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                                   УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

П Р О Т О К О Л           

                                                                           

24 сесія                   6 скликання                                        27.06.2012р. 
 

Початок сесії: 11.00 год. 09  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 15 год. 25 хв. 

Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

Присутні депутати  на сесії: –  18 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати: Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Кушнір 

П.В., Мандрика М.І., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М., Степанківський М.О., 

Хода Є.Г., Шостаківський О.П.  

Запрошені: начальник Барського УГГ Кирилюк О.А., начальники відділів апарату міської 

ради, представники засобів масової інформації. 

Присутні: начальник Барського УГГ Кирилюк О.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 24 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 24 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, 

працювати дві години без перерви. 

Звучить Гімн України   

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 24 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 24 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 24 сесії Барської міської 

ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 



 2 

Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є зауваження чи 

пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії. Немає? Пропоную затвердити 

порядок денний сесії в цілому. Прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:   

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

13.01.2012 р. «Про міський бюджет на 2012 рік» /Гаджалова М.Ф./. 

2.  «Про внесення змін до статуту Барського КВ УВКГ «Барводоканал» /Логінова Л.Г./. 

3.  «Про створення КП «Барське будинкоуправління» /Гвоздяр Ю.В./. 

4.  «Про розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій» /голови 

постійних депутатських комісій міської ради/. 

5.  «Про створення робочої групи з підготовки  проекту  стратегії збалансованого розвитку 

територіальної   громади міста  Бар  Вінницької області   на період до 2020 р.»  

/Левицький С.М./ 

6.  «Про фінансовий звіт» /Зеленська З.М./ 

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

13.01.2012 р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради» /міський 

голова Дзісь О.І./. 

8.  «Різне». 

            

 

Розгляд питань порядку денного: 

1.  Головуючий: Питання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 

скликання від 13.01.2012р. «Про міський бюджет на 2012 рік»»інформує начальник 

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

 

1.1. 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.По загальному фонду бюджету: 

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

01.01.2012р.  

1.1. По КФК 100203 «Благоустрій міст ,сіл, селищ»  по КП «Бар благоустрій» по КЕКВ 1310 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 7100,00 грн. на 

виконання робіт по освітленню вул.. Кірова в м.Бар. 

 

1.2. По КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” КЕКВ 1135 „Інші видатки” на 

сплату членських внески до Асоціації міст України в сумі 3294,00 грн. 
 

2.  По спеціальному фонду: 

      Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку, що склався станом 

на 01.01.2012р.  

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

Барській міській раді в сумі 60000 грн. на реконструкцію покрівлі ДНЗ №8.  

2.2. по КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти 

підприємства, установам, організаціям» по КП «Бар - благоустрій» в сумі 20000 грн.  

 

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

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

 

1.2. Слухали:  Про  затвердження суми сплати членських внесків 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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Вирішили:  

1. Затвердити на 2012 рік по КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування” КЕКВ 1135 

„Інші видатки” членські внески до Асоціації міст України в сумі 3 294 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на головного бухгалтера. 

 

 Головуючий: На сесію запрошений начальник Барського Управління газового 

господарства Кирилюк Андрій Миколайович, який запропонує перелік документів 

необхідних для встановлення індивідуального опалення. Пропоную  надати йому слово для 

виступу. 

Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: Надати слово для виступу начальнику Барського Управління газового 

господарства Кирилюку Андрію Миколайовичу.  

Слухали начальника Барського Управління газового господарства Кирилюка А.М.: Є 

проблеми з тиском газу  в системі. Особливо це стосується багатоквартирних будинків, де 

газопроводи розраховані лише на кухонні плити, тому слід заміняти труби. Зачитує перелік 

документів необхідних для  встановлення індивідуального опалення. 

Виступили: 

Депутат Ловчинський А.А.: Будинок, в якому ми проживаємо, планує поміняти стояки, по 

яких йде газ в квартири. Люди готові заплатити кошти, але не можемо дочекатись бригади 

працівників УГГ для виконання робіт. 

Начальник Барського Управління газового господарства Кирилюк А.М.: На наступному 

тижні виконаємо необхідні роботи.  

 

2. Головуючий: Питання «Про внесення змін до статуту Барського КВ УВКГ 

«Барводоканал»» інформує начальник правового та соціального забезпечення міської ради 

Логінова Л.Г. 

Слухали: Про внесення змін до статуту Барського КВ УВКГ «Барводоканал»: 

Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: 

1. Внести зміни до Статуту Барського КВ УВКГ «Барводоканал» Барської міської ради, 

затвердженого рішенням 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011 р., а 

саме: 

1) пункт 3.2.  доповнити наступним абзацом: «- комплексне обслуговування та 

утримання криниць загального користування»; 

2) пункт 6.4.7. викласти в наступній редакції: «6.4.7. Укладає  угоди з усіх питань 

господарської діяльності, видає накази і доручення» 

3) пункт 6.4.8. Статуту виключити. 

2. Уповноважити начальника Барського КВ УВКГ «Барводоканал» Барської міської ради 

Сабайдаша Володимира Івановича вжити усіх необхідних заходів щодо державної 

реєстрації  змін до Статуту. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти   на заступника    міського    голови 

Гвоздяра Ю.В. 

