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                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

22 сесія                   6 скликання                                        30.05.2012р. 
 

Початок сесії: 15.00 год. 10  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 18 год. 25 хв. 

Місце проведення: мала зала Барської РДА.              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. 

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

Відсутні депутати: Демченко О.П., Загорулько Л.Л.,  Мартинович Н.Ф., Нівельська О.Я., 

Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І.  

Запрошені: начальник КП «Барводоканал» Сабайдаш В.І., начальники відділів апарату 

міської ради, представники засобів масової інформації. 

Присутні: начальник КП «Барводоканал» Сабайдаш В.І., начальники відділів апарату 

міської ради, гр.гр. Обертинський Олег Васильович, Гусак Володимир Петрович, Базалєєв 

Станіслав Андрійович, Цицюрський А.А., представники засобів масової інформації. 

Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий:  Згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 

засідання 22 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 22 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 22 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 22 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.  

ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 22 сесії Барської міської 

ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
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Головуючий оголошує порядок денний:  

1.  Про висновок тимчасової депутатської комісії по вивченню стратегічного розвитку 

міського комунального підприємства теплових мереж «Бартеплокомуненерго» на 2012-

2013р.р. 

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

«Про міський бюджет на 2012 рік» 

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

4.  Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Барської міської ради на 2012-2015 роки. 

5.  Різне. 

            

Депутат Телятніков С.Ю. пропонує додатково  внести до порядку денного питання «Про 

створення комунального підприємства «Баркомунтепло»». 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  внести до порядку денного питання «Про створення комунального підприємства 

«Баркомунтепло»» 

 

Депутат Терлецький А.П. пропоную додатково внести до порядку денного питання «Про 

внесення змін в рішення 29 сесії 5 скликання від 29.09.2008 «Про передачу житлового 

будинку №7 по вул.(К.Лібкнехта) Туніка, на баланс ОСББ «Прогрес+»»». 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  Внести до порядку денного питання «Про внесення змін в рішення 29 сесії 5 

скликання від 29.09.2008 «Про передачу житлового будинку №7 по вул.(К.Лібкнехта) Туніка, 

на баланс ОСББ «Прогрес+»»». 

 

Головуючий пропонує проголосувати за порядок денний в цілому. 

Голосували: за – одноголосно.  
Вирішили:  затвердити наступний порядок денний: 

1.  Про висновок тимчасової депутатської комісії по вивченню стратегічного розвитку 

міського комунального підприємства теплових мереж «Бартеплокомуненерго» на 2012-

2013р.р. 

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

«Про міський бюджет на 2012 рік» 

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

4.  Про внесення змін в рішення 29 сесії 5 скликання від 29.09.2008 «Про передачу 

житлового будинку №7 по вул.(К.Лібкнехта) Туніка, на баланс ОСББ «Прогрес+»» 

5.  Про створення комунального підприємства «Баркомунтепло» 

6.  Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Барської міської ради на 2012-2015 роки. 

7.  Різне. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

1.  Слухали: В.о. начальника КП ТМ «Бартеплокомуненерго», депутата Телятнікова С.Ю. 

про висновок тимчасової депутатської комісії по вивченню стратегічного розвитку 

міського комунального підприємства теплових мереж «Бартеплокомуненерго» на 

2012-2013р.р.(виступ додається). Висновки комісії надруковані в газеті «Барчани» і 

доведені Вам, шановні депутати. Пропоную для обговорення проект рішення  «Про 

оптимізацію роботи Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго». 

Депутат Степанківський М.О.: Якщо  КП ТМ «Бартеплокомуненерго» зупинить роботу, з 

яких джерел Ви і Ваші працівники будуть отримувати кошти? 

Депутат Телятніков С.Ю.: Підприємство буде надавати послуги з обслуговування 

котелень міста та району. У нас є ще боржники, яки винні кошти за опалення. 

Депутат Терлецький А.П.: Як бути з тими людьми, які самі не зможуть зробити 

індивідуальне опалення.  
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Головуючий : сьогодні буде створена комісія, яка буде вирішувати кому і в якій сумі 

надаватимуть кошти. 

Депутат Степанківський М.О.: Яким чином будуть проводитись роботи по утепленню 

підвальних приміщень багатоповерхових будівель. 

Головуючий : У нас є кошти на депозиті і буде вивчатись питання по наданню допомоги 

КП «Бар-благоустрій» для проведення робіт з утеплення підвальних приміщень. 

Депутат Степанківський М.О.: Як бути Барському автодорожньому технікуму з 

опаленням? 

Депутат Телятніков С.Ю.: У КПТМ «Бартеплокомуненерго» немає технічної можливості 

працювати в опалювальний період 2012-2013рр. Всі питання були розглянуті на комісії і 

комісія одноголосно прийняла рішення про неможливість роботи тепломережі. 

Депутат Степанківський М.О.: Як будуть опалюватися житлові будинки по пров. 

Коцюбинського №6 та №8. 

Головуючий : Виготовляється документація  на заміну трансформаторів на підстанціях 

РЕМ, а в крайньому випадку ми будемо подавати тепло із котельні, яка буде обслуговувати 

ДНЗ №8. По трьох гуртожитках також є напрацювання з даного питання.  

Головуючий пропонує проголосувати за рішення «Про оптимізацію роботи Барського 

КПТМ «Бартеплокомуненерго». 

Голосували: «за»- 17, проти- «7», утримались – «1». Рішення прийняте. Рішення з 

додатками №№1,2  додається. 

 

2.  Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує начальник фінансово - економічного відділу, 

головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф. 

 

2.1. Слухали:  про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 

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

на 01.01 .2012р. : 

      1.1 По КФК 250404 « Інші видатки» по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  

по Барській міській раді  в сумі 13000,00 грн. по КЕКВ 1135 «Інші видатки» в сумі 5000,00 

грн. (9000,00 грн. на оформлення технічної документації по танцювальній площадці та 

інших об’єктах та 9000,00 грн. на отримання дозволів на розміщення стаціонарних джерел 

забруднення та сплати податку по забруднення навколишнього природного середовища.).      

 2. Затвердити розпорядження міського голови: 

2.1. Розпорядження № 114-Р від 15 травня  2012 р. «Про внесення змін до міського 

бюджету» внести зміни: 

 По спеціальному фонду: 

 По коду 41034400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах» зняти субвенцію з червня місяця - 2400,00 грн., з 

липня - 1100,00 грн., з жовтня - 1869,00 грн., з листопада – 9469,00 грн., з грудня 

– 1600,00 грн. та направити на квітень місяць – 4238,00 грн., на травень 7300,00 

грн., на серпень – 3500,00 грн., на вересень – 1400,00 грн.  

 По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 2410 

«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар-

благоустрій» зняти асигнування з червня місяця - 2400,00 грн., з липня - 1100,00 

грн., з жовтня - 1869,00 грн., з листопада – 9469,00 грн., з грудня – 1600,00 грн. та 

направити на квітень місяць – 4238,00 грн., на травень 7300,00 грн., на серпень – 

3500,00 грн., на вересень – 1400,00 грн.  

