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                                   УКРАЇНА 

Барська міська  рада Вінницької області  

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

20 сесія                   6 скликання                                   20.03.2012р. 

 

Початок сесії: 15.00 год. 00  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 18 год. 40 хв. 

Місце проведення: зал засідань підприємства «Барводоканал»              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. 

Присутні депутати  на сесії: –  24 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати:   Демченко О.П.,  Загорулько Л.Л.,   Кушнір П.В.,   Савчук Ю.І.,   

Ставнюк І.М., Телятніков С.Ю.  

Запрошені: голова РДА Радіонов М.В., голова районного культурно-освітнього товариства 

поляків Цицюрський А.А., начальники відділів апарату міської ради, представники засобів 

масової інформації. 

Присутні: голова РДА Радіонов М.В., голова районного культурно-освітнього товариства 

поляків Цицюрський А.А., начальники відділів апарату міської ради, представники засобів 

масової інформації. 

Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 20 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 20 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 20 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 20 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 20 сесії Барської міської 

ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий оголошує порядок денний:  

1.  Про звернення депутата міської ради Мандрики М.І. про утворення депутатської фракції. 

/Дзісь О.І., Орищук С.Ю./ 

2.  Про звернення депутата міської ради Мандрики М.І. про використання за призначенням 

танцювального майданчика. /Дзісь О.І.,Логінова Л.Г./ 

3.  Про звернення депутата міської ради Мандрики М.І. щодо порядку розподілу коштів, 

отриманих від оренди нерухомого комунального майна. /Дзісь О.І./ 

4.  Про розгляд клопотання в.о.начальника СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у 

Вінницькій області Савчука А.В.  щодо включення до складу комітету з конкурсних 

торгів Барської міської ради представника СДСБЕЗ. / Логінова Л.Г./ 

5.  Про вжиття заходів щодо запуску станції сегрегації твердих побутових відходів.  

/Гвоздяр Ю.В./ 

6.  Про звернення жителів будинку № 7 вул. Туніка м.Бар щодо прибудинкової території. 

/Зубкова Н.І./ 

7.  Про тарифи на житлово-комунальні послуги. /Гвоздяр Ю.В./ 

8.  Про звернення підприємців міста щодо надання їм дозволу на здійснення торгівлі по вул. 

Св.Миколая на привокзальній площі. / Зеленська З.М./ 

9.  Про затвердження порядку продажу об’єктів нерухомості комунальної власності м.Бар. 

/Зеленська З.М./ 

10.  Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету 

комунальними підприємствами Барської міської ради частин чистого прибутку (доходу) 

за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році. /Зеленська З.М./ 

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

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

12.  Про призначення на посаду головного редактора газети «Барчани» /Дзісь О.І./ 

 

13.  Різне 

            

Розгляд питань порядку денного: 

 Головуючий повідомляє, що на сесію звернулися колективним зверненням приватні 

підприємці міста щодо заборони торгівлі по вул. Святого Миколая та жителі будинку №7 

по вул.Туніка. Пропоную заслухати представників від обох груп людей, а потім 

обговорювати згідно порядку денного. 

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Першим заслухати представника від приватних підприємців міста щодо 

надання їм дозволу на здійснення торгівлі по вул. Св.Миколая на привокзальній площі, 

другим – представника від жителів будинку № 7 вул. Туніка м.Бар щодо прибудинкової 

території, надалі – згідно порядку денного. 

 

1. Про звернення підприємців міста щодо надання їм дозволу на здійснення торгівлі по 

вул. Св.Миколая на привокзальній площі. 

Слухали: ФОП Стащенко Володимира Івановича про те, що підприємці, які здійснювали 

торгівлю по вул.Святого Миколая, не згодні з рішенням виконкому міської ради про 

заборону торгівлі і про надання дозволу на проведення торгівлі по вул. Жовтневої 

революції. Торги впали, люди не йдуть до нас купувати товари, заробітку немає, немає 

коштів платити податки і тому виставляємо дві вимоги: 

1.Надати дозвіл на торгівлю по вул.Святого Миколая. 
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2. Дозволити проводити торгівлю по вул. Соборній кожний день з 8 до 13 год. дня. 

Головуючий: У депутатів є запитання? Немає. 

 

2. Про звернення жителів будинку № 7 вул. Туніка м.Бар щодо прибудинкової території. 

Слухали заступника голови ОСББ «Прогрес+» Ковальчук Антоніну Володимирівну: Ми,  

жителі будинку через рішення міської ради затягнуті в судову тяганину фірмою «Вікторія». 

Ми створили ОСББ, проте ми ніяк не можемо вирішити питання з виготовленням проекту із 

землеустрою по нашій прибудинковій території і стати повноправними власниками даної 

території. Багато чисельні  суди, на нашу думку, ми виграли, слід забрати паркан, який 

встановила фірма «Вікторія». Ми хочемо, щоб нам віддали земельну ділянку від будинку до 

тротуару по вулиці Туніка. 

Головуючий: У депутатів є запитання? Немає. Продовжуємо роботу сесії згідно порядку 

денного. 

 

3. Про звернення депутата міської ради Мандрики М.І. про утворення депутатської 

фракції. 

Слухали: міського голову Дзіся О.І. з інформацією, що до Барської міської ради надійшла 

заява голови районної організації політичної партії «Фронт змін»  Шароградської Т.М. про 

утворення депутатської фракції «Фронт змін» у Барській міській раді 6 скликання у 

кількості чотирьох депутатів.  

Виступили: 

Спеціаліст відділу ПСЗ Орищук С.Ю.: відповідно до п.4.2.1 регламенту Депутати міської 

ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умови, що до 

кожної із них  входить не менше як п’ять депутатів. Згідно ч.6.ст.27 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» питання створення та діяльності депутатських фракцій 

визначаються регламентом місцевої ради. 

Головуючий: пропоную внести зміни до регламенту та встановити умову створення 

депутатських фракцій, якщо до неї входить не менше як чотири депутати. Прошу 

голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: внести зміни до регламенту та встановити умову створення депутатських 

фракцій, якщо до неї входить не менше як чотири депутати. 

Головуючий оголошує утворення депутатської фракції «Фронт змін» у Барській міській 

раді 6 скликання у кількості чотирьох депутатів, а саме: Мандрика Микола Іванович, 

Кондратюк Ігор Михайлович, Савчук Юрій Іванович, Щепковський Віктор Миколайович, 

зачитує заяви депутатів.    

 

4. Про звернення депутата міської ради Мандрики М.І. про використання за 

призначенням танцювального майданчика. 

Головуючий зачитує листи голови РДА Радіонова М.В. та голови районної ради 

Помилуйко О.І. про відсутність претензій на танцювальний майданчик. Тепер Барська 

міська рада звертається до суду про визнання танцювального майданчика за Барською 

міською радою. 

