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                                   УКРАЇНА 

Барська міська  рада Вінницької області  

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

19 сесія                   6 скликання                                   16.02.2012р. 

 

Початок сесії: 14.00 год. 10  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 15 год. 30 хв. 

Місце проведення: приміщення КЗ «Барська районна бібліотека»              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. 

Присутніх депутатів  на сесії –  16 чол.  

Відсутні депутати: Демченко О.П.,  Домбровський С.Й.,  Досій С.В.,  Кирилюк Л.О.,  

Кобиль А.П.,  Кондратюк І.М., Кушнір П.В., Мартинович Н.Ф, Савчук Ю.І., Собчишин А.М., 

Ставнюк І.М., Степанківський М.О., Терлецький А.П., Шостаківський О.П. 

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 

інформації. 

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

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 19 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим. Пропоную 

працювати дві години без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 19 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 19 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 – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 19 сесії  Барської міської ради у 

кількості одного депутата. 

Головуючий: Пропоную обрати у секретаріат нашої сесії депутата Педос Г.В.. Чи будуть 

інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати 

депутата Педос Г.В. 

Голосували: за – одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 19 сесії Барської міської 

ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий оголошує порядок денний:  

1.  Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012р. 

«Про міський бюджет на 2012 рік» /начальник фінансово - господарського відділу, 

головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф./ 

2.  Про звільнення від батьківської плати.   /начальник фінансово - господарського відділу, 

головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф./ 

3.  Про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.11.2011р. 

«Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, 

що посвідчують право постійного користування на земельні ділянки» /депутат міської 

ради Телятніков С.Ю./ 

4.  Про внесення змін до рішень 14 сесії Барської міської ради 6 скликання від 14.10.2011р. 

«Про погодження створення нового об’єкту природно-заповідного фонду місцевого 

значення» та 16 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.12.2011р. «Про внесення 

змін до рішень 14 сесії міської ради 6 скликання від 14.10.2011р. «Про погодження 

створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»  / заступник 

міського голови Зеленська З.М./ 

5.  Про звернення до депутатів Барської міської ради щодо здійснення першочергових 

заходів на виборчих округах. /міський голова Дзісь О.І./ 

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

/голови постійних депутатських комісій Хода Є.Г., Ставнюк І.М./ 

7.  Про внесення змін до складу виконавчого комітету Барської міської ради. /міський голова 

Дзісь О.І./  

8.  Різне. 

            

Розгляд питань порядку денного: 

1. Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік»  

Слухали: начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера міської 

ради Гаджалову М.Ф. про розподіл вільного залишку бюджетних коштів 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: 

1.) Збільшити видатки  загального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом 

на 01.01 .2012р. : 

      -По КФК 100203 «  Благоустрій міст ,сіл, селищ» КЕКВ  1310 « Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам» в сумі 40000  грн. по КП « Бар Благоустрій». 

      -По КФК  100203 « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 1310  « Субсидії і поточні 

трансферти підприємствам» по КП « Бар Благоустрій» в сумі 3000 грн.( Для оплати 

громадських робіт.) 

       -По КФК 250404 « Інші видатки»   в сумі 10000 грн.      

 2.) Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що склався 

станом на 01.01.2012р.:             

       -По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 2110 « Предмети, матеріали 

довгострокового використання» в сумі 65000 грн. ( ДНЗ №1- плита з жарочним шкафом, 

бойлер, ДНЗ № 2- холодильник, електроплита, ДНЗ №3 – пральна машина, холодильник, 
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ДНЗ № 7 – електроплита, електром’ясорубка, ДНЗ №8 –холодильник , «Кварц», столи  для 

кухні нерж.) 

3.) Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради. 

 

2. Про звільнення від батьківської плати.   

Слухали: начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера 

міської ради Гаджалову М.Ф. про звільнення від батьківської плати.   

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: 

1.) Звільнити з 01.03.2012р. Никандрову Наталю Вікторівну на 50% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – син Нікандров Олег Миколайович, як 

багатодітну сім’ю. 

2.) Звільнити з 01.03.2012р. Нагаєвську Інну Миколаївну на 50% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Нагаєвська Мар’яна Вікторівна, 

як  багатодітну сім’ю. 

3.) Звільнити з 01.03.2012р. Продан Любов Віталіївну на 50% від плати за харчування дітей 

в дошкільному навчальному закладі №1 – син Продан Василь Васильович, як 

багатодітну сім’ю. 

4.)  Звільнити з 01.03.2012р. Шлягу Лесю Петрівну на 100% від плати за харчування дітей в 

дошкільному навчальному закладі №3. Донька Шляга Дана Петрівна - дитина 

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

3. Про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

22.11.2011р. «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право постійного користування на земельні 

ділянки»  

Слухали: юриста КП «Бартеплокомуненерго», депутата Барської  міської ради  

Телятнікова С.Ю. Про внесення змін до рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання 

від 22.11.2011р. «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право на земельні ділянки»  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  

1.) П.1 рішення 15 сесії 6 скликання від 29.11.2011р. викласти наступного змісту: 

«1. Надати дозвіл виконкому Барської міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на 

земельні ділянки для обслуговування будівель: 

- площею 64,0м² в м. Бар по вул. Заводській, 3 

- площею 52,3 м² в м. Бар по вул. Машинобудівників, 1 

- площею 40,4 м² в м. Бар по вул. Нахімова, 21-б». 

2. ) П.2 рішення 15 сесії 6 скликання від 29.11.2011р. викласти наступного змісту: 

«2. Надати дозвіл виконкому Барської міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на 

земельну ділянку орієнтовною площею 200 м² в м. Бар по вул. Соборній, 4 для 

обслуговування будівлі». 
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4. Про внесення змін до рішень 14 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

14.10.2011р. «Про погодження створення нового об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення» та 16 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.12.2011р. 

«Про внесення змін до рішень 14 сесії міської ради 6 скликання від 14.10.2011р. «Про 

погодження створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»  

Слухали: Міського голову Дзіся О.І. про внесення змін до рішень 14 сесії Барської 

міської ради 6 скликання від 14.10.2011р. «Про погодження створення нового об’єкту 

природно-заповідного фонду місцевого значення» та 16 сесії Барської міської ради 6 

скликання від 19.12.2011р. «Про внесення змін до рішень 14 сесії міської ради 6 скликання 

від 14.10.2011р. «Про погодження створення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення» 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1 рішення 14 сесії Барської міської ради 6 скликання 

від 14.10.2011 р. „Про погодження створення нового  об’єкту природно-заповідного фонду 

місцевого значення”, а саме – пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: 

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

вилучення з користування: 

- Барський гідрологічний заказник – площею 230,5 га,  

за умови додержання загальних вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища.». 