  

3. Головуючий: Питання «Про створення КП «Барське будинкоуправління»» інформує 

заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.  

Слухали заступника міського голови Гвоздяра Ю.В. про створення КП «Барське 

будинкоуправління». Необхідність створення даного комунального підприємства визвано 

часом. Першочерговим питанням є створення ОСББ. 

Голосували: за – одноголосно.  

Вирішили: 

1.Створити комунальне підприємство «Барське будинкоуправління» Барської міської ради. 

2.Встановити, що статутний фонд КП «Барське будинкоуправління» становить 5 000 грн. 

(п’ять тисяч гривень) у формі грошового внеску засновника.  

3.Затвердити Статут КП «Барське будинкоуправління». 
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4.Міському голові Дзісю О.І. призначити керівника КП «Барське будинкоуправління». 

5.Заходи щодо державної реєстрації КП «Барське будинкоуправління» згідно чинного 

законодавства покласти на керівника даного комунального підприємства.  

6.Передати житловий фонд  з балансу комунального підприємства «Бар-благоустрій» 

Барської міської ради на баланс комунального підприємства «Барське 

будинкоуправління» Барської міської ради. 

7.Створити комісію по передачі житлового фонду з балансу КП  «Бар-благоустрій» 

Барської міської ради на баланс КП «Барське будинкоуправління» у складі згідно 

додатку 1. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Терлецького А.П. 

 

4. 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. 

4.1. Слухали:  Про надання в оренду приміщення по вул.Соборна 24 архівному відділу 

Барської РДА, встановлення орендної  плати 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

Вирішили: КП «Бар-благоустрій» надати  приміщення по вул. Соборна 24, загальною 

площею 22 кв.м, в оренду архівному відділу Барської РДА строком на 1 (один) рік з 1 липня 

2012р. по 30 червня 2013р. Встановити архівному відділу Барської РДА за орендоване 

приміщення в м.Бар по вул.Соборна, 24  місячну орендну плату в сумі 1 грн. за 1 кв.м. 

 

 Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього  природного  середовища  інформує депутат міської ради  

Щепковський В.М. 
4.2. 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. Портнову Василю Яковичу - площею 0,0765 га по вул. Моняка, 13  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 2)  Гр. Карелову Федору Ефтійовичу - площею 0,0810 га по вул. Кооперативній, 25  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3)  Гр. Єлісєєву Сергію Едуардовичу  – площею 0,1000 га по вул. Грушевського,84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 4)  Гр. Качур Галині Олексіївні – площею 0,1000 га по вул. С. Лазо, 56 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5)  Гр. Ворошилович Євдокії Кирилівні – площею 0,0516 га по вул. Котовського, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6)  Гр.гр. Стащенко Наталі Володимирівні, Черноталовій Галині Олександрівні, 

Черноталову Петру Володимировичу - площею 0,0607 га по вул. Кірова 9  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 

спільну сумісну власність ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7)  Гр.гр. Ляховському Віктору Григоровичу, Ляховському Михайлу Григоровичу - 

площею 0,0674 га по вул. Енгельса 42  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в спільну сумісну власність ; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 8)  Гр. Суконніку Миколі Леонтійовичу  – площею 0,0566 га по вул. Територія цукрового 

заводу,19 кв.5  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 9)  Гр. Сибізі Людмилі Михайлівні – площею 0,0987 га по вул. Фрунзе, 4 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 10)  Гр. Грисюк Євдокії Василівні – площею 0,0811 га по вул. Л.Українки,60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 11)  Гр.Теперчук Парасці Кирилівні  – площею 0,0648 га по вул. Суворова,11  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 12)  Гр. Сабію Василю Гавриловичу  – площею 0,0639 га по пров. Шевченка 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 13)  Гр. Трохимчуку Володимиру Андрійовичу – площею 0,0668 га по вул. Котовського 23  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 14)  Гр. Антонюку Антону Михайловичу – площею 0,0360 га по вул. Пушкінська 30 / 56 А  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 15)  Гр. Банасько Тетяні Володимирівні – площею 0,1000 га по вул. Мазура, 58  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 16)  Гр. Штегеран Ганні Степанівні – площею 0,1000 га по вул. Мазура, 66  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 17)  Гр. Войтюк Вірі Володимирівні – площею 0,1000 га по вул. Плотинна, 3  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 18)  Гр. Кушніру Олександру Миколайовичу – площею 0, 0156 га по вул. Плотинна, 3 А 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 19)  Гр. Мерчуку Віктору Григоровичу – площею 0,0600 га по вул. Суворова 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 20)  Гр. Гвоздецькій Тетяні Сергіївні – площею 0,0591 га по вул. Першотравнева 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 21)  Гр. Берт Генефі Мартинівні  – площею 0,0512 га по вул. Ломоносова 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 22)  Гр. Голодюк Наталії Профирівні  – площею 0,1170 га по вул. Коцюбинського 30, в т.ч.  