 

5. Про розгляд клопотання в.о.начальника СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у 

Вінницькій області Савчука А.В.  щодо включення до складу комітету з конкурсних 

торгів Барської міської ради представника СДСБЕЗ. 

Слухали: начальника ПСЗ Логінову Л.Г., яка зачитала  клопотання в.о.начальника 

СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у Вінницькій області Савчука А.В.  щодо включення 

до складу комітету з конкурсних торгів Барської міської ради представника СДСБЕЗ та 

повідомила що, керуючись п. 14 ч. 1 ст. 1, ст. 11 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель», Положенням про комітет з конкурсних торгів Барської міської 

ради, затвердженим рішенням 4 сесії Барської міської ради 6 скликання від 23.12.2010 р., 

представник СДСБЕЗ не є службовою посадовою особою замовника (Барської міської 
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ради), а тому не може входити до складу комітету з конкурсних торгів Барської міської 

ради. 

Головуючий:  пропоную відмовити СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у Вінницькій 

області щодо включення до складу комітету з конкурсних торгів Барської міської ради 

представника СДСБЕЗ. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
Вирішили:  Відмовити СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у Вінницькій області у 

включенні до складу комітету з конкурсних торгів Барської міської ради представника 

СДСБЕЗ Барського РВ УМВС України у Вінницькій області. 

 

6. Слухали заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про вжиття заходів щодо запуску 

станції сегрегації твердих побутових відходів: По даному питанню інформували не раз на 

сесіях і на сторінках газети «Барчани». Надійшли документи з правоохоронних органів, що 

слідство закрито. Тому є пропозиція відновити роботи по даній станції, вести перемовини з 

ВАТ «Барський машинобудівний завод» по виготовленню технічної документації та 

запуску станції.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Доручити виконавчому комітету Барської міської ради вжити заходів щодо 

запуску станції сегрегації твердих побутових відходів, зокрема замовити  ВАТ«Барський 

машинобудівний завод» виготовлення технічної проектної документації щодо запуску 

станції та укласти договір на здійснення пуско-налагоджувальних робіт. 

 

7. Про звернення жителів будинку № 7 вул. Туніка м.Бар щодо прибудинкової території. 

Слухали начальника відділу АБЗВ Зубкову Н.І.: Було звернення жителів будинку №7 по 

вул.Туніка про виготовлення технічної документації прибудинкової території. 

Документація була виготовлена на два будинки №7 і №9, міська рада проплатила аванс 2 

тис.грн., але не  документація затверджена, тому що жителі будинку відмовилися. Якщо 

буде звернення жителів будинку, нам слід проплатити решту від вартості технічної 

документації і тоді затвердити технічну документацію.    

Виступили: 

Депутат Терлецький А.П.: Чому ви включили до прибудинкової території будинок №9. 

Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. повідомила, що саме жителі будинку №7 письмово 

звернулись врахувати і будинок №9.  

Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г. інформує про правові аспекти рішень сесій і 

виконкомів. Ми не можемо своїм рішенням відмінити договір про оренду ділянки МП 

«Вікторія», і тому рішення жителів будинку №7 є незаконним.  

Головуючий: Питання непросте, важко прийняти рішення. Є два звернення: до Барського 

суду про бездіяльність міського голови від МП «Вікторія» та позов жителів будинку №7 в 

м.Жмеринка.  

Депутат Мандрика М.І.:  Чому цей майданчик необхідно віддавати жителям будинку. 

Якщо МП «Вікторія» програє суд, то земельна ділянка відійде місту. 

Депутат Степанківський М.О.:  Треба бути уважнішими при прийнятті рішень щодо 

землі, а  не тільки засуджувати дії депутатів попередньої каденції. 

Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г. пропонує продовжити роботи по виготовленню 

технічної документації із землеустрою, яка відповідає по нормах чинному законодавству і 

затвердити на сесії, тоді не буде звернень жителів будинку №7 про бездіяльність міського 

голови. 

Головуючий: Пропоную доручити виконавчому комітету міської ради спільно з постійною 

депутатською комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища вивчити розрахунки прибудинкової території  

будинків № 7 та № 9 по вул. Туніка м.Бар, здійснені приватним підприємством «Пролиск 

ЛКБ» та подати висновки на розгляд чергової сесії міської ради. Відновити співпрацю з ПП 

«Пролиск ЛКБ» щодо розроблення проектної документації з визначення прибудинкової 

території будинків № 7 та № 9 по вул. Туніка м.Бар. Прощу голосувати за жану пропозицію. 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Доручити виконавчому комітету міської ради спільно з постійною 

депутатською комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища вивчити розрахунки прибудинкової території  

будинків № 7 та № 9 по вул. Туніка м.Бар, здійснені приватним підприємством «Пролиск 

ЛКБ» та подати висновки на розгляд чергової сесії міської ради. Відновити співпрацю з ПП 

«Пролиск ЛКБ» щодо розроблення проектної документації з визначення прибудинкової 

території будинків № 7 та № 9 по вул. Туніка м.Бар. 

 

8. Про тарифи на житлово-комунальні послуги. 

Слухали: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про роботу проведену по вивченню 

даного питання, як розроблялися  тарифи, де публікувалися, коли розглядалися. Тарифи 

обговорювалися і були по деяких будинках проведені зміни. Розповів про громадські 

слухання,  які відбулися вчора,19 березня 2012р. Були присутні 90 громадян, основне 

зауваження громадян – низька якість послуг. 

Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: велика вина депутатів, що люди не знали як 

оформити субсидію і які вимоги. 

Депутат Терлецький А.П.: з якою фірмою заключений договір з перевірки димоходів? 

Начальник КП «Бар-благоустрій» Гавришко В.М.: Працюємо по розрахунках та договорах 

Барського ККП. 

Депутат Мандрика М.І.: пропоную при виділенні коштів на капітальні ремонти ставити 

умову створення ОСББ. 

Головуючий: Пропоную скасувати рішення виконкому Барської міської ради №776 від 

13.03.2012р. Прошу голосувати.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Скасувати рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 776 від 13 

березня 2012 р. «Про затвердження тарифів для КП «Бар-благоустрій». Виконавчому 

комітету Барської міської ради розглянути питання затвердження економічно 

обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються КП «Бар-

благоустрій» Барської міської ради, з урахуванням результатів громадських слухань. При 

виділені коштів на ремонт будинків надавати перевагу будинкам, в яких створені або 

створюються об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. 

Виступив голова РДА Радіонов М.В.: Будинкі старі, інженерні споруди теж застарілі, тому 

при розрахунках слід враховувати амортизаційні фонди на відновлення основних засобів. 

Людям говоріть правду, будинки необхідно підтримувати постійно. Тарифи слід підіймати 

з урахуванням думки членів будинку. 