   2.2. Розпорядження № 120-Р від 16 травня  2012 р. «Про внесення змін до міського 
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бюджету» внести зміни : 

По загальному фонду: 

           Перенести видатки по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» по  

КЕКВ:1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі – 2 000,00 грн. 

з серпня місяця на травень місяць поточного року. 

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

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

 

2.2. Слухали:  Заяви громадян про звільнення від плати за харчування в дошкільних 

навчальних закладах міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили :  

1). Звільнити з 01.06.2012р. Ковальчук Оксану Михайлівну на 50% від плати за харчування 

дитини в дошкільному навчальному закладі №2 – син Ковальчук Ілля Валентинович, як  

багатодітну сім’ю. 

 

2.3. Слухали:  Заяви громадян про виплату допомоги на поховання  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Виплатити гр. Данькові Іванні Валеріївні  допомогу на поховання  

Бистрицького Анатолія Петровича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не 

працював. 

 

2.4. Головуючий: Питання про продаж об’єктів нерухомості на аукціоні за методом 

зниження ціни інформує заступник міського голови Зеленська З.М. 

Слухали: заступника міського голови Зеленську З.М. про продаж об’єктів нерухомості 

на аукціоні за методом зниження ціни. При повторних торгах ціна  на непродані об’єкти  

підлягає зниженню від 10 до 30 %.  

Депутат Шостаківський О.П.:  Який мінімальний процент зниження ціни на непродані 

об’єкти? 

Заступник міського голови Зеленська З.М.: 10 відсотків. 

Депутат Кальман О.В.: Є пропозиція щоб зменшити вартість непроданих об’єктів на 20 %. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 1.  Знизити початкову  ціну  вартості  об`єктів  приватизації  шляхом  продажу 

їх на аукціоні на 20% та затвердити ринкову вартість 

- будівлі котельні, площею 64,0 м ² розташованої в м. Бар, по вул.. Заводській, 3 – 

48232грн. (сорок вісім тисяч двісті тридцять дві гривні) з ПДВ; 

- будівлі котельні, площею 52,3 м ² розташованої в м. Бар, по вул.. 

Машинобудівників,1 -  25800 грн. (двадцять п’ять тисяч вісімсот гривень) з ПДВ; 

- будівлі бойлерної, площею 40,4 м² розташованої в м. Бар, по вул.. Нахімова, 21-б – 

38608 грн. (тридцять вісім тисяч шістсот вісім гривень) з ПДВ. 

2.Оголосити  повторно конкурс по  продажу  вищеназваних  об`єктів  комунальної  

власності територіальної громади м. Бар в особі Барської міської ради. 

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

Зеленську З.М. 

   

 Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін та інвестицій продовжує інформувати начальник фінансово - 

економічного відділу, головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф. 

2.5. Слухали: Про надання дозволу Барському КВУВКГ «Барводоканал» на придбання 

легкового автомобіля. 

Голосували: «за»- 14, проти- «2», утримались – «7». Рішення не прийняте.  

Вирішили: Відмовити Барському КВУВКГ «Барводоканал» у наданні дозволу на 

придбання легкового автомобіля. 
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2.6. Слухали: Про встановлення орендної ставки для КУ «Барський районний трудовий  

архів»  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: Встановити місячну орендну плату за орендоване приміщення КУ «Барський 

районний трудовий архів» в сумі 1 грн.за 1 кв.м. 

 

2.7. Слухали: Про внесення змін до Статуту КП «Бар-благоустрій» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1.  Збільшити статутний фонд Комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської 

міської ради до 129999,00 грн. 

2. Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської 

міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

30.03.2011 р., а саме: 

1) пункт 1.4. викласти в наступній редакції:  

«1.4. Місце знаходження підприємства: 

Україна, 23000, Вінницька обл., м.Бар, вул. Пролетарська, 18»; 

2) пункт 5.4.викласти в наступній редакції: 

«5.4. Статутний фонд Підприємства становить 129999,00 грн. (сто двадцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч грн.).» 

3) абзац третій пункту 3.2. викласти в наступній редакції: 

«-здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, 

виготовлення та продаж предметів  ритуальної належності» 

4) пункт 3.2.  доповнити абзацами: 

«- комплексне обслуговування об’єктів житлового фонду; 

- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;». 

3. Уповноважити в.о. начальника Комунального підприємства «Бар-благоустрій» Барської 

міської ради Ковтуна Володимира Івановича вжити усіх необхідних заходів щодо 

державної реєстрації  змін до Статуту до 15 червня 2012 р. 

4. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови  

Гвоздяра Ю.В.     

 

2.8. Слухали: Про передачу громадських криниць  міста з балансу КП «Бар - благоустрій» 

на баланс КВУВКГ «Барводоканал». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: 1. Передати громадські криниці міста з балансу КП «Бар - благоустрій» на 

баланс КВУВКГ «Барводоканал» згідно додатку №1 до рішення.  

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

Гвоздяра Ю.В. 

 

3. Головуючий: Про розгляд протестів прокурора інформує начальник ПСЗ міської ради 

Логінова Л.Г. 

 

3.1. Слухали:  начальника ПСЗ міської ради Логінову Л.Г., яка зачитала  Протест прокурора 

на рішення 18 сесії 6 скликання Барської міської ради від 31.01.2012р. «Про 

погодження передачі ставів в користування Барському КВ УВКГ «Барводоканал»».  

Виступили: 

Депутат Шостаківський О.П. вважає що протест прокурора потрібно задовольнити. 

Обертинський О.В., представник Барської районної організації УТМР вважає що 

рішення 18 та 21 сесій Барської міської ради  6 скликання відносно ставів Котова є 

незаконними і їх слід відмінити.  

Депутат Степанківський М.О. повідомив що коли передавали стави водоканалу в нього 

була інша думка. 

Головуючий: Цей став переданий як технічний і ніхто не буде тримати ніяких охоронців. 
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Начальник КП «Бар водоканал» Сабайдаш В.І. : Ми звернулись до сесії тому що було  

два несанкціонованих скиди води. 

Депутат Левицький С.М.: Протест прокурора складений не по суті. Ми не передавали ні 

водне плесо, ні земельну ділянку  Барській районній організації УТМР. 

Представник прокуратури Базалеєв С.А. коментує причини і підстави, що послужили 

написанню цього протесту прокурора. 

Головуючий: Представники Барської районної організації УТМР у своїх виступах робили 

посилання на посади, які вони займають в організації, тому від міської ради ми направимо 

офіційний запит в Барську районну організацію УТМР з запитання : Чи існують там такі 

посади? Я звертають до депутатів і запитую : Чи Ви і Ваші діти, виборці готові платити 

незрозуміло за що і незрозуміло кому за те, щоб посидіти і половити рибу, відпочити біля 

водойми,  яка знаходиться в межах територіальної громади. Мені незрозумілий протест 

прокурора району: Чому він відмінив рішення сесії міської ради, яка діє від імені жителів 

міста і в його інтересах, а надав перевагу невеличкій групі людей, які як правило на таких 

ставках не відпочивають і не ловлять рибу. Прошу питання висвітлити на сторінках газети 

«Барчани»: Чому саме був забраний ставок в жителів міста і наданий сторонній організації. 