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

будівель і споруд та 0,0170 га – для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

23)  Гр. Люлько Світлані  Анатоліївні  – площею 0,1588 га по вул. Д.Нечая 25, в т.ч.  0,10 

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

споруд та 0,0588 га – для ведення особистого селянського господарства. Земельні 

ділянки, що знаходяться в охоронній зоні ЛЕП та ПЗС використовувати згідно 

чинного законодавства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

24)  Гр. Полякову Євгенію Юрійовичу – площею 0,0029 га  по  вул. Пролетарська 14, бокс 

№4  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

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

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 26)  Гр. Рибальченко Софії Павлівні – площею 0,0025 га  по  вул. Кривоноса,60 бокс №379  

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 27)  Гр. Христофору Валерію Вікторовичу – площею 0,0021 га  по  вул. 

Машинобудівників, двір будинку №3  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 28)  Гр. Сенику Дмитру Федоровичу – площею 0,0022 га  по  вул. М.Кривоноса 60 бокс 
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№28  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 29)  Гр. Сапожніку  Андрію   Явдокимовичу   – площею 0,0024 га  по  вул. Чернишевського 

24 А, бокс №8 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 30)  Гр. Іванишену Володимиру Семеновичу  – площею 0,0034 га  по  вул. М.Кривоноса 60 

ряд Г бокс №26 А  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 31)  Гр. Бартащуку Анатолію Францовичу – площею 0,0031 га  по  вул. Калініна, 2 Г, бокс 

№3  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – «16», проти – «0», утримались – «3». Рішення додається. 

 

 32)  Гр. Луцик Валентині Юріївні  – площею 0,0021 га  по  вул. М.Кривоноса 60, бокс №27 

для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 33)  Гр. Щебетюку Сергію Андрійовичу  – площею 0,0023 га  по  вул. М.Кривоноса 60, ряд 

А, бокс №35 для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 34)  Проект із землеустрою – в приватну власність  
Гр. Кремінській Лесі Анатоліївні – площею 0,0024 га  по  вул. Р.Люксембург, двір 

будинку №64  для індивідуального гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

  на умовах оренди 

 35)  Гр. Єрмічовій Лілії Броніславівні – площею 0,0049 га  по  вул. Буняковського, 18 А 

для індивідуального гаражного будівництва на умовах оренди терміном на 3 (три) 

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

земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 36)  Гр. Бондар Надії Олександрівні – площею 0,0024 га  по  вул. Кооперативній, 20 А, 

бокс №26 для індивідуального гаражного будівництва на умовах терміном на 3 (три) 

роки  з встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 37)  Гр.гр.Слободянюку Михайлу Євгенійовичу, Слободянюк Катерині Анатоліївні  – 

площею 0,0030 га по вул. Гагаріна для провадження комерційної діяльності-

облаштування входу в магазин на умовах оренди терміном на 3 роки з встановленням 

орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки; 

Голосували: за – «18», проти – «0», утримались – «1». Рішення додається. 

 

4.3. 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 
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гаражного будівництва)   наступним громадянам: 

 

В приватну власність: 
 1)  Гр. Цибаковій Євгені Миколаївні – орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Марата, 87 

кв.3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 2)  Гр. Смотрицькій Адельфіні Іванівні – орієнтовною площею 0,0170 га по вул. 

Кооперативна, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3)  Гр. Попроцькій Ганні Андріївні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Войни,29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 4)  Гр. Росочинській Аллі Іванівні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Гайдара,11 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5)  Гр. Денисовій Олені Миколаївні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Довбуша,28 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6)  Гр. Ружанському Святославу Валерійовичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Наливайка 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7)  Гр. Мізерній Фаїні Григорівні  – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Пролетарська 

80 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 8)  Гр.  Гарнику  Леоніду   Васильовичу   – орієнтовною площею 0,0219 га по вул. С.Лазо, 

5 А для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 9)  Гр. Дмитрику Віталію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,0102 га по вул. 

Шевченка 13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 10)  Гр. Каліновському Миколі Володимировичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

С.Лазо,52 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 11)  Гр. Коновалюку Олександру Петровичу – орієнтовною площею 0,0276 га по вул. 

Нахімова 26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 12)  Гр. Михайловій Ларисі Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0250 га по вул. Територія 

цукрового заводу 29 кв.3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 13)  Гр. Олійнику Дмитру Васильовичу – орієнтовною площею 0,0350 га по вул. 

Заводській 9  кв.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 14)  Гр. Мізерній Наталії Пантелеймонівні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. 

Пролетарська 80 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 15)  Гр. Мазуру Михайлу Степановичу – орієнтовною площею 0,0900 га по вул. Зарічна 36 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 16)  Гр.гр. Вознюк Галині Сергіївні, Вознюк Ганні Миколаївні – площею 0,0500 га по вул. 

Петровського 23 кв.1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в спільну сумісну власність;   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 17)  Гр. Бойко Світлані Леонтіївні – орієнтовною площею 0,1260 га по вул. 

Б.Хмельницького 16, в т.ч. 0,10 га – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та 0,0260 га – для ведення особистого 

селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 18)  Гр. Швець Марії Калинівні – орієнтовною площею 0,0999 га по вул. Делімарського 11 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по видачі Державного акту нового зразку; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 19)  Гр. Касянюку Олександру Борисовичу – орієнтовною площею 0,0800 га по вул. 