 

9. Про звернення підприємців міста щодо надання їм дозволу на здійснення торгівлі по 

вул. Св.Миколая на привокзальній площі. 

Слухали міського голову Дзіся О.І., який  зачитав лист начальника Державтоінспекції.    

Заступник міського голови Зеленська З.М. зачитує колективні листи, які надійшли на 

адресу Барської міської ради, листи райспоживспілки та листи, які направлено в 

облспоживспілку. 

Головуючий: приватні підприємці уже не менше 5 раз були в мене на прийомі. Ніяких 

компромісів щодо торгівлі на вільних місцях на ринку РСС. Тепер ініціативна група подала 

позовну заяву до суду. 

Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г.: в суді підприємці попросили час для примирення, 

сказали, що є альтернативні варіанти, але сьогодні знову хочуть повернутись на вулиці 

Соборну та Св.Миколая. 

Депутат Левицький С.М.: Я був присутній на засіданні комісії , яку створила РДА. Там 

зачитували лист-подяку жителів вул.Святого Миколая за те, що ліквідували стихійну 

торгівлю. Комісія вважає, що на земельній ділянці по вул.Жовтневої революції можна 

здійснювати торгівлю. І моя думка, що іншої альтернативи немає. Завдання міської ради не 

організувати , а надати місце для ринкової торгівлі. 
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Заст.міського голови Зеленська З.М.: Місце на базарі райспоживспілки є, в приміщенні, де 

був розташований магазин «Корал» можна організувати продаж молочної продукції. 

Депутат Степанківський М.О.:  Пропоную терміново звернутись до голови правління 

ВАТ «Барський машзавод» Лука І.Г. відкрити проїзну частину між територією колишньої 

меблевої фабрики та територією ВАТ «Барський машзавод».   

Депутат Левицький С.М.: Пропоную звернутись до голови райспоживспілки Чайки В.Ю., 

щоб сприяв організації торгівлі в приміщенні колишнього магазину «Корал»: квіти, хімія, 

вінки.  

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили: звернутись до голови райспоживспілки Чайки В.Ю., щоб сприяв організації 

торгівлі в приміщенні колишнього магазину «Корал»: квіти, хімія, вінки. 

Депутат Левицький С.М.: Пропоную звернутись до начальника РВ УМВС щодо 

встановлення порядку по вул.Жовтневої Революції. 

Депутат Щепковський В.М. Пропоную провести перемовини з лісництвом. 

Голова РДА Радіонов М.В.: керівництво обласного лісництва відмовилось. Пропоную 

перенести вінки, квіти і хімію в інше місце. 

Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: Я проти повернення торгівлі на вул.Святого 

Миколая як депутат по даному виборчому округу. Пропоную рішення виконкому № 598  

від 15 грудня 2011 р. «Про заборону торгівлі по вул.Св.Миколая м.Бар» залишити в силі. 

ФОП Маршуку М.К. усунути недоліки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Залишити в силі рішення виконавчого комітету Барської міської ради  

№598  від   15.12.2011  р.   «Про заборону торгівлі по вул.  Св.Миколая м.Бар». 

Виконавчому комітету міської ради звернутися до ВАТ «Барський машинобудівний    завод»   

з    вимогою    відкрити    проїзд    вулиці Жовтневої Революції на вулицю Туніка м.Бар. 

Звернутися до Барської районної спілки споживчих товариств та ПП Маршук М.К. з 

вимогами здійснення оптимізації торговельних  місць на територіях підпорядкованих  їм    

ринку по вул.Островського, 2/1 та ярмарку по вул. Жовтневої революції, 14, здійснення 

додаткових заходів з благоустрою торгівельних площадок, торгових місць та приміщень. 

Звернутися до Барського РВ УМВС України в Вінницькій області з 

вимогою посилення контролю за здійсненням несанкціонованої торгівлі на території міста 

у невставлених для торгівлі місцях. 

 

10. Про затвердження порядку продажу об’єктів нерухомості комунальної власності 

м.Бар. 

Слухали: заступника міського голови Зеленську З.М. про затвердження порядку продажу 

об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 

 1).Припинити право повного господарського відання Барського комбінату комунальних 

підприємств та Бартеплокомуненерго на нерухоме майно:  будівлі котелень в м. Бар по вул.. 

Машинобудівників,1 та вул. Заводській,3, будівлі бойлерної по вул. Нахімова та 

адмінбудівлі по вул. Соборній,4 та  визнати дане майно комунальною власністю 

територіальної громади міста Бар.   

        2).Затвердити актуалізацію звіту № 05/11 від 10.03.2012 року про незалежну оцінку 

ринкової вартості (початкову ціну продажу) будівлі котельні площею 64,0м
2
, розташованої в 

м. Бар по вул. Заводській, 3 зі стартовою ціною 60290грн., актуалізацію звіту № 04/11 від 

10.03.2012 року про незалежну оцінку ринкової вартості (початкову ціну продажу) будівлі 

котельні площею 52,3м
2
, розташованої в м. Бар по вул. Машинобудівників, 1 зі стартовою 

ціною 32250 грн., актуалізацію звіту № 06/11 від 10.03.2012 року про незалежну оцінку 

ринкової вартості (початку ціну продажу) будівлі бойлерної площею 40,4м
2
, розташованої в 

м. Бар по вул. Нахімова, 21-б зі стартовою ціною 48260грн., актуалізацію звіту № 03/11 від 

10.03.2012 року  про незалежну оцінку ринкової вартості (початкову ціну продажу) 
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адміністративної будівлі  площею 218,5м
2
, розташованої в м. Бар по вул. Соборній, 4 зі 

стартовою ціною 120 тис.грн. 

         3).Провести відчуження об’єктів нерухомого майна, що включені рішенням 12 сесії 6 

скликання Барської міської ради від 13.07.2011р. до переліку об’єктів, що підлягають 

приватизації у 2011 році шляхом продажу їх на аукціоні на підставі договору з організатором 

аукціону. 

        4).Терміново укласти договір про проведення аукціону з  відповідною організацією. 

 Головуючий оголошує перерву. 

Після перерви:  

Присутні депутати  на сесії: –  22 чол. та міський голова. 

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

Кушнір П.В.,   Савчук Ю.І.,   Ставнюк І.М., Терлецький А.П. 

11. Про Порядок і норматив відрахувань до загального фонду міського бюджету 

комунальними підприємствами Барської міської ради частин чистого прибутку 

(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році.  

Слухали заступника міського голови Зеленську З.М. про Порядок і норматив відрахувань 

до загального фонду міського бюджету комунальними підприємствами Барської міської 

ради частин чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 

у 2012 році.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 

1. )Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду міського бюджету 

комунальними підприємствами, які належать до комунального власності територіальної 

громади міста Бар, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2012 році (додається). 