Головуючий: Для ознайомлення депутатів з рішенням постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  природного  середовища 

стосовно протесту прокурора на рішення 18 сесії 6 скликання Барської міської ради 

від 31.01.2012р. «Про погодження передачі ставів в користування Барському КВ УВКГ 

«Барводоканал»» слово надається голові комісії, депутату Ставнюку І.М. 

Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного  середовища, депутат Ставнюк І.М. зачитує проект рішення 

«Про розгляд протесту прокурора» на рішення 18 сесії 6 скликання Барської міської 

ради від 31.01.2012р. «Про погодження передачі ставів в користування Барському КВ 

УВКГ «Барводоканал»» 

Голосували: «за»- 17, проти- «4», утримались – «4». Рішення додається.  

Вирішили: Протест прокурора Барського району № 73-1102-вих-12 від 18.05.2012 р. на 

рішення 18 сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.01.2012 р. „Про погодження 

передачі ставів в користування Барському КВ УВКГ Бар водоканал» відхилити. 

 

3.2. Слухали:  начальника ПСЗ міської ради Логінову Л.Г., яка зачитала  Протест прокурора 

на рішення 21 сесії 6 скликання Барської міської ради від 28.04.2012р. «Про 

скасування рішення 38 сесії 5 скликання від 09.06.2009р. «Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

користування земельною ділянкою та водним плесом»»   

Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного  середовища, депутат Ставнюк І.М. зачитує проект рішення 

«Про розгляд протесту прокурора» на рішення 21 сесії 6 скликання Барської міської 

ради від 28.04.2012р. «Про скасування рішення 38 сесії 5 скликання від 09.06.2009р. 

«Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та водним 

плесом»» 

Голосували: «за»- 18, проти- «2», утримались – «5». Рішення додається.  

Вирішили: Протест прокурора Барського району № 73-1101-вих-12 від 18.05.2012 р. на 

рішення 21 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.04.2012 р. „Про скасування 

рішення 38 сесії 5 скликання від 09.06.2009 р. «Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною 

ділянкою та водним плесом»» відхилити. 

 

 Депутат Кобиль А.П. залишив залу засідань. 

 

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

охорони навколишнього  природного  середовища  інформує голова комісії,  депутат 
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міської ради  Ставнюк І.М. 

4.1. 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). 

 

В приватну власність 

 

 1)  Гр.Гордійчук Ніни Войцехівни -   площею 0,0806 га по вул. Врублевського, 7  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 2)  Гр. Зажирко Ганні Володимирівні -   площею 0,0322 га по вул. Туніка,  40  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3)  Гр. Кузьменко Тамарі Володимирівні – площею 0,1000 га по вул. Грушевського,14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 4)  Гр. Крутіню Олегу Віталійовичу – площею 0,1000 га по вул. Грушевського,48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5)  Гр. Зеленій Тетяні Василівні – площею 0,0420 га по вул. Монастирська,14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6)  Гр. Шинкар Тетяні Леонідівні – площею 0,0590 га по вул. Шевченка, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7)  Гр. Войчишиній Ганні Іванівні – площею 0,0410 га по пров. Островського, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 8)  Гр. Вялих Марії Іллівні – площею 0,0324 га по вул. Заводська, 8 А для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 9)  Гр. Галярському Миколі Вільгельмовичу – площею 0,0439 га по вул. Заводська, 8 А / 2 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 10)  Гр. Гончаруку Анатолію Тимофійовичу – площею 0,0693 га по вул. О.Кошового, 57 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 11)  Гр. Щебетюк Оксані Георгіївні – площею 0,0260 га по вул. Чернишевського, 1 В для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 12)  Гр. Лук’янову Антону Войтковичу – площею 0,0642 га по вул. І.Богуна, 41  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 13)  Гр. Сопко Людмилі Петрівні – площею 0,0608 га по вул. Б.Хмельницького, 28  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 14)  Гр. Бріштену Філарету Васильовичу – площею 0,0747 га по вул. Н.Курченко,2  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 15)  Гр. Полевському Олегу Костянтиновичу – площею 0,0710 га по пров. Заводському, 20   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 16)  Гр. Комар Галині Миколаївні– площею 0,0671 га по вул.Жовтневої революції, 30   для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 17)  Гр. Крикливому Володимиру Михайловичу – площею 0,1539 га по вул. Сагайдачного, 

9  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, в т.ч земельна ділянка №1,площею 0,1350га, та земельна ділянка №2, площею 

0,0189га, що передбачається до відчуження ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 18)  Гр. Весельській Євгенії Борисівні  – площею 0,1735 га по вул. Курченко,9 , в т.ч.  0,10 

га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та 0,0735 га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

19)  Гр. Котлуш Марії Феодосіївні – площею 0,0029 га  по  вул. Кооперативна,20 А бокс 

№9  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 20)  Гр. Рябусі Володимиру Михайловичу – площею 0,0026 га  по  вул. Кривоноса,66 А ряд 

3 бокс №6  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 21)  Гр. Злотіну Олександру Борисовичу – площею 0,0022 га  по  вул. Кривоноса,66 А ряд 

3 бокс №7  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 22)  Гр. Костюку Віктору Петровичу – площею 0,0028 га  по  вул. Територія цукрового 

заводу 40 А бокс №92  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 23)  Гр. Дмуховській Альбіні Антонівні – площею 0,0021 га  по  вул. М.Кривоноса 60 ряд Б 

бокс №23  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 24)  Гр. Панченко Аллі Анатоліївні – площею 0,0021 га  по  вул. Р.Люксембург,27 ряд А, 

бокс №2 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 25)  Гр. Юрковій Жанні Володимирівні – площею 0,0022 га  по  вул. М.Кривоноса 60 ряд Д 

бокс №29  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 26)  Гр. Арламовій - Кирюшиній Галині Миколаївні – площею 0,0032 га  по  вул. 

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

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 27)  Гр. Залевському Євгену Михайловичу – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса 60 

бокс №420  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

бокс №380  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 29)  Гр. Коваль Ользі Йосипівні – площею 0,0025 га  по  вул. Територія цукрового заводу 

40 А, бокс №56  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 30)  Гр.гр.Войцехівському Сергію Сігізмундовичу, Блащуку Миколі Миколайовичу – 

площею 0,0085 га  по  вул. Мазепи 1 А, бокс №2,3  для індивідуального гаражного 

будівництва на право спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

  на умовах оренди 
 31)  Гр.гр.Войцехівському Сергію Сігізмундовичу, Блащуку Миколі Миколайовичу – 

площею 0,0078 га  по  вул. Мазепи 1 А, бокс №1  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. 