Дорошенко 67 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд для встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості); 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

. 20)  Гр. Клименко Ользі Іванівні – орієнтовною площею 0,0035 га по вул. Нахімова 19-А, 

бокс №1  для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 21)  Гр. Іваховій Вікторії Володимирівні – орієнтовною площею 0,0031 га по вул.Нахімова,   

двір будинку №21 для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 22)  Гр. Велебі Петру Володимировичу – орієнтовною площею 0,0024 га по 
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вул.М.Кривоноса 60, бокс №395   для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 23)  Гр. Підгородецькому Антону Станіславовичу – орієнтовною площею 0,0019 га по вул. 

Р.Люксембург, двір будинку №31    для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 24)  Гр. Маглієнку Григорію Васильовичу – орієнтовною площею 0,0030 га по вул. 

Жовтневої революції, 4-А     для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 25)  Гр. Мельницькому Андрію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Новоселів    для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 26)  Гр. Нарольському Анатолію Івановичу – орієнтовною площею 0,0096 га по вул. 

М.Кривоноса 60, бокс №№419,418,413,383     для гаражного будівництва; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 27)  Гр. Зимогляд Лідії Лук’янівні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Кривоноса 60, 

ряд А, бокс №36 для індивідуального гаражного будівництва, якою на момент смерті 

користувався її чоловік Зимогляд І.Я.; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 28)  Гр. Ратушній Наталі Леонідівні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Кривоноса 

60,  бокс №54 для індивідуального гаражного будівництва, якою на момент смерті 

користувався її батько Капітанський Леонід Якович; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 29)  Проекту із землеустрою - в постійне користування 

Виконавчому комітету Барської міської ради – орієнтовною площею 0,9000 га  по 

вул.М.Кривоноса,74 для гаражного будівництва;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

   

Технічної документації - на умовах оренди 
 30)  Гр. Галущинському Олександру Григоровичу – орієнтовною площею 0,1500 га в м.Бар 

в районі заправочної «Окко»  для ведення особистого селянського господарства; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 31)  Кооперативу  «Гвоздіка» - площею 0,5000 га по вул. Чернишевського, 6 для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, який належить кооперативу 

«Гвоздіка»; 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 32)  Гр. Мельник Ганні Йосипівні - площею 0,6000 га, яка розташована вздовж дороги 

Любар – Нова Ушиця  для ведення особистого селянського господарства; 

Вирішили: відмовити, земельна ділянка знаходиться в охоронній  зоні ЛЕП. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 33)  Гр. Вергелес Галині Андріївні - площею 0,8000 га, яка розташована вздовж дороги 

Любар – Нова Ушиця  для ведення особистого селянського господарства; 

Вирішили: відмовити, земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні ЛЕП. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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 34)  Технічної документації, що посвідчує право земельного сервітуту 

Гр. Твердохліб Ользі Василівні – площею 0,0030 га на перехресті вул.Соборна та 

вул.Гагаріна на встановлення тимчасової споруди з облаштуванням автобусної 

зупинки для провадження комерційної діяльності (здійснення торгівлі 

кондитерськими виробами). Надати дозвіл на виготовлення паспорта прив’язки. 

Надати наступну юридичну адресу : м.Бар вул. Гагаріна,  1 Б;   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.4. 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)  Цибульського Руслана Романовича для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд -під №714; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 2)  Корпоченко Ліну Андріївну для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд -під №715;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 3)  Кучер Ольгу Олегівну для індивідуального гаражного будівництва- під №296;   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 4)  Кушнір Ларису Вікторівну для індивідуального гаражного будівництва – під №297; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 5)  Теперчук Інну Василівну для індивідуального гаражного будівництва - під №298; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 6)  Керницького Володимира Вікторовича для індивідуального гаражного будівництва - під 

№299; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

 7)  Безсмертного Віктора Олександровича для індивідуального гаражного будівництва - під 

№300;  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.5. Слухали: заяву гр. Котясь Т.Г. про надання дозволу  на виділення земельної ділянки 

площею 0,0024 га по вул. Кооперативній для будівництва гаражу.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр.Котясь Тамарі Григорівні у виділенні земельної ділянки в 

м.Бар по вул.Кооперативна для індивідуального гаражного будівництва. Включити 

гр.Котясь Тамару Григорівну в списки  щодо виділення земельних ділянок для 

індивідуального гаражного будівництва – під № 301. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.6. Слухали: заяву гр. Загородної Віти Василівни про надання дозволу  на виділення земельної 

ділянки площею 0,0048 га по вул. Р.Люксембург  в дворі будинку №32 для будівництва 

гаражу.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр.Загородній Віті Василівні у виділенні земельної ділянки в 

м.Бар в дворі будинку по вул. Р.Люксембург 32 для індивідуального гаражного 

будівництва. Включити гр.Загородну В.В. в списки  щодо виділення земельних ділянок для 

індивідуального гаражного будівництва – під № 302. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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4.7. Слухали: заяву гр. Стаднія Василя Петровича про надання дозволу  на виділення земельної 

ділянки площею 0,0024 га для будівництва гаражу.  