2. )Зазначений платіж здійснюється комунальними підприємствами за результатами 

консолідованої звітності фінансово-господарської діяльності у 2011 році та 

наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році 

у терміни, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.  

3. )З метою своєчасного та повного надходження платежів до міського бюджету 

рекомендувати Барській міжрайонній державній податковій інспекції при здійсненні 

документальних перевірок комунальних підприємств, які належать до комунальної 

власності територіальної громади м.Бар, забезпечити включення в переліки питань, що 

підлягають перевірці, питання правильності визначення чистого прибутку (доходу) за 

результатами фінансово-господарської діяльності 2011 року і у 2012 році та своєчасності 

сплати частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету. 

 

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

охорони навколишнього  природного  середовища  інформує  секретар даної комісії, 

депутат міської ради  Педос Г.В. 

12.1. 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 
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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. Клименко Ользі Іванівні – площею 0,0575 га по вул.Некрасова 5 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

2). Гр. Миронович Ніні Іллівні – площею 0,0606 га по вул. Твардовського 14  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3). Гр. Василику Володимиру Пантелійовичу  – площею 0,0684 га по вул. П. Горбатого 

12  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

4). Гр. Торощиній Ганні Андріївні – площею 0,0680 га по вул. Набережна 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

5). Гр. Юзвенку Віктору Олександровичу – площею 0,0646 га по вул. Соборна 26- а   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

 6). 

 

Гр. Кабанчуку Анатолію Миколайовичу – площею 0,0599 га по вул. І.Сірка 53   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

   7). Гр. Гонтару Івану Яковичу – площею 0,0591 га по вул. Л.Українки 25 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

8). Гр. Ткачуку Миколі Григоровичу – площею 0,1000 га по вул. М.Кривоноса 69 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

9). Гр. Сапожніку Івану Івановичу – площею 0,0350 га по вул. Кірова 60 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

11). Гр. Земцеву Дмитру Дмитровичу – площею 0,0434 га по провул.Коцюбинського 12 

кв.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

 12). Гр. Лемешовій Вассі Михайлівні – площею 0,0150 га по вул. Територія цукрового 

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

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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13). Гр.Зубовій Людмилі Олександрівні – площею 0,0408 га по вул. Кооперативна, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14). Гр. Данченко Світлані Григорівні – площею 0,1487 га по вул. І.Сірка,2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

15). Гр. Іздепській Таїсі Данилівні – площею 0,0708 га по вул. Петровського,1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16). Гр. Сухорукову Валентину Анатолійовичу – площею 0,2240 га по вул. 

Сагайдачного,19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка увійшла в межі міста Бар з Гаєвської сільської 

ради; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17). Гр. Гвоздецькому Віталію Олександровичу  – площею 0,0807 га по 

вул.Кооперативній,21  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18). Гр. Кабалюк Ларисі Сергіївні  – площею 0,1289 га по вул. Заводська,56 , в т.ч.  0,10 га 

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та 0,0289 га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19). Гр. Шелензі Валентині Валеріївні  – площею 0,1505 га по вул. Новоселів 37, в т.ч.  

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

будівель і споруд та 0,0505 га – для ведення особистого селянського господарства; 

ВИРІШИЛИ: Відкласти, до отримання відповіді з Держкомзему.  

Голосували: за – одноголосно.  

 

20). Гр. Стаднію Володимиру Петровичу  – площею 0,1000 га по вул. Сагайдачного,3, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

ВИРІШИЛИ: Відкласти, до отримання відповіді з Держкомзему. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

21). Барській міській раді – площею 0,0108 га по вул. Машинобудівників,1,  

площею 0,0050 га по вул.Нахімова,21 «б»,  площею 0,0392 га по вул.Соборна,4    для 

господарських потреб; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22). Гр.Данченку Миколі Никифоровичу – площею 0,0024 га  по  вул. М.Кривоноса, 60, 

ряд А, бокс №12  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

23). Гр. Бородатому Анатолію Дмитровичу – площею 0,0022 га по вул.М.Кривоноса,60 

бокс 117-а для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

24). Гр. Ковальку Анатолію Анатолійовичу – площею 0,0027 га по вул. Р.Люксембург,7-а   

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 



 10 

 

25). Гр. Гуцалюку Івану Сергійовичу – площею 0,0032 га по вул. Петровського, 22-А, бокс 

№4  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

26). Гр. Аншину Михайлу Ісааковичу – площею 0,0031 га по вул. Жовтневої Революції,  

двір будинку №3  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

27). Гр. Третяку Володимиру Івановичу – площею 0,0024 га по вул.М.Кривоноса,60, ряд 

Г, бокс №15-а  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

28). Гр.Копецькому Віктору Петровичу – площею 0,0023 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс 

№381  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

29). Гр.Микитюку Степану Олександровичу – площею 0,0022 га по вул.М.Кривоноса,60, 

бокс №8 ряд «Е»  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

30). Гр. Сауляк Тамарі Володимирівні – площею 0,0023 га по вул.М.Кривоноса,60, бокс 

№33 ряд Б  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

31). Гр. Новаковському Віктору Лівоновичу – площею 0,0027 га по вул. Територія 

цукрового заводу 40-А, бокс №87  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

32). Гр.Собковській  Наталії  Леонідівні  – площею 0,0079 га по вул.М.Кривоноса,66-А, 

ряд 2, бокс №7,8   для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

33). Гр. Козяр Євгенії Петрівні – площею 0,0028 га по вул. Р.Люксембург, двір будинку 

№21  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

34). 

 

Гр. Нажі Аліні Станіславівні – площею 0,0024 га по вул. Новоселів, двір будинку №7  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

35). Гр. Донцову Авраму Пантиліївичу - площею 0,0023 га в м.Бар, вул. М.Кривоноса,60 , 

бокс 8, ряд А для індивідуального гаражного будівництва. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 На умовах оренди 

 

36). Гр.Демиді Борису Пилиповичу – площею 0,2324 га по вул. Червоноармійська 15 «б»  

для провадження комерційної діяльності, на умовах оренди терміном на 3 роки з 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

37). Гр. Сауляку Миколі Сергійовичу – площею 0,1800 га по вул. Червоноармійська для 

провадження комерційної діяльності, на умовах оренди терміном на 3 роки з 

встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки; 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

38). Гр. Паладію Олексію Анатолійовичу – площею 0,0874 га по вул. В.Порика 28 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. 

 

12.2. 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.Ріпак Людмилі Іванівні – орієнтовною площею 0,0900 га по вул. 

Б.Хмельницького,1/32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

2). Гр. Трохимчуку Володимиру Андрійовичу – орієнтовною площею 0,0700 га по вул. 

Котовського,23  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

3). Гр. Мирчуку Володимиру Борисовичу – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. 