5. Про звернення до депутатів Барської міської ради щодо здійснення першочергових 

заходів на виборчих округах. 

Слухали: міського голову Дзіся О.І. про звернення до депутатів Барської міської ради 

щодо здійснення першочергових заходів на виборчих округах. Він повідомив, що першим 

звернувся депутат міської ради Степанківський М.О. про  виділення  з  міського  бюджету  

6 тис.грн. на освітлення вулиці. Щоб не виникало ситуацій, що одним мешканцям все, а 

іншим нічого, прошу вивчити питання щодо першочергових заходів, які вкрай важливі для 

мешканців міста, які проживають на Вашому виборчому окрузі. Кошти  будемо виділяти 

пропорційно. Ви особисто маєте володіти інформацією, що саме слід зробити, шляхи 

вирішення проблем та які організаційні дії будуть проведені Вами, як депутатом, для 

вирішення даної проблеми. Ми розробимо програму і будемо по ній працювати. Прошу 

підготувати інформацію на наступну сесію. 

Прошу проголосувати за дану пропозицію. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Кожному депутату на своєму виборчому окрузі вивчити питання щодо 

першочергових заходів, які вкрай важливі для мешканців міста,  для розробки програми 

згідно якої будуть виділятись кошти з міського бюджету для благоустрою міста.  

ВИСТУПИЛИ: 

Депутат Мандрика М.І.: на які конкретно заходи можуть виділятись кошти? 

Міський голова Дзісь О.І.: на освітлення вулиць, на будівництво доріг та інше. Питання  

матеріальної допомоги громадянам розглядатись в даній програмі не будуть. Якщо буде 

вільний залишок по результатам  роботи за півріччя, тоді розглянемо питання матеріальної 

допомоги громадянам. 

Депутат Загорулько Л.Л.: пропоную ці кошти направити на будівництво дитячого 

майданчика. 

Міський голова Дзісь О.І.: по дитячому майданчику питання вирішується, потепліє і ми 

вирішимо, де він буде розташований. Але потрібно щоб він був розташований в місці 

недалекому від міліції, тому що після 23.00 там будуть знаходитись не тільки діти. 
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6. Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії, депутат міської ради Хода 

Є.Г.  

Про порядок розподілу коштів, отриманого від оренди нерухомого комунального 

майна.   

Слухали: Голову комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін та інвестицій, депутата  міської ради  Ходу Є.Г. , який повідомив, що 13 

січня 2012р. на 17 сесії Барської міської ради 6 скликання було прийнято рішення, згідно 

якого кошти від оренди нерухомого майна розподілялись наступним чином:  

-  50% коштів перераховуються до спеціального фонду міського бюджету;  

- 50 % коштів, зараховуються балансоутримувачам - відповідним бюджетним 

закладам і установам для спрямування на утримання, обладнання та ремонт комунального 

майна. 

Після проведеної перевірки використання коштів школами, виявилось, що дане 

рішення не виконується,  кошти використовуються не за призначенням. Так, школа №1 

використала кошти на купівлю принтера, дошки шкільної, дисків, ксерокса, каструлі та 

інше, але ніяк не на утримання, обладнання та ремонт комунального майна, як вирішено на 

сесії. Інші школи також використовують кошти не за призначенням. Тому пропонується  

наступне рішення: 

«1.Встановити, що кошти, отримані бюджетними установами (закладами), від 

оренди нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади м.Бар, в 

розмірі  100% перераховуються до спеціального фонду міського бюджету;  

2. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, в 

користуванні та на балансі яких знаходяться  об’єкти нерухомого комунального майна 

територіальної громади міста Бар. привести усі договори оренди нерухомого майна, що 

перебуває у власності територіальної громади міста, в тому числу того, що знаходиться на 

балансі міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, у відповідність  

до рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011 р. «Про зміни розмірів 

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

територіальної громади міста» у строк до 29 лютого 2012 р. 

3. Рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012р. «Про порядок 

розподілу коштів, отриманого від оренди нерухомого комунального майна» вважати таким, 

що втратило чинність». 

Виступили: 

Міський голова Дзісь О.І.: Всі кошти акумулюються на спеціальному рахунку та будуть 

використовуватись тільки на поліпшення шкіл, ні на які інші цілі. Депутати міської ради 

вирішать чи це будуть вікна, чи це будуть двері. Є звернення батьківського комітету, щоб 

не забирали кошти зі школи, але я наголошую, що цими коштами буде розпоряджатись 

депутатський корпус і кошти будуть направлятись тільки на школи. Директор школи 

напише відношення і ми його розглянемо на сесії. 

Депутат Мандрика М.І.:  вважаю, що на 50 на 50 було нормально. Директор школи краще 

знає, що потрібно для школи, а тепер має приходити і просити гроші у депутатів. 

Депутати обговорюють, що гроші використовують не за призначенням, батьки здають на 

ремонт школи по 200, 300 і навіть по 400 грн., а в результаті коштів недостатньо, вікна не 

поміняні, нехай ремонтує міська рада – це її приміщення. 

Міський голова Дзісь О.І.: В першу чергу потрібно в школі поставити вікна, щоб дітям не 

було холодно, а не оплачувати акт на землю чи купляти спортивну форму, хоча це також 

потрібно. 
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Депутат Телятніков С.Ю.: Акт на землю, штори – компетенція райдержадміністрації, а 

наша задача утримувати приміщення, щоб школа надалі надавала оренду.  

Депутат Хода Є.Г. : необхідно привести ставки орендної плати в порядок, бо є бізнесмени, 

що орендують і сплачують 2-4 грн. за кв.м 

Депутат Мандрика М.І.: Кошти, сплачені за орендну плату зменшились, якщо якась 

школа більше заробляє на орендній платі, їй потрібно більше виділяти коштів.  

Міський голова Дзісь О.І.: Не заперечую, на кожній черговій сесії головний бухгалтер 

буде доповідати скільки грошей поступило від оренди приміщень по кожній школі окремо і 

будемо розподіляти пропорційно по школам..  

Депутат Хода Є.Г. : ми нічого не будемо розподіляти самі, тільки по замовленню 

директорів шкіл. 

Депутат Цицюрський Л.Л. : але якщо завтра змагання, то потрібна і спортивна форма. 

Депутат Кальман О.В. : це інша стаття. 

Депутат Загорулько Л.Л.: В кожній школі є виборний орган – піклувальна рада школи, 

вони вирішують розподілення коштів. 

Депутат Цицюрський Л.Л.: Піклувальна рада розподіляє кошти, які зібрали батьки. А до 

цих коштів піклувальна рада нічого не має. 