 

 32)  Гр. Кілімінському Геннадію Федоровичу  – площею 0,0887 га по вул. Грушевського 60 

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. 
 

 33)  Гр. Вітковській Ользі Василівні  – площею 0,0808 га по вул. Делімарського, 64 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. 
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 34)  Гр. Прохоровій Наталії Святославівні – площею 0,0034 га в м.Бар по вул. 

Р.Люксембург,11 кв.53 для влаштування окремого входу без зміни вигляду фасаду на 

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

нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 35)  Гр. Розінець Наталці Василівні – площею 0,0018 га по вул. Р.Люксембург 34 Б для 

провадження комерційної діяльності-обслуговування тимчасової споруди на умовах 

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

нормативної грошової оцінки. Внести зміни до договору оренди в місячний термін; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

  проект із землеустрою - на умовах оренди   

 

 36)  Гр. Заторському Віктору Францовичу – площею 0,1974 га в м.Бар по вул. 

Пролетарська 39 А для виробничих потреб на умовах оренди; 

Вирішили: Відмовити гр. Заторському В.Ф. в затвердженні проекту із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,1974 га по вул. Пролетарська 

39 А в м. Бар для провадження комерційної діяльності. Зобов’язати гр.Заторського 

В.Ф. внести зміни в проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1375 га у місячний термін. Гр.Заторському В.Ф. проект із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,1375 га по вул. Пролетарська 

39 А в м. Бар для провадження комерційної діяльності надати в міську раду на 

затвердження.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 37)  Гр. Корзун Наталії Олександрівні – площею 0,0212 га в м.Бар по вул. Туніка 11 А для 

провадження комерційної діяльності - обслуговування магазину «Господар» на умовах 

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

нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 38)  Гр. Клименко Тетяні Святославівні – площею 0,0045 га по вул. Соборна,11 для 

провадження комерційної діяльності-обслуговування добудови та окремого 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. 

 

4.2. 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: 

 

В приватну власність: 
 1)  Гр.  Чорній Олені Іванівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Щорса, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 2)  Гр. Хмелюку Андрію Михайловичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Котовського,45  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3)  Гр. Басюк Амалії Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. С.Лазо, 39  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 4)  Гр. Крупницькій Олені Григорівні – орієнтовною площею 0,0240 га по вул. 

Кооперативна 10  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5)  Гр. Собковському Петру Павловичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Щорса 

24  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6)  Гр. Шевцову Григорію Тимофійовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

О.Кошового, 48 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7)  Гр. Корпоченку Богдану Володимировичу – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. 

А.Моняка, 5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 8)  Гр. Пастух Таїсії Олександрівні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. 

Островського,24 А для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 9)  Гр. Юрчак Світлані Мефодіївні – орієнтовною площею 0,0150 га по вул. 

Кооперативна,16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 10)  Гр. Мельнику Григорію Броніславовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Островського,102 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 11)  Гр. Халевській Світлані Миколаївні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Наливайка, 59 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 12)  Гр. Кубової Валентини Василівни – орієнтовною площею 0,0500 га по вул. 

Твардовського,5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 13)  Гр. гр.Ляховському Віктору Григоровичу, Ляховському Михайлу Григоровичу – 

площею 0,0750 га по вул.Енгельса, 42 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на право спільної сумісної власності; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 14)  Гр. Гапонюку Юрію Валентиновичу – орієнтовною площею 0,0025 га по вул. 

Кривоноса 60, бокс №105  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

. 15)  Гр. Мовчанюку Анатолію Івановичу – орієнтовною площею 0,0035 га по вул. 

Новоселів 4 А, бокс №1  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 16)  Гр. Смоляку Петру Васильовичу – орієнтовною площею 0,0022 га в дворі будинку 

№19 по вул.Нахімова   для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 17)  Гр. Язвенюк Ніні Степанівні – орієнтовною площею 0,0044 га в дворі будинку №7 по 

вул.Жовтневої революції   для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 18)  Гр. Лисому Володимиру Леонтійовичу – орієнтовною площею 0,0020 га в дворі 

будинку №39 по вул.Врублевського  для гаражного будівництва; 

Голосували: «за»- 23, проти- «1», утримались – «0». Рішення додається.  

 

 19)  Гр. Переверзєву Віталію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,0050 га в м.Бар 

вул.Кооперативна 20 А, бокс №13  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 20)  Гр. Єрмічовій Лілії Броніславівні – орієнтовною площею 0,0050 га в м.Бар вул. 

Буняковського,18 А  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 21)  Гр. Кубовій Любові Іванівні – орієнтовною площею 0,0024 га в м.Бар вул. Соборна  

для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 22)  Гр. Громову Віктору Івановичу – орієнтовною площею 0,0024 га в м.Бар в дворі 

будинку №32 по вул. Пролетарська для гаражного будівництва 

Вирішили: відмовити в зв’язку з тим, що земельна ділянка не використовується за 

цільовим призначенням; Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 23)  Гр. Пальонко Лілії Володимирівні  – орієнтовною площею 0,0026 га в дворі будинку 

№6 по вул. Жовтневої революції  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 24)  Гр. Гарнику Леоніду Васильовичу  – орієнтовною площею 0,0061 га в м.Бар по вул. 

Островського,38 А  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

  На умовах оренди 

 

 25)  ФОП Пасічнюк Людмилі Олексіївні – площею 0,0098 га по вул. Соборна 11  для 

провадження комерційної діяльності-обслуговування суміжної з магазином території 
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та внести зміни в договір оренди земельної ділянки пдощею 0,0035 га, який 

зареєстрований в відділу Держкомзему у Барському районі 10.10.2011р. за № 

052021014001296, замінивши «Корпоченко О.П.» на «Пасічник Л.О.», в зв’язку з 

договором дарування; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 26)  Слухали: заяву гр.Сторожука В.Я. про надання дозволу на виготовлення  технічної  

документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку площею 0,1736 га  по  вул. Пролетарська  для ведення 

особистого селянського господарства. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 

1. Відмовити гр.Сторожуку Володимиру Яковичу у наданні дозволу на виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право власності 
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1736 га в м. Бар по вул. Пролетарська для  
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в охоронній зоні мереж, смузі 
відведення а/д, ПЗС, частково в межах «червоної лінії» на підставі висновку відділу 
містобудування та архітектури Барської РДА № 01-05-59 від 26 січня 2012р. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди гр. Сторожука Володимира Яковича на земельну ділянку площею 
0,1736 га по вул. Пролетарська в м. Бар для ведення особистого селянського господарства. 

3. Надати гр. Сторожуку В.Я. земельну ділянку  площею 0,1736 га по вул. Пролетарська в м. 
Бар для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди терміном на 3 (три) 
роки  за рахунок земель житлової та громадської забудови міста. 

4. Встановити орендну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
5. Гр. Сторожуку В.Я. в місячний термін укласти з Барською міською радою договір оренди 

земельної ділянки.  
6. Гр.Сторожуку В.Я. дотримуватись умов цільового використання земельної ділянки. 
 