ВИРІШИЛИ: Залишити в списках щодо виділення земельних ділянок гр.Стаднія Василя 

Петровича для індивідуального гаражного будівництва – під №25. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.8. Слухали: заяву гр. Пізнюра Григорія Гавриловича про надання дозволу  на виділення 

земельної ділянки в оренду площею 0,0015 га  по вул.Чернишевського, двір будинку №6 

для обслуговування тимчасового металевого гаража.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити у наданні дозволу  на виділення земельної ділянки по 

вул.Чернишевського, двір будинку №6 для обслуговування тимчасового металевого гаража 

гр. Пізнюру Григорію Гавриловичу. Залишити рішення 19 сесії 6 скликання Барської 

міської ради від 16.02.2012р «Про включення в списки громадян міста щодо виділення 

земельної ділянки для будівництва гаражу» гр.Пізнюра Г.Г. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.9. Слухали: заяву гр. Петращук Лесі Євгенівни про надання дозволу  на виділення земельної 

ділянки площею 0,1000 га в районі пилорами для ведення особистого селянського 

господарства.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Петращук Лесі Євгенівні у наданні дозволу  на виділення 

земельної ділянки площею 0,1000 га в районі пилорами для ведення особистого 

селянського господарства в зв’язку з тим, що в даному місці згідно Генерального плану 

міста відсутні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.10. Слухали: заяву ФОП Коваль Алли Петрівни   про продовження терміну дії договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0026 га по вул. Соборна 32 Г для обслуговування 

тимчасової споруди «Лакомка».  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Коваль Аллі Петрівні у продовженні терміну дії договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0026га в м. Бар по вул. Соборна 32 Г для провадження 

комерційної діяльності – обслуговування тимчасової споруди згідно припису ДАІ, так як  

земельна ділянка знаходиться в межах червоної лінії та в смузі відведення дороги. 

Залишити рішення 19 сесії 6 скликання Барської міської ради від 16.02.2012р. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.11. Слухали: заяву начальника ПрАТ «Барська РБД» про розірвання договору оренди 

земельної ділянки площею 0,8239 га  по вул. Заводська 10  для  та надання даної земельної 

ділянки в оренду ФОП Щепковському В.М.  

ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,8239 га  по вул. 

Заводська 10 між Барською міською радою та ПрАТ «Барська РБД». Надати ФОП 

Щепковському Віктору Миколайовичу в оренду земельну ділянку площею 0,8239 га, в тому 

числі земельна ділянка №1 – 0,7956га та земельна ділянка №2 – 0,0283га, в м.Бар по вул. 

Заводська 10 терміном на 3 роки  для виробничих потреб. Встановити орендну плату в 

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.12. Слухали: заяву гр. Луцак Валентини Миколаївни  про поновлення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0506 га по вул. Островського 20 для обслуговування магазину.  

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0506 га в м. Бар по 

вул. Островського 20 терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності 

(обслуговування магазину). Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
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4.13. Слухали: заяву гр. Чернелівський Сергій Валерійович  про поновлення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0020 га по вул. Р.Люксембург для обслуговування тимчасової 

споруди «Преса».  

ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0020 га в м. Бар по 

вул. Р.Люксембург терміном на 3 роки для провадження комерційної діяльності – 

обслуговування тимчасової споруди «Преса». Встановити орендну плату в розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.14. Слухали: Заяву гр. Степанкевич Віри Францівни про внесення змін до Рішення 21 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 28.04.2012 р. «Про затвердження технічної 

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

земельну ділянку гр. Степанкевич В.Ф.» та передати земельну ділянку площею 0,1065 га по 

пров. Гаївському 10 для ведення особистого селянського господарства не «в оренду» , а «в 

приватну власність».  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Степанкевич Вірі Францівні у наданні в приватну власність 

земельної ділянки площею 0,1065 га по пров. Гаївському 10 для ведення особистого 

селянського господарства. Залишити рішення 21 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

28.04.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Степанкевич В.Ф.» в 

силі. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.15. Слухали: Заяву гр. Грабчака Вячеслава Францовича про внесення змін до Рішення 21 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 28.04.2012 р. «Про затвердження технічної 

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

земельну ділянку гр. Грабчака В.Ф.» та передати земельну ділянку площею 0,1287 га по 

пров. Гаївському 11 для ведення особистого селянського господарства не «в оренду» , а «в 

приватну власність».  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Грабчаку Вячеславу Францовичу у наданні в приватну 

власність земельної ділянки площею 0,1287 га по пров. Гаївському 11 для ведення 

особистого селянського господарства. Залишити рішення 21 сесії Барської міської ради 6 

скликання від 28.04.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. 

Грабчаку В.Ф.» в силі. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 

4.16. Слухали: Заяву гр. Козловського Віктора Борисовича про внесення змін до Рішення 12 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.07.2011 р. «Про поновлення договору оренди 

земельної ділянки» , замінивши площу земельної ділянки «66,2 м 
2
» на «97,0 м 

2
», як було 

надано в оренду рішенням 17 сесії міської ради 5 скликання від 18.09.2007р.  