Голосували: за – 14, проти – 2, утримались – 1. Рішення не прийняте. 

 

7. Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього  природного  середовища  інформує  депутат Щепковський В.М. 

7.1            СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності (оренди) на земельні ділянки.  

ВИРІШИЛИ: 

1. )Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності (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 в 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). Гр.Овчаровій Раїсі Леонтіївні – площею 0,0523 га по вул.Пролетарська,35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

2). Гр.Запотічній Ярославі Григорівні – площею 0,10 га по вул.Грушевського,38  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка належить їй на підставі договору купівлі - продажу;  

Голосували: за– одноголосно. Рішення додається. 
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 3). Гр.Запотічній Ярославі Григорівні – площею 0,10 га по вул.Грушевського,40  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

яка належить їй на підставі договору дарування; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

4). Гр.Мізерній Олені Матвіївні – площею 0,0544 га по вул.Б.Хмельницького,13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

5). Гр.Чайці Людмилі Григорівні – площею 0,0487 га по вул.Володарського,18   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 6). 

 

Гр.Трифонову Віктору Васильовичу – площею 0,0600 га по вул.Шевченка,30   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

   7). Гр.Лотоцькому Роману Олександровичу – площею 0,0460 га по вул.Першотравнева,4 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

8). Гр.Новаківському Віктору Володимировичу – площею 0,0605 га по вул.Калініна,55 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

9). Гр.Зябченку Василю Зотовичу – площею 0,0813 га по вул.Гайдара,3 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

  10). Гр.Наманюк Тетяні Василівні – площею 0,0547 га по пров.Чапаєва,13 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 11). Гр.Мініній Ользі Григорівні – площею 0,0660 га по вул.Червоноармійська,54 кв.1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

12). Гр.Кушинській Ганні Миколаївні – площею 0,0922 га по вул.Котовського,28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 13). Гр.Одарченку Анатолію Віталійовичу – площею 0,0451 га по вул.Монастирська,12 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

14). Гр.Павлюк Євгенії Григорівні – площею 0,0257 га по вул.Матросова,5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

15). Гр.Гуцалюк Дарії Григорівні – площею 0,0226 га по вул.Матросова,5 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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16). Гр.Пус Ніні Петрівні – площею 0,0997 га по вул.Грушевського,90 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

17). Гр.Слугоцькому Олександру Федоровичу – площею 0,0189 га по вул.О.Кошового,46 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

18). Гр.Холяві Сергію Павловичу – площею 0,0631 га по вул.І.Богуна,68 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

19). Гр.Торощиній Ганні Андріївні – площею 0,0629 га по вул.Набережна,22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

20). Гр.Стодолінському Івану Дем’яновичу – площею 0,0031 га по вул.Р.Люксембург, 

двір буд.№7  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

21). Гр.Чекановському Анатолію Михайловичу – площею 0,0033 га по вул.Жовтневої 

Революції,3-а  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

22). Гр.Котневичу Валерію Івановичу – площею 0,0026 га на площі Пам’яті,21  для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

23). Гр.Бевз Лукії Федорівні – площею 0,0039 га по вул.Калініна,2г бокс №1  для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

24). Гр.Войтовичу Леоніду Павловичу – площею 0,0024 га на території Цукрового заводу, 

двір буд.№9 бокс №2  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

25). Гр.Мельнику Аркадію Ананійовичу – площею 0,0024 га на території Цукрового 

заводу, двір буд.№9 бокс №1  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

26). Гр.Коржосу Івану Васильовичу – площею 0,0021 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс 

№364  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

27). Гр.Кітновському Анатолію Анатолійовичу – площею 0,0022 га по 

вул.М.Кривоноса,60, бокс №357  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

28). Гр.Дідуру Анатолію Степановичу – площею 0,0020 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс 

№27-Е  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

29). Гр.Грінік Аліні Олексіївні – площею 0,0024 га по вул.М.Кривоноса,60, ряд Д, бокс 

№8  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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30). Гр.Козловському Йосипу Вікентійовичу – площею 0,0023 га по вул.М.Кривоноса,60, 

ряд Е, бокс №17  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

31). Гр.Лисак Світлані Іванівні – площею 0,0024 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс №98  для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

32). Гр.Семенюку Олегу Петровичу – площею 0,0029 га по вул.М.Кривоноса,60,ряд Б, 

бокс №3  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

33). Гр.Ясінській Галині Іванівні – площею 0,0022 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс №116  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

34). Гр.Станіславчуку Анатолію Павловичу   – площею 0,0024 га по вул.Кооперативна, 20-

а, бокс №16  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

35). Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 

0,0688 га  в м. Бар по вул.Ломоносова,16, якою користувався  гр. Васютинський 

Петро Миколайович. Передати безкоштовно в приватну власність дану земельну 

ділянку гр. Юшко Ользі Петрівні  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та видати їй Державний акт на право 

власності на дану земельну ділянку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

36). Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 

0,0587 га  в м. Бар по вул. Кірова,42, якою   користувався гр. Урбанський Віктор 

Миколайович. Передати безкоштовно в приватну власність  дану земельну ділянку 

гр.Мірчук Інні Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд та видати їй Державний акт на право власності на 

дану земельну ділянку.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37). Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку  площею 

0,0900 га в м.Бар по вул.Маяковського,10, якою користувалась померла Савельєва 

Лідія Павлівна.  

Гр.Савельєву Анатолію Полікарповичу та гр.Савельєву Василю Полікарповичу 

запропонувати звернутися до суду для вирішення питання про визнання права 

власності.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 На умовах оренди: 

38). Гр.Мазур Інні Володимирівні – площею 0,1245 га по вул.Медвецького №69, в т.ч.  

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

будівель і споруд споруд та 0,0245 га – для ведення особистого селянського 

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

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 



 10 

39). 

 

 

Гр.Коваленко Євгені Іванівні – площею 0,1000 га по вул.Грушевського,92  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

40). Гр.Гонтару Василю Івановичу - Затвердити технічну документацію із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 

площею 0,1120га в м. Бар, вул. 305 Дивизії 15, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд. Видати йому Державний акт на право 

власності на  дану земельну ділянку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 На умовах оренди: 

41). Гр.Маніті Олексію Івановичу – площею 0,1037 га по вул.Заводська,54, в т.ч.  0,10 га – 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд споруд та 0,0037 га – для ведення особистого селянського господарства на 

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

нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

42). Гр.Хватькову Володимиру Івановичу – площею 0,1000 га по вул. Грушевського,37,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, на 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

43). Гр.Ріпак Людмилі Олексіївні – площею 0,1000 га по вул. Грушевського,58,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

44). Гр.Бакальцю Андрію Олексійовичу – площею 0,0853 га по вул. Л.Ратушної,22,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

45). Гр.Декалюк Ользі Мирославівні – площею 0,1253 га по вул. Польовій, 16,  в т.ч.: 

0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд та 0,0581 га – для ведення особистого селянського господарства,  на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

46). Гр.Декалюку Роману  Миколайовичу – площею 0,0879 га по вул. Черняхівського,35,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, на 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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47). Гр.Декалюку Ростиславу Миколайовичу – площею 0,1581 га по вул. Л.Ратушної,33, в 

т.ч.: 0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд та 0,0581 га – для ведення особистого селянського 

господарства, на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в 

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

48). Гр.Костогризу Анатолію Дмитровичу – площею 0,1500 га по вул. Новоселів,31, в т.ч.: 

0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд та 0,0500 га – для ведення особистого селянського господарства, на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

49). 