 27)  Слухали: заяву гр. Кислейко Л.М. про збільшення площі  відведеної земельної 

ділянки до 0,0850 га по вул. Святого Миколая 1 для обслуговування нежитлової 

будівлі  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: 

1. Відмовити гр. Кислейко Людмилі Миколаївні  у збільшенні площі  відведеної 

земельної ділянки до 0,0850 га по вул. Святого Миколая, 1 для обслуговування 

нерухомого майна, в зв’язку з тим, що дана частина земельної ділянки знаходиться 

в прибережній захисній смузі. 

2. Залишити рішення 15 сесії Барської міської ради від 29.11.2011р. «Про 

виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

гр.Кислейко Л.М.»  в силі.   

 

 28)  Слухали: заяву гр. Орловського Семена Михайловича про виділення земельної 

ділянки по вул. Островського для встановлення 5-ти тимчасових споруд; 

 

Головуючий:  До міської ради звернувся гр. Орловський С.М. з пропозицією про 

надання благодійної допомоги у вигляді дитячого ігрового майданчика на суму 

близько 80-85 грн. Зачитує проект рішення «Про прийняття в комунальну власність 

дитячого ігрового майданчика» 

 

Виступили: 

Депутат Шостаківський О.П.: Ми виділяємо землю під тимчасову споруду а замість 

тимчасової будують капітальну і отримують свідоцтво на право власності. Коментує 

закон про договори оренди. 
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Начальник ПСЗ міської ради Логінова Л.Г. повідомила, що вільні від забудови 

земельні ділянки для комерційної діяльності надаються лише на умовах конкурсу. 

 

Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. запропонувала зняти питання з розгляду і на 

наступну сесію винести питання про схему розташування тимчасових споруд, надання 

земельних ділянок для сервітуту і повернемось до розгляду даного питання. 

Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: зняти два питання з розгляду: «Про надання дозволу гр. Орловському 

Семену  Михайловичу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0150 га по вул. Островського для встановлення 5-ти 

тимчасових споруд згідно ескізної пропозиції» та «Про прийняття в комунальну 

власність дитячого ігрового майданчика» 
 

4.3. Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного  середовища,  депутат міської ради  Ставнюк І.М. зачитує 

заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків та 

гаражів.  

Депутат Кондратюк І.М. пропонує зняти питання з розгляду так, як не вказаний 

порядковий номер черги. 

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду питання щодо виділення земельних ділянок наступним 

громадянам: 

 1)  Корпоченко Ліні Андріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд;  

 2)  Цибульському Руслану Романовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд;  

 3)  Кучер Ольгу Олегівну для індивідуального гаражного будівництва;  

 4)  Котясь Тамару Григорівну для індивідуального гаражного будівництва; 

 5)  Кушнір Ларису Вікторівну для індивідуального гаражного будівництва; 

Передати заяви громадян на доопрацювання виконкому. 

 

4.1. Слухали: депутатське звернення гр. Бартащука Анатолія Францовича, депутата Барської 

районної ради, та заяву мешканців вул. І.Франка про закриття проїзду між будинками №16 

та №20 по вул.І.Франка.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Бартащуку Анатолію Францовичу, депутату Барської районної 

ради, та  мешканцям вул.І.Франка у закритті проїзду між будинками №16 та №20 по 

вул.І.Франка, в зв’язку з тим, що зазначений проїзд знаходиться на землях загального 

користування і Генеральним планом міста не передбачена дана вулиця як тупікова. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.2. Слухали: заяву гр. Матковської Лариси Дем’янівни та Матковського Д.І. про надання 

дозволу на виділення земельної ділянки по вул.І.Франка, 16 для будівництва гаражу. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Матковському Дмитру Миколайовичу на виготовлення  

проекту із землеустрою щодо складання документу, що посвідчує право власності на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,0100 га в м. Бар по вул.І.Франка,16 для 

індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

Голосували: «за»- 23, проти- «1», утримались – «0». Рішення додається.  

 

4.3. Слухали: заяву гр. Осташевської Н.В. про надання дозволу  на виділення земельної ділянки 

площею 0,0030 га по вул.Пролетарській біля магазину «Ажур».  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Осташевській Надії Василівні у наданні дозволу на виділення 
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земельної ділянки площею 0,0030 га в м.Бар по вул.Пролетарській біля магазину «Ажур» 

для провадження комерційної діяльності в зв’язку з тим, що земельна ділянка знаходиться в 

межах червоної лінії та в охоронній зоні ЛЕП, відсутня схема розташування тимчасових 

споруд. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.4. Слухали: заяву гр. Пасічник Людмили Василівни про надання дозволу на заміну земельної 

ділянки, що знаходиться в охоронній зоні лінії електропередач 10кВТ, по 

вул.Пролетарській 5 А для обслуговування тимчасової споруди на іншу, що знаходиться з 

другої сторони кіоску.   

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Пасічник Людмилі Василівні в наданні дозволу на заміну 

земельної ділянки,     що     знаходиться     в     охоронній     зоні     лінії   електропередач   10 

кВТ,   по вул. Пролетарській 5 А для обслуговування тимчасової споруди на іншу, що 

знаходиться з другої сторони кіоску, в зв’язку з тим, що по вулиці Гагаріна проходить 

газопровід , який має охоронну зону 7 м від газопроводу. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.5. Слухали: заяву гр. Гарник Наталії Анатоліївни про погодження перенесення червоної лінії 

по вул.Пролетарська 26/2, проект «М.Бар. Визначення положень червоних ліній в частині 

вул. Пролетарська – від перехрестя вул.Володарського – Пролетарська до перехрестя 

вул.М.Туніка(К.Лібкнехта) – Пролетарська». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект «М.Бар. Визначення положень червоних ліній в частині 

вул. Пролетарська – від перехрестя вул.Володарського – Пролетарська до перехрестя 

вул.М.Туніка(К.Лібкнехта) – Пролетарська».   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.6. Слухали: заяву гр. Бортнік К.Л. про продовження оренди земельної ділянки площею 0,0030 

га для обслуговування тимчасової споруди по вул. Р.Люксембург.   

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Бортнік Катерині Леонідівні у продовженні договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0030 га для обслуговування тимчасової споруди по вул. 

Р.Люксембург в зв’язку з тим, що земельна ділянка не використовується за цільовим 

призначенням – відсутня тимчасова споруда.    

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.7. Слухали: заяву гр. Митковської І.М. про надання в  оренду земельної ділянки для 

встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за 

можливими адресами: вул.Св.Миколая (площа біля магазину «Гуси-Лебеді»), вул.Соборна 

(біля квіткового магазину), вул.Р.Люксембург (навпроти ЦРЛ) повторно. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Митковській Ірині Миколаївні у наданні в  оренду земельної 

ділянки для встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

за можливими адресами: вул.Св.Миколая (площа біля магазину «Гуси-Лебеді»), 

вул.Соборна (біля квіткового магазину), вул.Р.Люксембург (навпроти ЦРЛ),  до прийняття 

Положення про розташування тимчасових споруд в м.Бар та затвердження схеми 

розташування тимчасових споруд на території міста. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.8. Слухали: заяву гр. Гнатовського В.П. про надання в  оренду земельної ділянки по вул. 