Нахімова, 8  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4). Гр. Мартинюк Тетяні Іванівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Л.Українки,72 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

5). Гр. Пацай Євгенії Дмитрівні  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. П.Горбатого,8  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

6). Гр. Вержук Любові Володимирівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Д.Нечая,14  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

7). Гр. Теперчук Парасці Кирилівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Суворова,11  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд, яка надежить їй на підставі рішення суду від 30.11.2011р.; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

8). Гр. Баланюк Яніні Францівні  – орієнтовною площею 0,0542 га по вул. 

Петровського,12  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд, яка належить їй на підставі договору купівлі-продажу від 
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28.08.2009р.; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

9). Гр. Тарапатій Ніні Василівні, гр. Войцехівській Галині Василівні – орієнтовною 

площею 0,0815 га по вул. М.Кривоноса,56  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських споруд на право спільної часткової власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

10). Гр. Козяровському Анатолію Олексійовичу, гр.Козяровській Олені Миколаївні – 

орієнтовною площею 0,0350 га по вул. М.Кривоноса,62 кв.4  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд на право спільної 

сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

11). Гр. Кульчицькому Миколі Володимировичу – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 

Р.Люксембург, 32  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд на право спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 Для індивідуального гаражного будівництва: 

 

12). Гр. Коваль Ользі Йосипівні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Територія 

цукрового заводу 40-А, бокс№56    для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

13). Гр. Огородніку Семену Степановичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

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

будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

14). Гр. Качалці Надії Федорівні – площею 0,0027 га по вул. Калініна,13-а, бокс №6 для 

індивідуального гаражного будівництва  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 На умовах оренди 

 

15). Гр.Данилишину Володимиру Олександровичу – площею 0,1000 га по 

вул.Делімарського,26,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд  в зв’язку з тим, що на право власності йому належить 

земельна ділянка по вул.І.Богуна,50-а; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

16). Гр. Мацуну Антону Йосиповичу та гр. Мацун Тетяні Анатоліївні – площею 0,0500 га 

по вул. М.Кривоноса,19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських споруд в зв’язку з тим, що на право власності їм належать земельні 

ділянки по вул.Коцюбинського,10; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

17). Гр. Петраковському Олександру Андрійовичу – площею 0,0040 га по вул. 

Першотравнева,49-а для індивідуального гаражного будівництва, яка знаходиться в 

прибережній захисній смузі р.Горпинка; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

18). Гр. Лисому Володимиру Леонтійовичу – площею 0,0024 га по вул. Врублевського, 
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двір будинку №39 для індивідуального гаражного будівництва 

Вирішили: зняти з розгляду, вийти комісійно. Голосували: за – одноголосно.  

 

19). Гр. Лисому Володимиру Леонтійовичу – площею 0,0015 га по вул. Врублевського, 

двір будинку №39 для встановлення кіоску; 

ВИРІШИЛИ: Відмовити. Зобов’язати до 30.03.2012р. провести демонтаж кіоску. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

20). Гр. Христофору Валерію Вікторовичу – площею 0,0024 га по вул. 

Машинобудівників, двір будинку №3 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

21). Гр. Кушніру Віктору Петровичу – площею 0,0012 га по вул. Територія цукрового 

заводу, 20 для обслуговування майнового комплексу їдальні – магазину; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

22). Барській районній раді - площею 0,0972 га по вул. Соборна, 8 для обслуговування 

приміщення ДЮСШ, стадіону на умовах постійного користування; 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду для опрацювання виконкомом. 

Голосували: за – одноголосно.  

 

12.3. Розглянувши заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 

громадян: 

 1.) Капицю Володимира Миколайовича для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно.  
 2.) Сопка Юрія Яновича для будівництва гаражу; Голосували: за – одноголосно.  

 3.) Чорноконя Володимира Леонідовича для будівництва гаражу;  

Голосували: за – одноголосно.  
 4.) Мостову Аліну Юріївну для будівництва житлового будинку; 

Голосували: за – одноголосно. 
 5.) Кімаківського Віктора Васильовича в пільгову чергу для будівництва житлового 

будинку.Голосували: за – одноголосно.  

Рішення додається. 

 

12.4. Слухали: Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,0110га по 

вул.Червоноармійська,3  з гр.Копитком Вячеславом Івановичем та гр. Шимко Ніною 

Василівною  згідно договору купівлі продажу даної земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,0110 га в м. Бар по 

вул. Червоноармійська,3, який зареєстровано за №052021012000592 від 15.06.2011р. 

 

12.5. Слухали: Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,0008га по 

вул.Р.Люксембург,31 з гр. Гребенюк Тетяною Федорівною у зв’язку з продажем квартири. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,0008 га в м. Бар по 

вул. Р.Люксембург,21 між гр. Гребенюк Т.Ф та Барською міською радою, який 

зареєстровано за №041003500032 від 30.08.2010р.   

 

12.6. Слухали: заяву гр.Купчишеної Олесі Олександрівни про оренду земельної ділянки 

площею 0.0008 га на 49 років для обслуговування добудови до квартири по 

вул.Р.Люксембург,31. 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Купчишеній Олесі Олександрівні земельну ділянку площею 

0,0008га в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 21 на умовах оренди терміном на 49 (сорок 

дев’ять) років для обслуговування добудови до квартири. Встановити ставку орендної 

плати за земельну ділянку в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

12.7. Слухали: заяву Цицюрської Віти Артурівни про оренду земельної ділянки площею 

0,0164 га для провадження комерційної діяльності по вул. Гагаріна, 3а. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати гр. Цицюрській Віті Артурівні земельну ділянку площею 0,0164га в 

м. Бар по вул. Гагаріна,3а на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження 

комерційної діяльності. Встановити ставку орендної плати за земельну ділянку в розмірі 

5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

12.8. Слухали: звернення директора ТОВ «Діадема Д» про оренду земельної ділянки площею 

0,0613 га для провадження комерційної діяльності по вул. Бони Сфорци 8 «г». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати ТОВ «ДІАДЕМА Д» земельну ділянку площею 0,0613га в м. Бар по 

вул. Бони Сфорци,8 «г» на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження 

комерційної діяльності. Встановити ставку орендної плати за земельну ділянку в розмірі 

12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

12.9. Слухали: заяву гр.Дмитрика Олександра Олександровича про реєстрацію договору 

оренди земельної ділянки для обслуговування тимчасової споруди та провадження 

комерційної діяльності по вул. Соборній, в зв’язку з тим, що виготовлений проект 

відведення земельної ділянки та договір оренди. 

ВИРІШИЛИ:  зняти з розгляду для до вивчення. Голосували: за – одноголосно.  

 
12.10. Слухали: заяву гр. Ситар Лілії Андріївни про реєстрацію договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0042 для проведення добудови до квартири по вул. Новоселів,8  в 

зв’язку з тим, що виготовлений договір оренди. 

ВИРІШИЛИ:  Доручити юридичному відділу вивчити питання до наступної сесії. 