 

 

Гр.Коновалюку Олександру Петровичу – площею 0,1135 га по вул. Н.Курченко,12, в 

т.ч.: 0,1000 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд та 0,0135 га – для ведення особистого селянського 

господарства, на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в 

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

50). Гр.Нагорній Ользі Олексіївні – площею 0,1200 га по вул. Н.Курченко,43, в т.ч.: 0,10га 

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд та 

0,0200 га – для ведення особистого селянського господарства, на умовах оренди 

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

грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

51). Гр.Федотовій Таїсі Володимирівні – площею 0,1398га по вул. Котова,9 , в т.ч.: 0,10га 

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд та 

0,0398га – для ведення особистого селянського господарства, на умовах оренди 

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

грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

52). Гр.Шемчуку Роману Віталійовичу – площею 0,1500 га по вул. Козацька,12 , в т.ч.: 

0,1000га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд та 0,0500 га – для ведення особистого селянського господарства, на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

53). Гр.В’юну Валерію Івановичу   – площею 0,0027 га по вул.Калініна,2-В, бокс №6  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. 

54). Гр.Свіровському Олександру Леонідовичу   – площею 0,0024 га по вул. Пролетарська, 

32 (в дворі будинку)  для індивідуального гаражного будівництва;  

Вирішили: Залишити рішення 15 сесії Барської міської ради від 29.11.2011р. в 

силі, на умовах оренди. Голосували: за – одноголосно.  

55). Гр.Семенович Наталі Вікторівні – площею 0,0015га по вул. Р.Люксембург,60  для 

обслуговування та будівництва входу в магазин , на умовах оренди терміном на 3 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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56). Гр.Орловському Євгену Михайловичу – площею 0,0022га по вул. Пролетарська 

№19«г» для обслуговування існуючої торговельної споруди, на умовах оренди 

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

грошової оцінки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

57). Гр.Поляковій Людмилі Миколаївні – площею 0,0015га по вул. Пролетарська,16  для 

обслуговування входу в магазин, на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

58). Гр.Федорюку Сергію Михайловичу – площею 0,0020 га по вул. Щорса,3 – для 

проведення добудови до квартири 23, на умовах оренди терміном на 49 років з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

59). Гр.Галкіну В’ячеславу Савовичу – площею 0,0400 га по вул. Пролетарська  для 

проведення виробничої діяльності, на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

60). Гр.Стрельчук Наталії Олександрівні  – площею 0,1672 га по вул. Л.Ратушної,18. 

Вирішили: Залишити рішення 16 сесіі 6 скликання  від 19.12.2012р. в силі, на 

умовах оренди. Голосували: за – одноголосно. 

61). Гр.Гарник Нелі Казіміровні – площею 0,1500 га по вул. Новоселів,29  

Вирішили: Залишити рішення 16 сесіі 6 скликання  від 19.12.2012р. в силі, на 

умовах оренди. Голосували: за – одноголосно. 

62). 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності та користування гр. Ткачука Володимира Петровича 

на земельну ділянку площею 0,2044га в м. Бар, вул. Н.Курченко,33, в т.ч.: 0,1000 

га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, 0,1044га – для ведення особистого селянського господарства. 

2.Передати безкоштовно гр.  Ткачуку В.П. в приватну власність  земельну ділянку 

загальною площею 0,1000га в м. Бар,  вул.Н.Курченко,33 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок 

земель житлової та громадської забудови міста. 

3.Видати гр. Ткачуку В.П. Державний акт на право власності на земельну ділянку 

площею 0,1000га в м. Бар,  вул.Н.Курченко,33 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

4.Надати гр. Ткачуку В.П. земельну ділянку, що знаходиться в охоронній зоні ЛЕП, 

площею 0,1044 га в м.Бар, вул.Польова,16, для ведення особистого селянського 

господарства на умовах оренди терміном на 3 (три) роки  за рахунок земель 

житлової та громадської забудови міста. Встановити орендну плату в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

63). 1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності гр. Ткачука Володимира Петровича на земельну 

ділянку площею 0,1203 га в м. Бар, вул. Н.Курченко,35, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і  споруд, в т.ч. 

0,0449 га, що знаходиться в охоронній зоні ЛЕП. 
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2.Гр. Ткачуку В.П. земельну ділянку площею 0,0449 га використовувати за 

погодженням з адміністрацією РЕМ. 

3.Видати гр. Ткачуку В.П. Державний акт на право власності на земельну ділянку 

площею 0,1203 га в м. Бар,  вул.Н.Курченко, 35, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в т.ч. 0,0449 

га, що знаходиться в охоронній зоні ЛЕП. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

7.2. Розглянувши заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в приватну 

власність, керуючись  ст.12, 118, 121,125, 126 ЗК України, ст. 25    „Про землеустрій”, ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

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

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (для індивідуального 

гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд: 

1.) Гр.Шерай Надії Андріївні – площею 0,0300 га по вул. Пролетарська,60 кв.3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

2). Гр.Мандрі Олені Євгеніївні – площею 0,0600 га по вул. Щорса,15  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

3). Гр.Марченковій Феонії Пилипівні – площею 0,0504 га по вул. В.Комарова,18  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

4). Гр.Боровській Ользі Василівні – площею 0,06 га по вул. Б.Хмельницького,9  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

5). Гр.Войчишиній Ганні Іванівні – площею 0,05 га по вул. Островського,11  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

6). Гр.Матвієнко Євгенію Івановичу – площею 0,06 га по вул. Гайдара,6,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

7). Гр.Крикливому Миколі Олексійовичу – площею 0,06 га по вул. Гайдара,5,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

8). Гр.Свідер Наталі Павлівні – площею 0,0200 га по вул. Пролетарська 58, кв.1,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

9). Гр.Пастушок Наталії Валентинівні – площею 0,0250 га по вул. Заводська №4 кв.1,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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10). Гр.Мерчуку Віктору Григоровичу – площею 0,06 га по вул. Суворова,17,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