ВИРІШИЛИ: Залишити рішення 12 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

13.07.2011р. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки» гр.Козловському В.Б. в 

силі. Зобов’язати гр. Козловського В.Б. внести зміни в проект із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у місячний термін. Гр. Козловському В.Б. проект із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 66,2 м
2
 по вул. Калініна  

2  в м. Бар для будівництва та обслуговування магазину надати в міську раду на 

затвердження.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.17. Слухали: Звернення керівника ОСББ «Дружба-4» про надання юридичної адреси 
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господарській споруді - хліву по вул. Марата 4, яка згідно договорів купівлі – продажу 

належить трьом членам ОСББ «Дружба-4», враховуючи те, що до повноважень ОСББ не 

віднесені повноваження розпорядження майном членів ОСББ та у зв’язку з відсутністю 

відповідних звернень власників господарських будівель, 

ВИРІШИЛИ: Відмовити ОСББ «Дружба - 4» у наданні юридичної адреси господарській 

споруді в м.Бар по вул.Марата,4 , що належить мешканцям вул. Марата.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.18. Слухали: заяву Слободянюка Юрія Олексійовича про затвердження рішення виконкому 

№437 від 02.12.1997р. «Про виділення земельної ділянки гр.Слободянюку Ю.О. та передачу 

її в приватну власність»  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому №437 від 02.12.1997р. «Про виділення 

земельної ділянки гр.Слободянюку Ю.О. та передачу її в приватну власність» в м.Бар по 

вул.М.Туніка 14 А, бокс №3. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.19. Слухали: заяву ФОП Ковальової Катерини Макарівни про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0038 га по вул. Островського 2/1 «Р1». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

0,0038 га по вул. Островського, 2/1 «Р1» в сумі 6878 грн.00 коп. за земельну ділянку для 

провадження комерційної діяльності (обслуговування торгового павільйону). Продати   

ФОП Ковальовій Катерині Макарівні земельну ділянку площею 0,0038 га за 6878 грн.00 

коп. (Шість тисяч вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.) на підставі висновку державної 

експертизи землевпорядної  документації від 14 травня 2012 року  № 315 за адресою: м. 

Бар, вул. Островського,2/1 «Р1» . 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.20. Слухали: заяву ФОП Кабанчука Анатолія Миколайовича про затвердження експертної 

грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0099 га по вул. Пролетарська 15. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 

0,0099 га по вул. Пролетарська 15 в сумі 16632 грн.00 коп. за земельну ділянку для 

провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину). Продати ФОП Кабанчуку 

Анатолію Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0099 га за 16632 грн.00 коп. 

(Шістнадцять тисяч  шістсот тридцять дві грн. 00 коп.) на підставі висновку державної 

експертизи землевпорядної  документації від 14 травня 2012 року  № 314 за адресою: м. 

Бар, вул. Пролетарська 15 . 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.21. Слухали: заяву гр. Маршука Олексія Михайловича  про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,3809 га по вул. 

Заводська 10 А .  

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею 0,3809га в м. Бар по вул. Заводська 10 А для провадження комерційної діяльності .    

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.22. Слухали: заяву гр. Заторської Інни Іванівни про надання в приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0125 га  по  вул. Пролетарська 14 А  для провадження комерційної 

діяльності – будівництва та обслуговування магазину; 

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Заторській Інні Іванівні у наданні в приватну власність 

земельної ділянки площею 0,0125 га  по  вул. Пролетарська 14 А  для провадження 

комерційної діяльності – будівництва та обслуговування магазину. Надати дозвіл 

виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0125га в м. Бар по вул. 
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Пролетарська 14 А для провадження комерційної діяльності – будівництва та 

обслуговування магазину.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
4.23. Слухали: Заяву гр. Бродецького Д.П. про надання дозволу на внесення змін  в технічну 

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

ділянку в м.Бар по вул. Жовтневої революції, в дворі будинку №6 для індивідуального 

гаражного будівництва.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Бродецькому Дмитру Петровичу на внесення змін  в 

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

земельну ділянку в м.Бар по вул. Жовтневої революції, в дворі будинку №6 для 

індивідуального гаражного будівництва.  

 

 Головуючий: Про розгляд протестів прокурора інформує начальник відділу правового 

та соціального забезпечення міської ради Логінова Л.Г. 

 
4.24. Слухали: начальника відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінову 

Л.Г. про розгляд протесту прокурора Барського району № 73-980-вих-12 від 27.04.2012 р. 

на рішення 14 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.04.2012 р.  про відмову у 

наданні гр. Гудзь О.М. у власність земельної ділянки під гаражем в дворі житлового 

будинку № 30 по вул. 50-річчя Жовтня в м.Бар та про заплановане проведення 

реконструкції прицерковної площі по вул. Св.Миколая.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Протест прокурора Барського району № 73-980-вих-12 від 27.04.2012 р. на рішення 14 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.04.2012 р. про відмову  у   наданні  

гр.Гудзь О.М. у власність земельної ділянки під гаражем в дворі житлового будинку №30 

по вул.50-річчя Жовтня в м.Бар відхилити. 