Голосували: за – одноголосно.  

 
12.11. Слухали: Звернення керуючого Барським відділення Приватбанку Томенко Т.С. про 

оренду земельних ділянок для розташування двох міні відділень – модулів площею 18 

кв.м кожна: 1.Перехрестя Р.Люксембург-Пролетарська, 2.площа Св.миколая 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду до надання повного пакету документів.  

Голосували: за – одноголосно.  

 
12.12. Слухали: заяву СПД Попіловської Ірини Віталіївни про продовження договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0039 га для обслуговування тимчасової споруди  по вул. 

Пролетарська, 13а.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 

0,0039га в м. Бар по вул. Пролетарська,13а  терміном на 3 роки для провадження 

комерційної діяльності. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 
12.13. Слухали: заяву Радзієвської Людмили Костянтинівни про продовження договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0055 га для обслуговування тимчасової споруди по 

вул.Соборна 13«А».   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 

0,0055га в м. Бар по вул. Соборна,13«А»  терміном на 3 роки для провадження 

комерційної діяльності. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 
12.14. Слухали: заяву Храмцова Володимира Миколайовича про продовження договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0066 га для обслуговування тимчасової споруди по вул. 

М.Кривоноса. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 

0,0066га в м. Бар по вул. М.Кривоноса  терміном на 3 роки для провадження комерційної 

діяльності. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 
12.15. Слухали: заяву Цимбала Олега Володимировича про продовження договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0375 га для провадження комерційної діяльності по вул. 

Р.Люксембург,30-А. 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0375га в м. Бар по 

вул. Р.Люксембург,30-А терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності. 

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

ділянки. 

 
12.16. Слухали: звернення голови СТ «Морський замок» про продовження договору оренди 

земельної ділянки площею 0,4963 га для провадження комерційної діяльності по 

вул.Червоноармійська,15-а  

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду для довивчення. Голосували: за – одноголосно. 

 
12.17. Слухали: Про визнання договору оренди земельної ділянки площею 0,0051га по 

пров.Коцюбинського з гр.Кушнір Раїсою Петрівною таким, що втратив чинність.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Визнати договір оренди земельної ділянки площею 0,0051 га в м. Бар по 

пров. Коцюбинського між гр. Кушнір Раїсою Петрівною та Барською міською радою 

таким, що втратив чинність.Зобов’язати гр. Кушнір Раїсу Петрівну до 01.04.2012р. 

звільнити земельну ділянку від тимчасової споруди. 

 
12.18. Слухали: заяву гр. Дощанської Євгенії Данилівни про затвердження експертної грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0106 га по вул. Островського 2/1-ж.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки     

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

Островського, 2/1-ж . Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 15012 грн.00 коп. 

на підставі висновку державної експертизи землевпорядної  документації від 14 лютого 

2012 року  № 42. Продати   земельну ділянку площею 0,0106га за 15012 грн.00 коп. 

(п’ятнадцять тисяч дванадцять грн.  00 коп.). Розірвати договір оренди земельної 

ділянки між Барською міською радою та ФОП Дощанською Євгенією Данилівною, 

укладений та зареєстрований від 06.06.2011р. за №052021014000576. 

 
12.19. Слухали: звернення директора АТ «БМП-1» Кушніра П.В. про припинення  права 

власності АТ «БМП-1» на земельну ділянку площею 0,0120 га по вул. Володарського,15. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Припинити право власності АТ «БМП-1» на земельну ділянку площею 

0,0120га в м. Бар по вул. Володарського,15. Земельну ділянку передати в землі запасу 

міської ради.  
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12.20. Слухали: заяву гр. Шлапака Андрія Олександровича про надання дозволу на зміну 

цільового призначення земельної ділянки площею 0,0127 га по вул. Б.Сфорци,28А, яка 

буде використовуватись для  провадження комерційної діяльності. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Шлапаку Андрію Олександровичу  на виготовлення 

проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового 

призначення площею 0,0127 га в м. Бар по вул. Б.Сфорци,28А, яка буде 

використовуватися для провадження комерційної діяльності - обслуговування 

нежитлового приміщення «Магазин». 

 
12.21. Слухали: заяву гр.Григор’єва Юрія Володимировича про виділення земельної ділянки 

для встановлення тимчасової споруди. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Григор’єву Юрію Володимировичу місце розташування 

тимчасової споруди в. м. Бар на перехресті вулиць Р.Люксембург-Щорса для 

провадження підприємницької діяльності. Надати дозвіл гр. Григор’єву Юрію 

Володимировичу  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки площею до 0,0030 

га в м. Бар на перехресті вулиць Р.Люксембург-Щорса та паспорта прив’язки тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності. 

 
12.22. Слухали: заяву ФОП Шимко Жанни Арсентіївни про виділення земельної ділянки для 

встановлення тимчасової споруди – торговельної точки типу «Шатер» на канікулярний 

період(червень, липень,серпень) по вул.Соборна. 

ВИРІШИЛИ: Відправити заяву на доопрацювання, надати роз’яснення щодо намірів. 

Голосували: за – одноголосно.  

 
12.23. Слухали: заяву гр.Тимчишиної Г.В. про дозвіл на встановлення  тимчасової споруди по 

вул.Островського,3. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.Тимчишиній Г.В. на виготовлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди загальною площею не більше 30м
2
 в м.Бар по вул.Островського,3. 

 
12.24. Слухали: Заяву гр.Васіковського Анатолія Петровича про внесення змін до Рішення 15 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. та затвердження йому технічної 

документації «на праві приватної власності»  замість «надання в оренду»  по вул. 

Плотинна 38 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити, залишити попереднє рішення сесії. Згідно Державного акту 

серія ЯК №026015 йому на праві власності належить земельна ділянка по вул.Бони 

Сфорци, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд. 

 
12.25. Слухали: Заяву гр.Мельника Юрія Олександровича про внесення змін до Рішення 15 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. та затвердження йому технічної 

документації «на праві приватної власності»  замість «надання в оренду»  по 

вул.Я.Мудрого,3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти, до отримання відповіді з Держкомзему. Голосували: за – 

одноголосно.  

 
12.26. Слухали: Заяву гр. Войни Галини Миколаївни про внесення змін до Рішення 15 сесії 
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Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. та затвердження їй технічної 

документації «на праві приватної власності»  замість «надання в оренду»  по вул. 

Молодіжна 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

29.11.2011 р. в пунктах, що вказують оренду. Замість «на умовах оренди» читати «в 

приватну власність».  П.п.3,4 даного рішення відмінити. 

 
12.27. Слухали: Заяву гр. Коновалюка Олександра Петровича про внесення змін до Рішення 19 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. та затвердження йому технічної 

документації «на праві приватної власності»  замість «надання в оренду»  по вул. 