11). Гр.Гвоздецькій Тетяні Сергіівні – площею 0,06 га по вул. Першотравнева,23,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

12). Гр.Кошману Василю Миколайовичу – площею 0,06 га по вул. Л.Українки,20,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

13). Гр.Шабатурі Олексію Семеновичу – площею 0,0200 га по вул. Стельмаха,1 кв.4  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

14). Гр.Ружицькій Антоніні Войцехівні – площею 0,0719 га по вул. Островського,38  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд для 

видачі акта нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

15). Гр.Чернілевському Сергію Юрійовичу – площею 0,06 га по вул. Урицького,1,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд , якими 

на момент смерті користувалась його мати Чернілевська Г.О.; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

16). Гр.Муляру Віктору Олександровичу – площею 0,1000 га по вул. Марата,32  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, яка 

належить йому на підставі договору дарування; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

17). Гр.Загіці Надії Пилипівні – площею 0,3663 га по вул.Н.Курченко, 51 для ведення 

особистого селянського господарства для видачі акта нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 Для індивідуального гаражного будівництва: 

18). Гр.Сапожніку Андрію Явдокимовичу – орієнтовною площею 0,0024 га по 

вул.Чернишевського,24«а», бокс№8    для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

19). Гр.Мурачеву Олександру Герасимовичу – орієнтовною площею 0,0020 га по вул. 

Жовтневої Революції,3 (в дворі будинку) для індивідуального гаражного 

будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

20). Гр.Мельнику Дмитру Вікторовичу – орієнтовною площею 0,0030 га по вул. 

Жовтневої Революції,3«а»,бокс№9 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

21). Гр.Костюку Віктору Петровичу  – площею 0,0024 га по території Цукрового заводу, 

40«а», бокс№92 для індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель 

промисловості; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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22). Гр.Присяжнюку Олегу Володимировичу – площею 0,0018 га по вул. В.Комарова,3 

бокс№15  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

23). Гр.Арламовій-Кирюшиній Галині Миколаївні – площею 0,0026 га по вул. 

Володарського,17/32 бокс№4   для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

24). Гр.Мосьондзу Андрію Степановичу – площею 0,0034 га по вул. Кооперативна, 20-а, 

бокс 21  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

25). Гр. Літинському Валерію Лазаревичу – площею 0,0025 га по вул. М.Кривоноса,60, 

ряд В,  бокс №3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

26). Гр. Сенику Дмитру Федоровичу – площею 0,0020 га по вул. М.Кривоноса,60, бокс 

№28 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

27). Гр.Журавльову Віктору Володимировичу – площею 0,0024 га по вул. 

М.Кривоноса,60, бокс №38 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

28). Гр.Гребенюку Василю Дмитровичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса,60, 

бокс №389 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

29). Гр.Бородію Леону Миколайовичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса №60, ряд 

Д, бокс №7 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

30). Гр.Гавришку Юрію Васильовичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса №60, ряд 

В, бокс №29 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

31). Гр. Залевському Євгену Михайловичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса 

№60, бокс №420 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

32). Гр. Слободянюку Леоніду Олександровичу – площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса 

№60, ряд Д, бокс №12 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

33). Гр. Швець Зої Вікторівні  – площею 0,0021 га по вул. Пролетарська, біля буд.52 для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

34). Гр.Присяжнюк Нелі Омелянівні – площею 0,0020 га по вул. Комарова, 3  для 

індивідуального гаражного будівництва.  

Вирішили: Відмовити, відсутні будь-які документи на гараж. Голосували: за – 

одноголосно. 

 На умовах оренди 

35). Гр.Мацуну Антону Йосиповичу – площею 0,0200 га по вул. Монастирська,9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 На умовах оренди 

36). Гр.Поліщуку Миколі Гавриловичу – площею 0,1000 га по вул.Делімарського,2 Б ,  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

37). Гр.Назарчук Євгені Семенівні – площею 0,06 га по вул. Наливайка, 8,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

38). Гр.Онипку Миколі Валерійовичу – площею 0,06 га по вул. Д.Нечая, 56,  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

39). Гр.Волуцькій Оксані Андріївні - орієнтовною площею 0,0048 га по 

вул.Б.Хмельницького,23 (біля квартири 2) для індивідуального гаражного 

будівництва; 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

40). Гр.Залевському Євгену Михайловичу – площею 0,0024 га по вул. Горького 12-а, 

бокс№4 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

41). Гр.Доможирову Станіславу Васильовичу – площею 0,0028 га по вул. Буняковського, 

26«б» бокс№3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

42). Гр. Козловській Галині Вікторівні – площею 0,0020 га біля гуртожитку УТОСу для 

індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

7.3. Слухали: заяву гр. Клименко Тетяни Святославівни виділення земельної ділянки для 

влаштування входу в магазин  орієнтовною площею 0,0053 га по вул.Соборна 11, кв.2,3.    

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Клименко Тетяні Святославівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0053 га в м. Бар по вул. Соборна, 11 кв. 

2, 3 для облаштування входу в магазин.   

7.4. Слухали: заяву гр. Логової Лілії Сергіївни про безкоштовну передачу земельної ділянки в 

приватну власність площею 0,0042 га по вул. Шевченка,36 кв.22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку. 

 Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Логовій Лілії Сергіївні   на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0050 га в м. Бар по вул. Шевченка, 36 кв. 22 для 

проведення добудови до квартири 

7.5. Слухали: заяву гр.Костюка Віктора Петровича про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування сараю на території 

Цукрового заводу №5«а»  

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Згідно ст.121 ЗК України земельні ділянки окремо для 

господарських споруд в приватну власність не передаються.  

Голосували: за – одноголосно. 
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7.6. Слухали: заяву гр. Катрін Людмили Василівни про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації для переведення частини земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0100 га по вул. М.Кривоноса,2 для комерційної діяльності. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Катрін Людмилі Василівні  на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення площею 

0,0100 га в м. Бар по вул. М. Кривоноса, 2, яка буде використовуватися для комерційної 

діяльності. 