Пролетарська поряд з недобудованою трьохповерховою будівлею для влаштування 

майданчика по продажу будівельних матеріалів.   

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Гнатовському Віктору Павловичу у наданні в оренду 

земельної ділянки по вул. Пролетарська поряд з недобудованою трьохповерховою будівлею 

для влаштування майданчика по продажу будівельних матеріалів, в зв’язку з тим, що по 

даній недобудованій будівлі незавершена судова справа.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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4.9. Слухали: гр. Регульського Василя Васильовича  про продовження терміну дії договору 

оренди земельної ділянки по вул.Пролетарська, 17 В.  

ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0048га 

в м. Бар по вул. Пролетарська, 17 В  терміном на 3 роки для провадження комерційної 

діяльності – обслуговування тимчасової споруди. Встановити орендну плату в розмірі 12% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Гр.Регульському В.В. в місячний 

термін укласти з Барською міською радою договір оренди земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

4.10. Слухали: заяву гр. Юрчук Інни Олександрівни  про продовження терміну дії договору 

оренди земельної ділянки по пл. Пам’яті 19.    

ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0020га 

в м. Бар по пл.Пам’яті, 19 терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності – 

обслуговування підземної капітальної добудови. Встановити орендну плату в розмірі 12% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Гр.Юрчук І.О. в місячний термін 

укласти з Барською міською радою договір оренди земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

4.11. Слухали: заяву гр. Лебедєва Юрія Валентиновича та гр. Китайчук Ганни Феліксівни  про 

надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,0275 га по вул. Буняковського 4.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0275га в м. Бар по вул. 

Буняковського,4 для провадження комерційної діяльності   обслуговування капітальної 

одноповерхової споруди.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

4.12. Слухали: заяву гр. Сельської Людмили Григорівни про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою по відновленню меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою отримання кадастрового номера земельній ділянці площею 0,1172га в 

м.Бар вул.Пролетарська для ведення садівництва. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Сельській Людмилі Григорівні  на виготовлення  технічної  

документації  із  землеустрою по відновленню меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою отримання кадастрового номера земельній ділянці площею 0,1172 га в 

м. Бар по вул. Пролетарська для ведення садівництва. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

4.13. Слухали: Заяву гр. Гринюка Миколи Івановича про надання дозволу на внесення змін  в 

технічну документацію із землеустрою щодо видачі Державного акту на право власності на 

земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва в м.Бар по вул.Р.Люксембург, 

64 бокс №3 в зв’язку з помилкою при проведенні землевпорядних робіт.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гринюку Миколі Івановичу на внесення змін в технічну 

документацію із землеустрою для уточнення площі земельної ділянки  щодо видачі 

Державного акта на право власності на земельну ділянку в м. Бар по вул.Р.Люксембург, 64 

бокс №3 з зв’язку з помилкою при проведенні землевпорядних робіт.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.14. Слухали: Заяву гр. Яцюка Івана Миколайовича про надання дозволу на внесення змін  в 

проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,1447 га в м.Бар по вул. 

Територія цукрового заводу, 32 А.  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Яцюку Івану Миколайовичу на внесення змін  в проект із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,1447 га в м.Бар по вул. 

Територія цукрового заводу, 32 А. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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4.15. Слухали: Заяву гр. Сидорович Світлани Миколаївни про внесення змін до Рішення 21 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 28.04.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації на земельну ділянку» на підставі свідоцтва про право власності за законом.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 21 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

28.04.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» на підставі 

свідоцтва про право власності за законом, а саме : 

Замінити слова «гр.Блощинській Наталії Миколаївні» на  «гр.гр.Блощинській Наталії 

Миколаївні та Сидорович Світлані Миколаївні», слова «право власності» на «право 

спільної сумісної власності».  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.16. Слухали: Заяву гр. Паладія Анатолія Васильовича про внесення змін до Рішення 7 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011 р. «Про надання дозволу на зміну 

цільового призначення земельної ділянки»   

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

30.03.2011 р. «Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки», 

замінивши слова «для комерційного використання» на слова «для комерційного 

використання: продажу будматеріалів та сільгосппродукції». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.17. Слухали: Заяву гр. В’юна Валерія Івановича про внесення змін до Рішення 19 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на 

земельну ділянку гр. В'юну В.І.»   

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

16.02.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. В'юну В.І.», замінивши 

слова « вул.Калініна 2-В» на слова «вул.Калініна 2 Г»     

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.18. Слухали: Про скасування рішення виконавчого комітету Барської міської ради від 

19.09.2007р. №705 «Про легалізацію самочинного будівництва нерухомого майна-

нежитлового приміщення ФГ «Лагуна».  

ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення виконавчого комітету Барської міської ради від 

19.09.2007р. №705 «Про легалізацію самочинного будівництва нерухомого майна-

нежитлового приміщення ФГ «Лагуна» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.19. Слухали: Про планування розміщення засобів зовнішньої реклами на території міста.  

ВИРІШИЛИ: 1.Вважати недоцільним надання пріоритетів на встановлення рекламних 

засобів типу біг борд (розмір рекламної площі 3x6 кв.м. і більше), типу сіті лайт 

(наземна конструкція з підсвіткою з розміром рекламної площі 1,2 х 1,8 кв.м), типу 

пілон (вертикальна наземна конструкція різної площі), типу трол (рекламний засіб 

розміром 4 кв.м. на тросах, розміщених на опорах вуличного освітлення) на території 

міста. 

 

2.. Розглядати питання надання дозволів на вказаних вулицях тільки за наявності  

пріоритетів на розміщення зовнішньої реклами, наданих робочим органом до набуття 

чинності даного рішення. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.20. Слухали: заяву гр. Корпоченка Ярослава Вікторовича  про скасування рішення 9 сесії 6 

скликання від 13 травня 2011р.  «Про відмову в затвердженні технічної документації на 



 18 

земельну ділянку площею 0,2500 га в районі хутора Котова  для ведення особистого 

селянського господарства гр.Корпоченку Я.В.»; 

Вирішили:  
1.Скасувати рішення 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011р. «Про 

відмову в затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в районі хутора Котова гр.Корпоченку 

Я.В.» 

2. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну 

власність гр. Корпоченку Ярославу Вікторовичу площею 0,2500 га на території м.Бар в 

районі хутора Котова для ведення особистого селянського господарства.  

3.Передати безкоштовно гр.  Корпоченку Я.В.  в приватну власність  земельну ділянку 

загальною площею 0,2500 га на території м.Бар в районі хутора Котова для ведення 

особистого селянського господарства  за рахунок земель житлової та громадської 

забудови міста. 