Курченко 12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд 

ВИРІШИЛИ: Відкласти до отримання відповіді з Держкомзему. Голосували: за – 

одноголосно.  

 
12.28. Слухали: Заяву гр.Трегуб Альони Вікторівни та гр.Трегуба Андрія Вікторовича про 

внесення змін до Рішення 10 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.05.2011 р. на 

підставі договору дарування їм житлового будинку. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 10 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

27.05.2011 р. на підставі договору дарування житлового будинку 

п.2. викласти наступним чином:  

«Внести зміни в рішення  9 сесії Барської міської ради 2 скликання від 19.12.1996р.та 

викласти його наступним чином: 

«передати безкоштовно гр.Трегуб Альоні Вікторівні  та гр.Трегубу Андрію 

Вікторовичу в спільну сумісну власність  земельну ділянку загальною площею 

0,0770га  в м.Бар по  вул.Примакова,17 для будівництва та обслуговування житлового 

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

забудови міста». 

п.3. викласти наступним чином:  

«Видати гр.Трегуб Альоні Вікторівні  та гр.Трегубу Андрію Вікторовичу Державний акт 

на право спільної сумісної власності на земельну ділянку площею 0,0770га в м. Бар по 

вул. Примакова, 17  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд». 

 
12.29. Слухали: Заяву гр. Вітковської Аліни Володимирівни про внесення змін до Рішення 4 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 23.12.2010 р.    

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 4 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

23.12.2010 р. , виклавши його наступним чином:  

 «Надати дозвіл гр. Вітковській Аліні Володимирівні на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0260 га  в м. Бар по 

вул.Суворова,26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд». 

 
12.30. Слухали: Звернення сільського голови Гаєвської сільської ради Магльони В.В. про 

прийняття на баланс житлових будинків по вул.Дімітрова,38,41, вул.Новоселів, 6,7,8 в 

зв’язку з розташуванням даних будинків на землях Барської міської ради.    

ВИРІШИЛИ: Відмовити і рекомендовати створити об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. Голосували: за – одноголосно.  
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12.31. Слухали: Заяву гр.Щура Андрія Анатолійовича про вирішення земельного спору щодо 

можливості розміщення вигребу на присадибній ділянці по вул.Некрасова,17 кв.1.   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Створити комісію по вивченню даного питання у наступному складі:  

Демченко Олена Петрівна, депутат Барської міської ради 

Кондратюк Ігор Михайлович, депутат Барської міської ради 

Щепковський Віктор Миколайович, депутат Барської міської ради 

 

13. Слухали: голову комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

цін та інвестицій, депутата  міської ради  Ходу Є.Г.  про звільнення від плати за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: 

1). Звільнити з 01.04.2012р. Бендеру Клавдію Борисівну на 100% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – онука Омельченко Олександра, дитина 

перебуває під опікою. 

2).Звільнити з 01.04.2012р. Токарчука Андрія Петровича на 50% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Токарчук Анастасія Андріївна, 

як  багатодітну сім’ю. 

3). Звільнити з 01.04.2012р. Подуфалову Лілію Анатоліївну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син Подуфалов Станіслав 

Геннадійович, як багатодітну сім’ю. 

4).Звільнити з 01.04.2012р. Рибак Віку Миколаївну на 50% від плати за харчування дітей в 

дошкільному навчальному закладі №2 – син Кілімнік Андрій Вікторович, як 

багатодітну сім’ю. 

5).Звільнити з 01.04.2012р. Козакову Альону Володимирівну на 50% від плати за 

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – син Козаков Денис 

Сергійович, донька Козакова Катрін Сергіївна, як багатодітну сім’ю. 

6).Звільнити з 01.04.2012р. Зелінську Жанну Василівну на 100% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №2 – донька Зелінська Ангеліна Юріївна, як 

малозабезпечену сім’ю. 

7).Звільнити з 01.04.2012р. Солецьку Тетяну Анатоліївну на 50% від плати за харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Солецька Юлія Анатоліївна, як 

багатодітну сім’ю. 

8).Звільнити з 01.04.2012р. Рибак Ларису Петрівну на 100% від плати за харчування дітей 

в дошкільному навчальному закладі №2 – донька Рибак Віолетта, донька Рибак 

Олександра, як малозабезпечену сім’ю. 

14. Слухали:  голову комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

цін та інвестицій, депутата  міської ради  Ходу Є.Г. про внесення змін до рішення про 

міський бюджет. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 

   1. По загальному фонду: 

1.1. По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :  

- Перенести асигнування з КЕКВ:1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 

1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн. на вивезення ТПВ   

1.2. По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» : 

 - Перенести асигнування по КЕКВ 1343 « Інші поточні трансферти населенню»  з листопада 

місяця – 500,00 грн., з грудня – 500,00 грн. на березень місяць. 

            1.3 По КФК 100203 «  Благоустрій міст ,сіл, селищ» перенести асигнування КЕКВ  

1310 « Субсидії і поточні трансферти підприємствам» на КФК 250404 «Інші видатки»  на 

КЕКВ  1310 « Субсидії і поточні трансферти підприємствам» в сумі 14000,00  грн.   
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по КП « Бар Благоустрій» на реєстрацію автотранспорту. 

            1.4 По КФК 100203 «  Благоустрій міст ,сіл, селищ» перенести асигнування КЕКВ  

1310 « Субсидії і поточні трансферти підприємствам» на КФК 160101 «Землеустрій»  на 

КЕКВ  1310 « Субсидії і поточні трансферти підприємствам» в сумі 200,00 грн. на оплату 

державної реєстрації державного акта на право постійного користування на земельну 

ділянку (громадська вбиральня).  

       2. Збільшити видатки по загальному фонду за рахунок вільного залишку, що 

склався станом на 01.01.2012р.: 

2.1. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

-  КЕКВ:1131 «Предмети, матеріали інвентар» в сумі 15000,00 грн. 

- КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 6000,00 грн.  

2.2.  По КФК 250404 « Інші видатки»   по КЕКВ 1134  «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  по Барській міській раді в сумі 5500 грн.   на поточну інвентаризацію та 

виготовлення паспорту на споруду протирадіаційного укриття, в підвальному приміщення 

будинку по вул..Пролетарська,6 , та   на поточну інвентаризацію з перереєстрацією 

свідоцтв інших об’єктів. 

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

станом на 01.01.2012р.: 

3.1. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по КЕКВ 1134 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 60000,00 грн. на поточний ремонт приміщень Барської міської 

ради.             

3.2. По КФК 150101 «Фонд розвитку» по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» по 

Барській міській раді в сумі 40000 грн. на реконструкцію покрівлі ДНЗ №8.  

3.3. По КФК 150101 «Фонд розвитку» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємствам, установам, організаціям» по Барському КП «Бар-благоустрій» на 

виготовлення ПКД та виконання робіт по ремонту покрівлі по вул.. Комарова на суму 

90000,00 грн. 