2. Запропонувати Гудзь О.М. альтернативну земельну ділянку для будівництва гаража в 

дворі житлового будинку № 30 по вул. 50-річчя Жовтня в м. Бар з наступним вирішенням 

питання відшкодуванням вартості будівлі гаража за рахунок міського бюджету. 

 
4.25. Слухали:  начальника  відділу правового та соціального забезпечення міської ради 

Логінову Л.Г. про розгляд протесту Вінницького міжрайонного природоохоронного 

прокурора № 61-471 вих-12 від 17.05.2012 р. на рішення 31 сесії Барської міської ради 4 

скликання від 23.03.2006 р. «Про затвердження матеріалів попереднього погодження 

гр.Чорномазову Г.А.» 

 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1.Доручити виконавчому комітету Барської міської ради звернутися до Державного 

управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області щодо 

уточнення нововиявлених обставин – розташування земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,10 га, яка знаходиться в м.Бар по вул.Плотинна, та планувалася до відведення 

гр.Чорномазову Г.А., по відношенню до прибережної захисної смуги, а також можливість 

її відведення гр.Чорномазову Г.А. для розташування житлового будинку з об’єктом 

громадського харчування. 

2. Після отримання відповіді Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища у Вінницькій області повторно винести на розгляд сесії міської ради протест 

Вінницького міжрайонного природоохоронного прокурора радника юстиції Кислова 

Ю.А. № 61-471 вих-12 від 17.05.2012 р. на рішення 31 сесії Барської міської ради 4 

скликання від 23.03.2006 р. «Про затвердження матеріалів попереднього погодження 

гр.Чорномазову Г.А.» 
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4.26. Головуючий пропонує питання «Про  Положення «Про гідрологічний заказник 

«Барський»» зняти з розгляду. 

Вирішили: питання «Про  Положення «Про гідрологічний заказник «Барський»» зняти з 

розгляду, до повного вивчення юристами міської ради та працівниками управління екології. 

Голосували: за – одноголосно.  

 
4.27. Депутат Щепковський В.М. пропонує внести зміни до  рішення 55 сесії Барської міської 

ради 6 скликання від 17.08.2010 р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва громадського 

туалету Барському комбінату комунальних підприємств» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до  рішення 55 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

17.08.2010 р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для будівництва громадського туалету Барському 

комбінату комунальних підприємств», замінивши слова «Барському комбінату 

комунальних підприємств» на  «КП «Бар-благоустрій»».  

 
4.28. Головуючий: «Про доцільність подання апеляційної скарги на Рішення Господарського 

суду Вінницької області від 15.06.2012р. по справі №9/125/2011/5003 за позовом Барської 

районної спілки споживчих товариств до Барської міської ради за участю третьої особи,  

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Маніти К.М.  

про визнання недійсним рішення Барської міської ради» інформує начальник відділу 

правового та соціального забезпечення міської ради Логінова Л.Г.  

Головуючий в зал засідань запрошує чоловіка ФОП Маніти Катерини Михайлівни, який 

бажає бути присутнім на сесії. 

Слухали начальника відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінову 

Л.Г. про доцільність подання апеляційної скарги на Рішення Господарського суду 

Вінницької області від 15.06.2012р. по справі №9/125/2011/5003 за позовом Барської 

районної спілки споживчих товариств до Барської міської ради за участю третьої особи,  

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Маніти К.М. про 

визнання недійсним рішення Барської міської ради. 

Голосували: за – «16», проти – «0», утримались – «3». Рішення прийняте, додається. 

ВИРІШИЛИ: Вважати про недоцільне подання апеляційної скарги на Рішення 

Господарського суду Вінницької області від 15.06.2012р. по справі №9/125/2011/5003 за 

позовом Барської районної спілки споживчих товариств до Барської міської ради за участю 

третьої особи,  яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 

Маніти К.М. про визнання недійсним рішення Барської міської ради, враховуючи попередні 

рішення судів різних інстанцій. 

 13 год. 30 хв. 

Головуючий пропонує перервали роботу сесії  на 10 хв. 

Голосували: за – одноголосно. 

Вирішили: перервати роботу сесії на 10 хв.  

13 год. 40 хв. Продовжується робота 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

30.05.2012р. 

Присутні депутати  на сесії: –  17 чол. та міський голова. 

Відсутні депутати: Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Кушнір 

П.В., Мандрика М.І., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М., Степанківський М.О., 

Хода Є.Г., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.   

 

 Головуючий: Про розгляд протестів прокурора інформує начальник відділу правового та 

соціального забезпечення міської ради Логінова Л.Г. 
4.29. Слухали відділу начальника правового та соціального забезпечення міської ради Логінову 

Л.Г. про розгляд протесту прокурора на п.1 рішення 20 сесії 6 скликання Барської 
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міської ради від 20.03.2012 р. про порядок розподілу коштів, отриманих від оренди 

нерухомого комунального майна, яка повідомила,  що чинним законодавством України, в 

тому числі ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», не 

заборонено органам місцевого самоврядування розробляти та затверджувати рішення про 

порядок розподілу коштів, отриманих від оренди нерухомого комунального майна, окремо 

від методики розрахунку орендної плати, а також не зобов’язано розробляти та 

затверджувати методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між 

бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем як єдиний акт. Тому пропоную протест 

прокурора відхилити. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Протест прокурора Барського району № 73-1357-вих-12 від 13.06.2012 р. на 

п.1 рішення 20 сесії 6 скликання Барської міської ради від 20.03.2012 р. про порядок 

розподілу коштів, отриманих від оренди нерухомого комунального майна відхилити. 