7.7. Слухали: заяви гр.Лебединського Мар’яна Альбіновича та гр. Сплавської Людмили 

Мар'янівни про внесення змін до Рішення 43 сесії Барської міської ради 5 скликання від 

22.10.2009 р.  та наданя дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 43 сесії Барської міської ради 5 скликання від 

22.10.2009 р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку», виклавши в 

наступній редакції 

           «1. Надати дозвіл гр.Лебединському Мар’яну Альбіновичу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку орієнтовною площею  0,0320 га  в м. Бар по вул. Ватутіна,5 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

            2. Надати дозвіл гр. Сплавській Людмилі Мар'янівні на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності 

на земельну ділянку орієнтовною площею  0,0320 га  в м. Бар по вул. Ватутіна,5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови»; 

7.8. Слухали: Заяву гр.Христофора Михайла Дем’яновича про внесення змін до Рішення 55 

сесії Барської міської ради 5 скликання від 17.08.2010 р. та  враховуючи акт серія ЯБ.№ 

949353 на право власності на землю гр.Христофора Дем’яна Степановича. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до  Рішення 55 сесії Барської міської ради 5 скликання від 

17.08.2010 р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку», виклавши в 

наступній редакції: 

«Надати дозвіл гр.Христофору Михайлу Дем’яновичу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності 

на земельну ділянку орієнтовною площею  0,0120 га  в м. Бар по вулКривоноса,33«а» для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд». 

7.9. Слухали: заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 

будинків та гаражів, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  

7.9.1. Включити в списки щодо виділення земельних ділянок  

                 для будівництва гаражів наступних громадян: 

 1). Очеретяного Ярослава Сергійовича 

 2). Бабасюк Галину Самійлівну 

 3). Гуцуляка Дмитра Віталійовича 

 4). Говорущенко Оксану Володимирівну 
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 5). Белінську Надію Тимофіївну 

 6). Мандру Степана Васильовича 

                 для будівництва житлових будинків наступних громадян: 

 7). Дем’янову Ірину Анатоліївну 

 8). Апарова Андрія Сергійовича 

 9). Дем’янова Сергія Анатолійовича 

 10). Кондратюка Романа Леонідовича 

 11). Лапчук Вікторію Василівну 

 12). Печеню Альону Вікторівну 

 13). Швеця Романа Васильовича 

7.9.2. Слухали: заяву гр.Пізнюра Григорія Гавриловича про виділення земельної ділянки 0,0015 

га по вул.Чернишевського №6 для будівництва гаражу 

ВИРІШИЛИ: відмовити. Зобов’язати забрати самовільно встановлений металевий 

гараж. Включити в список щодо виділення земельної ділянки для будівництва гаражу. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

7.9.3. Слухали: заяву гр.Ткачук Г.Д. про виділення земельної ділянки 0,0150 по вул. 

Плотинній,9 для користування 

ВИРІШИЛИ: відмовити. Є рішення у гр.Вєтлугіної З.Є. на виготовлення проекту 

відведення земельної ділянки. Голосували: за – одноголосно. 

7.9.4. Слухали: заяву гр.Гавриша Леоніда Вікторовича про виділення земельної ділянки 0,1000 

га по вул. Червоноармійській (поряд з будинком, який належить ЗОШ №4)  для ведення 

особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: відмовити. Дана ділянка знаходиться в зоні промисловості.  

Голосували: за – одноголосно.  

7.9.5. Слухали: заяву гр. Тимчишиної Галини Василівни про виділення земельної ділянки 

0,0200 га по вул. 305 Дивізії для ведення особистого селянського господарства  

ВИРІШИЛИ: відмовити. Дана ділянка знаходиться в прибережній зоні.  

Голосували: за – одноголосно.  

7.10. Слухали: заяву гр.Кухарчука Леонтія Миколайовича про викуп земельної ділянки 

орієнтовною площею 16 кв.м по вул.Соборна,20 для підходу та обслуговування 

нежитлового приміщення магазину «Школярик» 

ВИРІШИЛИ: відмовити. Голосували: за – одноголосно.  

7.11. Слухали: заяву гр.Попіля Володимира Віталійовича про виділення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0500-0,0800га для будівництва приміщення 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Згідно п.2 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за 

результатами проведення земельних торгів. Голосували: за – одноголосно.  

7.12. Слухали: заяву ФОП Маршука М.К. про виділення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,0200га для обслуговування ярмарку по вул.Жовтневої революції,14 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Згідно п.2 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за 

результатами проведення земельних торгів. Голосували: за – одноголосно.  

7.13. Слухали: заяву ФОП Маршука М.К. про виділення земельної ділянки площею 0,0120га 

по вул.Жовтневої революції  для будівництва надвірної вбиральні. 

Голосували: за – одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл ФОП  Маршуку Михайлу Костянтиновичу  на виготовлення 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на умовах оренди для 

будівництва надвірної вбиральні площею 0,0120 га в м. Бар по вул.Жовтневої революції 

поруч з приватною територією гр.  Маршука О.М. 

7.14. Слухали: заяву Лотоцького Романа Олександровича про виділення земельної ділянки 

площею 0,0100га по вул Гагаріна для використання взамін тієї, що знаходиться у нього в 

оренді.  

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  1.Погодити місце розташування трьох зблокованих тимчасових споруд 

для впровадження підприємницької діяльності. 

2. Виконкому міської ради передати гр. Лотоцькому Р.О. перелік документів, які 

необхідно надати для прийняття рішення щодо розміщення трьох зблокованих 

тимчасових споруд. 

3.  Надати дозвіл гр. Лотоцькому Роману Олександровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0100 га в м. Бар по вул. Гагаріна, а саме кадастровий план з 

нанесенням меж сервітуту та акт винесення меж сервітуту в натурі.   

7.15. Слухали: заяву гр.Досія Віталія Яковича про оренду земельної ділянки для встановлення 

МАФ по вул.Жовтневої Революції. 

ВИРІШИЛИ Відмовити. Надано неповний обсяг документів, а також вже є дві тимчасові 

споруди, що здаються в оренду. Голосували: за – одноголосно.  

7.16. Слухали: заяву гр.Митковської Ірини Миколаївни про оренду земельної ділянки площею 

18кв.м для  здійснення підприємницької діяльності по вул.Пролетарська (біля приміщення 

їдальні БАДТ)  

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Дана земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні 

БАДТ, тому при вирішенні даного питання необхідно погодження  адміністрації БАДТ. 

Голосували: за – одноголосно.  

7.17. Слухали: заяву гр. ПП Мельник Оксани Михайлівни про оренду земельної ділянки 

площею 0,1127га для  здійснення підприємницької діяльності по вул.Комарова №23 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Земельну ділянку площею – 0,0558 га вилучити з користування ПП 

Мельник О.М. та передати до земель запасу міста. Надати ПП Мельник О.М. земельну 

ділянку площею 0,0569га в м. Бар по вул. В.Комарова, 23 на умовах оренди терміном на 3 

(три) роки для провадження підприємницької діяльності. Встановити ставку орендної 

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

ПП Мельник О.М. в місячний термін укласти з Барською міською радою договір оренди 

земельної ділянки.  