 

4. Збільшити доходи по коду 33010100 «Надходження від продажу землі»  в сумі   9000,00            

грн. 

4.1. Направити кошти на КФК 160101 «Землеустрій» по КЕКВ:1171 Дослідження і 

розробки , окремі заходи розвитку  по реалізації державних ( регіональних) програм в 

сумі 9000,00  грн. на  оплату експертної оцінки земельної ділянки, за рахунок авансового 

внеску коштів за продаж земельної ділянки. 

 

5. Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами. 

5.1 Збільшити  доходи по коду «25020100» Благодійні внески, гранти та дарунки, 

отримані бюджетними установами (надходження у натуральній формі) в сумі 580,00 грн.  

5.2.Збільшити асигнування по  КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  по 

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар) в сумі – 340,00 грн. (скло). 

5.3.Збільшити асигнування по  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  по КЕКВ 1131 

«Предмети, матеріали, обладнання, інвентар) в сумі – 240,00 грн. (скло). 

 

 6. Затвердити розпорядження міського голови: 

 6.1. Розпорядження № 56-Р від 23.02.2012р. «Про внесення змін до помісячного розпису 

асигнувань» перенести асигнування по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та 

заходи» по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, інвентар» в сумі 2000,00 грн. з грудня 

місяця на лютий місяць поточного року. 

6.2. Розпорядження № 59-Р від 27.02.2012р. «Про внесення змін до міського бюджету» на 

підставі довідки про зміни до річного розпису бюджетних асигнувань на 2012 р. Барської 

РДА : 

6.2.1. Збільшити доходи по коду 41035000 «Інша субвенція» на суму 100 000 грн. 

6.2.2. Збільшити видатки по КЕКВ 240603 «Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 
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підприємствам, установам, організаціям» по Барському КП «Бар-благоустрій» на суму 

100 000 грн. для придбання контейнерів для вивозу ТПВ.    

 

15. Головуючий: до депутатів міської ради з листом звернувся депутат  Мандрика М.І.  з 

доповненням проекту рішення «про порядок розподілу коштів, отриманих від оренди 

нерухомого комунального майна», який розглядався на 19 сесії 6 скликання 16 

лютого 2012р.» наступними пунктами: 
«З. Кошти отримані від оренди об'єктів нерухомого комунального майна 

розподіляються в наступному порядку: 50% коштів направляються на потреби підприємств в 

користуванні, або на балансі яких знаходяться дані об'єкти, 50% коштів направляються на 

загальноміські потреби відповідної галузі. 

4. Забороняється використання коштів, отриманих від оренди нерухомого 

комунального майна, на виготовлення технічної, проектної іншої документації. 

5. Виконкому Барської міської ради розробити та подати на затвердження сесії 

міської ради Порядок нарахування та використання коштів від оренди нерухомого 

комунального майна.» 

Голосували: за – 21, проти – 0, утримались – 2. Рішення додається. 

ВИРИШИЛИ: 

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).Кошти отримані від оренди об'єктів нерухомого комунального майна 

розподіляються в наступному порядку: 50% коштів направляються на утримання будівлі 

(споруди), що здається в оренду, 50% коштів направляються на загальноміські потреби 

відповідної галузі. 

3).Забороняється використання коштів, отриманих від оренди нерухомого 

комунального майна, на виготовлення технічної, проектної іншої документації. 

4).Виконкому Барської міської ради розробити та подати на затвердження сесії 

міської ради Порядок нарахування та використання коштів від оренди нерухомого 

комунального майна. 

5).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 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 15 травня 2012 р. 

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

розподілу коштів, отриманих від оренди нерухомого комунального майна» вважати таким, що 

втратило чинність. 

7).Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на заступника міського голови 

Зеленську З.М. 

 

16. Слухали: депутата Мандрику М.І. з пропозицією на наступну сесію розробити порядок 

надання земельних ділянок для гаражного будівництва мешканцям міста. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРИШИЛИ: Доручити виконкому  розробити порядок надання земельних ділянок для 

гаражного будівництва мешканцям міста. 

Слухали депутата Мандрику М.І. щодо статусу будинків, які відносились до Гаєвської 

сільської ради (вулиця Новоселів)  та хутора Котова, так як іде перепис населення.  
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17. 

 

 

 

 

 

 

Слухали: заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про погодження схеми руху 

транспорту по вул.Св. Миколая (прилегла територія автовокзалу) у м. Бар, 

Вінницької області. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Погодити схему організації руху транспорту по вул.. Святого Миколая 

(прилегла територія автовокзалу) у м. Бар, Вінницької області. Зобов’язати приватних 

підприємців Гегамяна А.В. та Хоменка В.В. здійснювати благоустрій прилеглої території. 

Доручити КП «Бар-благоустрій» здійснити заходи обмеження руху транспорту по вул.. 

Св. Миколая в районі автостанції у відповідності до технічних умов, наданих відділенням 

ДАІ Барського РВУМВС України у Вінницькій області. 

18. Слухали : міського голову Дзіся О.І.  про призначення на посаду головного редактора 

Редакції газети «Барчани» Барської міської ради Левицького С.М.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Призначити   на   посаду    головного    редактора   Редакції   газети 

«Барчани» Барської міської ради Левицького Сергія Миколайовича. 

Головуючий: одна вимога, щоб газета «Барчани» під керівництвом Левицького С.М. не 

стала партійною.  

19. Різне 

Виступили: 

Гусак  В.П., представник Барської районної організації Українського товариства 

мисливців та рибалок, з колективним зверненням від товариства з проханням  закріпити 

став «Котова» за Барською районною організацією Українського товариства мисливців та 

рибалок (УТМР) (виступ додається).  

Депутат Кирилюк Л.О.: У вас тут немає бухгалтерії, керівництва, нічого, ніхто не 

вирішує, все в м.Вінниця. Вважаю попереднє рішення  сесії правильним і не потрібно 

розглядати його ще раз. 

Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.: В нас в районі скоро не буде де ловити 

рибу, все в оренді. Тому я настоюю, щоб на території міста водойми були доступні всім.  

Директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу Савчук П.Н. зі зверненням 

передати приміщення колишньої бойлерної, що обслуговувала коледж, під котельню для 

коледжу (виступ додається). 

Депутат Левицький С.М.: пропоную до 26 квітня назвати одну з вулиць  - Героїв 

Чорнобиля.  

Головуючий: Пропоную по даному питанню депутатам і комісіям підготуватись, 

виступити з пропозиціями, обговорити та розглянемо на наступній сесії.   

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 20 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 

пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 20 сесії міської 

ради від 20.03.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 20 сесії міської ради 6 скликання від 20.03.2012р. 

Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 

 

Секретар                                                                                       Г.В. Педос 