4.Видати гр. Корпоченку Я.В.  Державний акт на право власності на земельну ділянку 

площею 0,2500 га на території м.Бар в районі хутора Котова для ведення особистого 

селянського господарства. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

 16 год. 55 хв. Головуючий пропонує перервали роботу сесії  на 10 хв. 

Голосували: за – одноголосно. 

Вирішили: перервати роботу сесії на 1 0 хв.  

Після перерви: Присутні депутати  на сесії: –  23 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати: Демченко О.П., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Мартинович Н.Ф., 

Нівельська О.Я., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І.  

17 год. 05 хв. Продовжується робота 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

30.05.2012р. 
 

5.1. Слухали: депутата міської ради Терлецького А.П. Про внесення змін в рішення 29 сесії 

5 скликання від 29.09.2008р. «Про передачу житлового будинку №7 по 

вул.(К.Лібкнехта) Туніка, на баланс ОСББ «Прогрес+». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в рішення 29 сесії 5 скликання від 29.09.2008р. Барської 

міської ради замінивши слова «з балансу Барського будинкоуправління» на «з балансу 

комунального підприємства «Бар - благоустрій»». 
 

5.2. Слухали: депутата міської ради Терлецького А.П. Про затвердження проектно-

кошторисної документації Барській міській раді 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Барській міській раді проектно-кошторисну документацію 

«Реконструкція покрівлі дошкільного навчального закладу №8 в м.Бар по 

вул.Коцюбинського,8».  
 

 Слухали: Депутата Ловчинського А.А. з пропозицією надати дозвіл на знесення 

складських приміщень та приміщення оранжереї ЗОШ №3. 

Начальник ПСЗ міської ради Логінова Л.Г. надала відповідь, що для цього потрібно 

звернення відділу освіти Барської РДА. 
 

6. Слухали: В.о. начальника КП ТМ «Бартеплокомуненерго», депутата Телятнікова С.Ю. 

Про створення комунального підприємства «Баркомунтепло». В зв’язку з необхідністю 

надання послуг по технічному обслуговуванню теплопунктів та міні-котелень необхідно 

створити комунальне підприємство, встановити статутний фонд та затвердити статут КП 

«Баркомунтепло». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1. Створити комунальне підприємство «Баркомунтепло». 
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2. Встановити статутний фонд КП «Баркомунтепло»  10000 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) 

у формі грошового внеску засновника. 

3. Затвердити Статут КП «Баркомунтепло». 

4. Міському голові Дзісю О.І. призначити керівника КП «Баркомунтепло». 

5. Заходи щодо державної реєстрації КП «Баркомунтепло»  згідно чинного законодавства 

покласти на керівника КП «Баркомунтепло». 

6. Після здійснення державної реєстрації КП «Баркомунтепло»  зобов’язати КПТМ 

«Бартеплокомуненерго» зняти з обліку транспортні засоби, згідно Додатку № 1. 

7. Зобов’язати КП «Баркомунтепло»  поставити на облік   транспортні засоби, згідно 

Додатку № 1. 

8. КПТМ «Бартеплокомуненерго» провести інвентаризацію майна станом на 01 червня 2012 

року. 

9. Створити комісію, з метою передачі активів КП «Баркомунтепло» у складі: 

Голова комісії – Терлецький А.П.,  голова постійної депутатської комісії міської ради                 

з питань архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства. 

Члени комісії: Телятніков С.Ю., в.о. директора КПТМ «Бартеплокомуненерго»,    депутат          

міської ради;  

                          Ястремська Н.М., головний бухгалтер КПТМ «Бартеплокомуненерго»;      

директор КП «Баркомунтепло»;  

                     головний бухгалтер КП «Баркомунтепло». 

10. Контроль за виконанням вищевикладеного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства (Терлецький А.П.). 

 

7. Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного  середовища,  депутат міської ради  Ставнюк І.М. просить 

включити додатково питання Про затвердження технічної документації із  землеустрою 

щодо складання документів, що  посвідчують право власності на земельну ділянку 

гр.Маніті О.І. 

Начальник відділу АБЗВ міської ради Зубкова Н.І. повідомила, що рішенням 19 сесії 

міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. помилково земельна ділянка площею 0,1037га в 

м.Бар по вул. Заводській 54 була надана в оренду гр. Маніті О.І. Потрібно надати в 

приватну власність. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1. Скасувати рішення 19 сесії міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право оренди на земельну ділянку гр. Маніті О.І.». 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності гр. Маніти Олексія Івановича  на земельну ділянку 

площею 0,1037га в м.Бар по вул. Заводській 54, в т.ч.: 0,1000 га – для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 0,0037га – для ведення 

особистого селянського господарства. 

3. Передати безкоштовно гр.  Маніті О.І.  в приватну власність  земельну ділянку 

загальною площею 0,1037га в м.Бар по вул. Заводській 54, в т.ч.: 0,1000 га – для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд, 0,0037га – 

для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель житлової та 

громадської забудови міста. 

 

 Виступив депутат Шостаківський А.П. по питанню магазину «Ажур». Це неприпустимо, 

коли міська рада приймає рішення по тимчасовим спорудам, а потім виникають капітальні 

споруди. Це моє депутатське звернення і прошу міську раду надати мені всі документи 

чому надавались рішення на тимчасові споруди, громадяни будували капітальні і 
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отримували свідоцтва на право власності. Зокрема по гр.Заторській. 

Головуючий: Прошу Вас запит зробити письмовий. Привожу приклад: Є рішення 

Верховного суду по магазину «Школярик» і ми не змогли нічого зробити. Ми програли всі 

суди.  

 

Депутати обговорюють Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населеному 

пункті м. Бар. 

Головуючий:  Затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населеному пункті м. Бар буде розглянуто на наступній сесії. 

 

Депутат Кондратюк І.М.: Чому ми голосуємо по питанням яких немає в порядку денному? 

Наприклад: внесення змін до Статуту КП « Бар-благоустрій»  

Начальник ПСЗ міської ради Логінова Л.Г. надає відповідь що дане питання 

розглядалось на засіданні постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін та інвестицій і включено в порядок денний під №3 «Про розгляд 

заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій».  

Головуючий: Ігор Михайлович, Ваше зауваження приймається.  

 

8. Головуючий повідомляє що є усне звернення  воїнів – афганців з проханням внести 

зміни до рішення 21 сесії Барської міської ради  6 скликання від 28.04.2012р. «Про 

перейменування вулиць м.Бар» та поміняти місцями перейменовані вулиці, в зв’язку з 

тим що вони виявились проживаючими на вул.Героїв Чорнобиля.   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1. Внести зміни до рішення 21 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.04.2012р. «Про 

перейменування вулиць», а саме п.1 даного рішення викласти наступним чином: 

  «Перейменувати з 01.05.2012 року: 

-   частину вулиці Територія цукрового заводу (будинки №5-а, 7, 9, 11, 13, 21, 19, 17 та 

15) в вулицю Воїнів - інтернаціоналістів; 

-  частину вулиці Територія цукрового заводу (будинки №4, 6, 8, 10, 12, 18 та 20) в 

вулицю Героїв Чорнобиля». 