 

7.18. Слухали: заяву директора ТОВ «Конвалія» Березської Л.П. про оренду земельної ділянки 

площею 150 кв.м для  здійснення підприємницької діяльності по вул.Р.Люксембург №34, 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Надати ТзОВ «Конвалія» земельну ділянку площею 0,0250га в м. Бар по 

вул. Р.Люксембург, 34 на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження 

підприємницької діяльності. Встановити ставку орендної плати за земельну ділянку в 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. ТзОВ «Конвалія» в 

місячний термін укласти з Барською міською радою договір оренди земельної ділянки.  
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7.19. Слухали: заяву ПП Коваль Алли Петрівни про поновлення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0026га для  здійснення підприємницької діяльності по 

вул.Соборна,32«г». 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Голосували: за – одноголосно. 

7.20. Слухали: звернення Генерального директора НВАК «Барський» про поновлення 

договору оренди земельної ділянки площею 0,4282 га на три роки для  здійснення 

виробничої діяльності по вул.Кривоноса №66. 

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,4282га в м. Бар по 

вул. М. Кривоноса, 66 терміном на 3 роки для комерційної діяльності. Встановити 

орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  НВАК 

«Барський» в місячний термін укласти з Барською міською радою договір оренди 

земельної ділянки.  

7.21. Слухали: заяву гр.Демченка Сергія Івановича про продовження договору оренди 

земельної ділянки для обслуговування тимчасової споруди по вул. святого Миколая.  

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0056га в м. Бар по 

вул. Св. Миколая терміном на 3 роки для впровадження комерційної діяльності. 

Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки.Демченку С.І. в місячний термін укласти з Барською міською радою договір 

оренди земельної ділянки.  

7.22. Слухали:  про   затвердження  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки площею  

110  кв.м  по вул.Червоноармійська,3 «в»  гр.Шимко Н.В.  та  гр.Копитку В.І. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки     

несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою:м. Бар, 

вул.Червоноармійська, 3-В. Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 7176 грн.00 коп. 

(сім тисяч сто сімдесят шість гривнів 00 коп.) на підставі висновку державної експертизи 

землевпорядної  документації від 28 грудня 2011 року  № 729. Продати гр.Шимко Н.В. та 

гр.Копитко В.І. земельну ділянку площею 110 м
2
  за 7176 грн.00 коп.  (сім тисяч сто 

сімдесят шість гривнів 00 коп.) на підставі висновку державної експертизи 

землевпорядної  документації від 28 грудня 2011 року № 729 за     адресою: м. Бар, 

вул.Червоноармійська, 3-В. 

7.23. Слухали: заяву гр.Ріпак Людмили Іванівни про затвердження експертної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 16 кв.м по вул.Святого Миколая №7«д».  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки     

несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул.Святого 

Миколая, 7-Д.Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 2752 грн.00 коп. (дві тисяч 

сімсот п’ятдесят дві грн.  00 коп.) на підставі висновку державної експертизи 

землевпорядної  документації від 27 січня 2011 року  № 60. Продати ФОП Ріпак Людмилі 

Іванівні  земельну ділянку площею 16 м
2
  за 2752 грн.00 коп. (дві тисяч сімсот п’ятдесят 

дві грн. 00 коп.) на підставі висновку державної експертизи землевпорядної  документації 

від 27 січня 2011 року № 60 за   адресою: м. Бар, вул. Святого Миколая, 7-Д. 

7.24. Слухали: заяву гр.Агеєвої Олени Юріївної про внесення змін до Рішення 9 сесії Барської 

міської ради 6 скликання від 13.05.2011 р. та  враховуючи свідоцтво про шлюб І-НК 

№045643 видане відділом РАЦС Печерського РУЮ у м.Києві 23.03.2007р. 

Голосували: за – одноголосно.  



 21 

 

ВИРІШИЛИ:Внести зміни до  Рішення 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.05.2011 р.  «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки групі громадян міста Бар (представник – гр. Первак Людмила Олексіївна)», 

змінивши прізвище «Шевцова» на «Агєєва». 

7.25. Слухали: заяви гр. Годованюка Володимира Миколайовича та Калужиної Лариси 

Миколаївни про об’єднання земельної ділянки по вул.Герасимчука,15 та 305-ї Дивізії,14 в 

одну та надання їм юридичної адреси: м.Бар вул.Герасимчука №15.  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Об’єднати земельні ділянки по вул. Герасимчука, 15 площею – 0,0593 га та 

вул. 305 Дивізії, 14 площею – 0,0652 га, які знаходяться у спільній сумісній власності 

гр.Годованюка В.М. та гр.Калужиної Л.М. в одну загальною площею 0,1245 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, 

присвоїти один кадастровий номер земельній ділянці. Надати дозвіл гр. Годованюку В.М. 

та гр. Калужиної Л.М.  на виготовлення технічної документації із землеустрою на  

земельну ділянку площею 0,1245 га що знаходиться в спільній сумісній власності м. Бар 

по вул.Герасимчука, 15 для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд. Дану земельну ділянку площею – 0,1245 га рахувати за 

адресою м. Бар вул. Герасимчука, 15. 

7.26. Слухали: заяву гр. Твердохліба Олександра Івановича про надання у власність земельної 

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

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Залишити в силі попереднє рішення сесії.  

Голосували: за – одноголосно. 

7.27. Слухали: заяву гр.Маніти Олександра Володимировича про внесення змін до Рішення 12 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.07.2011 р.  та передачу земельної ділянки 

безкоштовно в приватну власність замість надання в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Залишити попереднє рішення сесії.  

Голосували: за – одноголосно.  

7.28. Слухали: заяву гр.Попеля Григорія Петровича про внесення змін до Рішення 15 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. та передачу земельної ділянки 

безкоштовно в приватну власність замість надання в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Залишити попереднє рішення сесії.  

Голосували: за – одноголосно. 

7.29. Слухали: заяву директора СТОВ «Прогрес» Мельника Миколи Івановича про 

встановлення тимчасової споруди по продажу риби по вул.Жовтневої Революції, по 

вул.Соборна та по вул.Святого Миколая (біля автовокзалу).  

Голосували: за – одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Погодити місце розташування тимчасової споруди в. м. Бар по    вул. Св. 

Миколая  по продажу риби. Надати дозвіл СТОВ «Прогрес»  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди 

земельної ділянки площею 0,0030 га в м. Бар по вул. Св.Миколая для провадження 

підприємницької діяльності. 

7.30. Розглянувши заяву директора ВП «Бархліб» Трокачевського О.Г. про розміщення об’єктів 

виїзної  торгівлі по вул.Пролетарська (біля кіоску «Ажур») та по вул.Соборній (біля 

кінотеатру – ПП Кулінська) для торгівлі хлібобулочними виробами. 

