборенду. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

59. СЛУХАЛИ: пропозицію депутата міської ради Мандрики М.І. щодо внесення змін до 

Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання, а саме: в Р.4 п.4.2.1. «Депутати 

міської ради можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи (фракції) за умови, 



якщо до складу кожної із них входять не менше 5 депутатів», замінивши  на  «не менше    

4 депутатів». 

ВИРІШИЛИ:  У відповідності до п.1 ст.26 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутатська група в міській раді складається не менше як із 5 депутатів,  тому правових 

підстав зменшувати кількість депутатів, які можуть об’єднуватися в депутатські групи, 

немає. 

 

60. СЛУХАЛИ: запит депутата міської ради Гегамяна А.В. та звернення ініціативної групи 

підприємців міста про обмеження руху транспорту по вул. Св.Миколая в районі 

автостанції. 

ВИРІШИЛИ: Доручити КП «Бар-благоустрій» при сприянні ініціативної групи 

підприємців здійснити заходи обмеження руху транспорту по вул. Св.Миколая в районі 

автостанції у відповідності до технічних умов, наданих відділенням ДАІ Барського РВ 

УМВС України у Вінницькій області. Контроль за виконанням даного рішення покласти 

на заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

Різне. 

СЛУХАЛИ: депутата Терлецького А.П. про те, що є ще одне звернення 

телекомунікаційної компанії  «Вінтелепорт» про надання дозволу на виготовлення 

проектно-кошторисної документації по волокно-оптичній мережі зв’язку в м. Бар. 

ВИСТУПИЛИ: Мандрика М.І.: При наданні дозволу на виготовлення ПКД зобов’язати 

організацію при проведенні робіт охватити також приватний сектор. 

ВИРІШИЛИ: Питання передати на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Телятнікова С.Ю. щодо звернення Хайнацького А.І. про обмеження 

руху по вул. Стельмаха і Заводська. 

ВИРІШИЛИ: Доручити виконкому міської ради додатково вивчити питання і 

рекомендувати заборонити рух вантажного транспорту по вул. Стельмаха та Заводська. 

 

СЛУХАЛИ: депутата Степанківського М.О.:  

- Прошу проінформувати щодо проекту пам’ятного знаку по голодомору та які зібрані 

кошти, скільки було зібрано коштів Фондом відродження спадщини, який очолював 

Стецюк Д., і де вони знаходяться. Потрібно організувати народну пожертву коштів на 

пам’ятник голомозу. 

   Пропоную поставити турнікети по вул. Гагаріна, як біля ЗОШ №3 так і біля технікуму. 

Не виконується рішення щодо салютів в вечірній час. 

    Прошу надати інформацію щодо збору коштів для лікування дітей згідно рішення сесії. 

Коли буде готовий зал для сесійних засідань міської ради? До якої межі буде покладено 

асфальт? 

 

Головуючий: Які будуть зауваження та пропозицій стосовно проведення сесії? 

Немає. 

Пропоную завершити роботу 15 сесії міської ради від 29.11.2011р. 

Голосували: «ЗА» -  21чол. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 15 сесії міської ради 6 скликання від 29.11.2011р. 

 

Міський голова                                                                            О.І. Дзісь 

 

Секретар сесії                                                                                Г.В. Педос 