2. Дане рішення довести до КП «Бар - благоустрій», райвідділу РАЦС, нотаріусів, 

райвідділу реєстрації громадянства та імміграції, РВ ГУМНС, районної лікарні, відділу 

статистики, РДА, інформаційного центру м.Вінниця . 

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В. 

 

9. Слухали: депутата міської ради Левицького С.М. Про затвердження Комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території  

Барської міської ради на 2012-2015 роки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1.Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Барської міської ради на 2012-2015 роки ( додається). 

2. Виконавчому комітету Барської міської ради забезпечити виконання заходів даної 

програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини, оборонної роботи, 

Регламенту та відзначення нагородами ( Левицький С.М.). 

 

10. Слухали: Начальника ПСЗ міської ради Логінова Л.Г. Про покладення функцій 

ритуальної служби на КП «Бар-благоустрій»  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається 
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Вирішили: 1. Покласти на Комунальне підприємство «Бар-благоустрій» Барської міської 

ради функції ритуальної служби у місті Бар. 

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови   

Гвоздяра Ю.В. 

   
 Слухали: Начальника ПСЗ міської ради Логінову Л.Г., яка прокоментувала необхідність 

додаткових 9000 грн. на отримання дозволів на розміщення стаціонарних джерел 

забруднення та сплати податку по забруднення навколишнього природного середовища про 

що внесені зміни до рішення про міський бюджет. 

 

11. Слухали: голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Терлецького А.П. Про вжиття заходів щодо обстеження 

будинку №3 по пл.Пам’яті. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили:  
1. Доручити Комунальному підприємству «Бар-благоустрій» Барської міської ради у строк 

до 30 червня 2012 р. вжити заходів з обстеження будинку № 3 по пл. Пам’яті м. Бар, який є 

пам’яткою архітектури місцевого значення (1911 р., охоронний номер 209)  на предмет 

визначення його технічного стану та можливості проведення капітального ремонту. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. 

 

 

 

 

Депутат Щепковський В.М. пропонує юридичному відділу міської ради вивчити питання 

можливості інвестування міською радою будівництва гаражу на території ЗОШ №4 з 

подальшим продажем на аукціоні.  

Головуючий: Юридичному відділу міської ради вивчити питання можливості інвестування 

міською радою будівництва гаражу на території ЗОШ №4 для подальшого продажу на 

аукціоні. Доповісти на наступній сесії. 

 

12. Слухали: голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства, депутата Терлецького А.П. Про розгляд звернення Сестер 

Бенедиктинок Місіонерок» 

Голосували: «за»- 23, проти- «1», утримались – «0». Рішення додається.  

Вирішили:  
1.Закріпити прилеглу територію вздовж берегової лінії до земельної ділянки, що належить 

на праві постійного користування монастирю за Згромадженням Сестер Бенедиктинок 

Місіонерок. 

2.Зобов’язати Монастир Згромадження Сестер Бенедиктинок Місіонерок прибирати 

прилеглу територію забезпечувати на ній належну чистоту. 

3. Заборонити на закріпленій за Монастирем Згромадженням Сестер Бенедиктинок 

Місіонерок території проводити  заходи дозвілля та інші розважальні заходи особами, які 

не проживають в Монастирі. 

 

13. Різне 

 

Депутат Терлецький А.П.: Пропонує повернутись до питання по КП ТМ 

«Бартеплокомуненрго». Прошу повідомити письмово всіх споживачів і установи про 

від’єднання від теплопостачання. 

Депутат Левицький С.М.  пропонує доручити виконавчому комітету розробити план 

підготовки багатоповерхових будинків до осінньо-зимового періоду. 

Депутат Мандрика М.І. : Чому по вул. Островського біля базару здійснюється торгівля? 

Чому збираються кошти за місця, а адміністрація ринку не прибирає територію, все сміття 

вітер здуває в річку. Пропоную вивчити це питання і домогтися наведення порядку. 

Депутат Собчишен А.М.: Я щодо надання дозволу на вилічення земельних ділянок для 

розміщення тимчасових споруд, а також для виїзної торгівлі для продажу  хлібо –булочних 
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виробів  Барського хлібозаводу. 

Головуючий: Вважаю,  що  Барський хлібозавод має достатньо місць для продажу хлібо-

булочних виробів. Незрозуміло, чому на автовокзалі тимчасова споруда, що належала 

Барському хлібозаводу перейшла в приватну власність. Питання виділення нових місця для 

виїзної торгівлі потребує додаткового вивчення. 

Депутат Мандрика М.І.: Повертаюсь до питання зовнішнього вигляду та порядку на 

ринковій площі. Виконком заборонив торгівлю, а перед ринком багато людей торгує 

різними групами товарів. 

Головуючий: Я думаю що можливо встановлення п’яти тимчасових споруд вирішить 

питання ринкової площі. 

Депутат Мандрика М.І.: Можливо слід повернутись до даного питання і добре його 

вивчити.  

Головуючий пропонує завершити розгляд питання порядку денного «Різне» та повернутись 

до обговорення питання «Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ 

та організацій» 

Голосували: «за»- 22, проти- «2», утримались – «0».   

Вирішили: завершити розгляд питання порядку денного «Різне» та повернутись до 

обговорення питання «Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій». 

 

14. Головуючий: Ніна Іванівна, зачитайте як повинно звучати рішення.   

Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. зачитує проект рішення «Про дозвіл на 

виготовлення документації на земельну ділянку» гр.Орловському С.М. та пропонує 

надати земельну ділянку на умовах сервітуту. 

Голосували: «за»- 17, проти- «3», утримались – «4».   

Депутат Юр’єв О.С. вважає що підрахунок голосів проведений невірно. 

Головуючий ставить на повторне голосування питання про дозвіл на виготовлення 

документації на земельну ділянку гр.Орловському С.М. та надання земельної ділянки на 

умовах сервітуту. 

Голосували: «за»- 18, проти- «3», утримались – «3».  Рішення додається. 

Вирішили: 1. Надати дозвіл гр. Орловському Семену Михайловичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право 

земельного сервітуту на встановлення п’яти зблокованих тимчасових споруд для 

провадження комерційної діяльності на земельній ділянці орієнтовною площею 0,0150га в 

м.Бар по вул. Островського за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2.Надати дозвіл гр. Орловському С.М. на виготовлення єдиного паспорта прив’язки п’яти 

зблокованих тимчасових споруд в м.Бар по вул. Островського. 

 

 Головуючий: Можливо хтось з депутатів бажає стати керівником КП «Бар-благоустрій» 

або є знайомі люди прошу звертатись.  

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 22 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 

пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 22 сесії міської 

ради від 30.05.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 22 сесії міської ради 6 скликання від 30.05.2012р. 

Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 

 

Секретар                                                                                       Г.В. Педос 