Голосували: за – одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ: Погодити місце розташування об’єктів виїзної торгівлі в. м. Бар по вул. 

Пролетарська (біля магазину «Ажур»),  Жовтневої Революції  (біля музичної школи) для 

торгівлі хлібобулочними виробами терміном на 6 місяців з 16 лютого по 16 серпня 2012 

року. 

7.31. Слухали: заяву директора ТОВ «Хлібна країна» Артеменко про розміщення об’єктів 

виїзної  торгівлі по вул.Пролетарська, Червоноармійська, Калініна  для торгівлі 

хлібобулочними виробами. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Погодити місце розташування об’єктів виїзної торгівлі в. м. Бар по 

вул.Пролетарська (між будинками № 30-32), Червоноармійська (біля ВЧ - 0853), 

Р.Люксембург (біля будинку № 68) для торгівлі хлібобулочними виробами терміном на 6 

місяців з 16 лютого по 16 серпня 2012 року. 

7.32. Слухали: звернення директора директора Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 

Савчука П.Н про передачу приміщення колишньої бойлерної з балансу міської ради на 

баланс коледжу.  

ВИРІШИЛИ: відмовити. Голосували: за – одноголосно.  

7.33. Слухали: заяву ФОП Маршука М.К. про закріплення за ним території прилеглої до 

ярмарку та дорогу по вул. Жовтневої революції для  підтримання належного порядку та 

дотримання Правил благоустрою під час організації торгівлі на ярмарку.   

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Закріпити за ФОП Маршуком Михайлом Костянтиновичем дорогу по вул. 

Ж. Революції та суміжну до ярмарки територію загальною площею 0,20га. ПП Маршуку 

М. К. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та Правил благоустрою м. Бар 

на зазначеній території. 

8. Про внесення змін до Статуту КП «Барський ККП»  

Слухали: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В.  про внесення змін до Статуту 

КП «Барський ККП»  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: У зв’язку із передачею частини майна територіальної громади міста Бар з 

балансу КП «Барський ККП» на баланс КП «Бар-благоустрій», керуючись ст. 57 ГК 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8.1. Статуту 

Комунального підприємства «Барський комбінат комунальних підприємств» Барської 

міської ради, затвердженого рішенням 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.05.2011 р.:  

1. Зменшити статутний фонд Комунального підприємства «Барський комбінат 

комунальних підприємств» Барської міської ради до 5000,00 грн. 

2. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Барський комбінат комунальних 

підприємств» Барської міської ради, затвердженого рішенням 9 сесії Барської міської 

ради 6 скликання від 13.05.2011 р., а саме – пункт 5.4.Статуту викласти в наступній 

редакції: «5.4. Статутний фонд Підприємства становить 5000,00 грн. (п’ять тисяч 

грн.).» 

3. Уповноважити начальника Комунального підприємства «Барський комбінат 

комунальних підприємств» Барської міської ради Крикливого Євгена Леонтійовича 

вжити усіх необхідних заходів щодо державної реєстрації  змін до Статуту до 27 

лютого 2012 р. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гвоздяра 

Ю.В. 
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9. Про включення об’єкта нерухомого комунального майна до переліку приватизації 

комунального майна територіальної громади м.Бар на 2012 рік  

Слухали: Міського голову Дзіся О.І. про включення об’єкта нерухомого комунального 

майна -  нежитлове напівпідвальне приміщення загальною площею 86,5 м. кв., що 

знаходиться в м.Бар по вул. Пролетарській, 5, до переліку приватизації комунального 

майна територіальної громади м.Бар на 2012 рік»  

Голосували: за – 16, проти – 0, утримались – 1. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Включити нежитлове напівпідвальне приміщення загальною площею 86,5 м.кв., що 

знаходиться в м.Бар по вул. Пролетарській, 5, та не використовується за прямим 

призначенням більше 3-х років, до переліку приватизації комунального майна 

територіальної громади м.Бар на 2012 рік як об’єкт групи «А». 

2. Комісії з приватизації майна комунальної власності м.Бар (голова комісії – Зеленська 

З.М.) вжити усіх необхідних заходів з підготовки об’єкта, визначеного в п. 1 даного 

рішення, до приватизації. 

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

Зеленську З.М. 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження на посади заступників міського голови та внесення змін до складу 

виконавчого комітету Барської міської ради 

Слухали: міського голову Дзісь О.І. про затвердження на посади заступників міського 

голови та внесення змін до складу виконавчого комітету Барської міської ради 

Голосували: Голосували: за – 16, проти – 0, утримались – 1.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Зеленську Зорину Миколаївну на посаду заступника Барського міського 

голови з питань соціально-економічного розвитку міста. 

2. Затвердити Гвоздяра Юрія Васильовича на посаду заступника Барського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

3. Вивести зі складу виконавчого комітету Барської міської ради 6 скликання 

Зеленську Зорину Миколаївну. 

4. Ввести до складу виконавчого комітету Барської міської ради 6 скликання Гвоздяра 

Юрія Васильовича. 

  5. Оплату праці Зеленської Зорини Миколаївни та Гвоздяра Юрія Васильовича       

проводити згідно штатного розпису. 

11. Про зміну юридичної адреси газети «Барчани» 

Слухали : інформацію т.в.о. головного редактора газети «Барчани», депутата міської 

ради Левицького С.М. про внесення змін в статут редакції газети «Барчани»,який 

повідомив, що у в зв’язку з переміщенням редакції у приміщення Барської міської ради, 

необхідно внести зміни у Статут редакції щодо зміни юридичної адреси.  

Виступили: Міський голова Дзісь О.І., який запропонував внести зміни в Статут 

редакції, так як змінилась адреса місцезнаходження редакції. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з переведенням газети «Барчани» у приміщення Барської міської 

ради, внести зміни в п.3.4 Статуту редакції, виклавши його у наступній редакції: 

          «3.4. Юридична адреса Редакції: 23000, вул.Пролетарська,буд.6, м.Бар, Вінницька 

область» 
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12. Різне 

Депутат Хода Є.Г. зачитує звернення керівника оздоровчо - спортивного клубу 

«Криголам» Юрія Шаповалова щодо благоустрою оздоровчого майданчика в м.Бар на 

річці Рів. 

Головуючий звертається з проханням до головного редактора газети «Барчани» 

Левицького С.М  підняти у пресі питання фінансування благоустрою школи батьками 

учнів та розмістити у пресі інформацію куди йдуть кошти батьків.  

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 19 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 

пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 19 сесії міської 

ради від 16.02.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 19 сесії міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. 

Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 

 

Секретар                                                                                       Г.В. Педос 