Доручити відділу правового та соціального забезпечення міської ради  розробити та подати 

на розгляд сесії міської ради проект Положення про оренду комунального майна 

територіальної громади міста Бар. 

 
4.30. Слухали начальника відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінову 

Л.Г. про розгляд протесту прокурора на незаконні дії щодо непогашення 

кредиторської заборгованості перед комунальним підприємством «Барський ККП», 
яка повідомила про повний розрахунок Барської міської ради перед Барським ККП за усіма 

актами здачі-приймання виконаних робіт за договорами на утримання житлових будинків і 

споруд та прибудинкових територій, відсутність у протесті обґрунтованого розрахунку 

суми заборгованості в розмірі 131000,00 грн., конкретизації договорів на утримання 

житлових будинків і споруд та прибудинкових територій, на підставі яких могла виникнути 

така заборгованість Барської міської ради перед Барським ККП. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Протест прокурора Барського району № 73-1326-вих-12 від 11.06.2012 р. на 

незаконні дії щодо непогашення кредиторської заборгованості перед комунальним 

підприємством «Барський комбінат комунальних підприємств» відхилити. 

 
4.31. Головуючий в зал засідань запрошує гр.Розбийголову Р.А. згідно поданої заяви та надає 

йому слово для виступу. 

Слухали: 

Гр.Розбийголова Р.А.: Мене цікавить питання розміщення моїх біг бордів в місті. Що буде 

з біг бордами розташованими біля ринку. 

Головуючий: Немає рішення про демонтаж біг бордів біля ринку, тому вони 

демонтуватись не будуть. 

Гр.Розбийголова Р.А.: Я займаюсь біг бордами на протязі восьми років і на сьогоднішній 

день не можу їх узаконити.  

Головуючий надає слово заступнику міського голови Зеленській З.М.  

Заступник міського голови Зеленська З.М.: По місту розташовані десятки біг бордів, 

крім біг бордів гр.Розбийголови Р.А. На 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 

30.05.2012р. депутатами прийнято рішення про мораторій на розміщення нових біг бордів 

до повної інвентаризації і узаконення існуючих.    

Гр.Розбийголова Р.А.: Я подав заяву на встановлення нових біг бордів по місту. У мого 

конкурента 20 біг бордів, а у моєї доньки немає. Чому ви вирішили що достатньо біг бордів, 

на мою думку слід, щоб у всіх було порівну. Чому у SL-студіо всі дозволи, а у мене немає. 

Головуючий: Руслан Антонович, Ви за каденцію 6 скликання отримали хоч одне рішення 

на демонтаж існуючих біг бордів? 

Гр.Розбийголова Р.А.: Ні. 

Головуючий: На звернення до міської ради Ви отримали відповіді? 

Гр.Розбийголова Р.А.: Так.    

Головуючий: Пропоную питання біг бордів довивчити працівникам міської ради 
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Подельнюк О.М. та Зеленській З.М. і доповісти на наступній сесії. 

Головуючий: На нараді в РДА щодо плану закриття власниками Барського хлібозаводу. 

Пропоную купувати вироби Барського хлібозаводу, якість хлібобулочних виробів добра. 

Депутат Собчишин А.М.: Якість хліба постійно покращується. Звертають до депутатів з 

пропозицією проводити серед виборців роботу щодо купівлі хлібо - булочних виробів 

Барського хлібозаводу., адже 500 тис.грн. щорічно йде в бюджет району. 
 

5. Головуючий: Питання «Про створення робочої групи з підготовки  проекту  стратегії 

збалансованого розвитку територіальної   громади міста  Бар  Вінницької області   на 

період до 2020 р.» інформує депутат Левицький С.М. 

Слухали: депутата міської ради Левицького С.М. Про створення робочої групи з 

підготовки  проекту  стратегії збалансованого розвитку територіальної   громади міста  

Бар  Вінницької області   на період до 2020 р., який запропонував в дану групу включих 

голів постійних комісій та заступника міського голови. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1.Створити робочу групу з підготовки проекту стратегії збалансованого розвитку 

територіальної громади міста Бар Вінницької області на період до 2020 року у наступному 

складі: 

  - ХОДА Євген Григорович – голова постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів і цін. 

  - СТАВНЮК Ігор Миколайович – голова постійної комісії з земельних відносин. 

  - ТЕРЛЕЦЬКИЙ Анатолій Петрович – голова постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та інвестицій. 

  - МАНДРИКА Микола Іванович – голова постійної комісії з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту та соціального захисту населення та міжнародних відносин. 

  - ЛЕВИЦЬКИЙ Сергій Миколайович – голова постійної комісії з питань забезпечення 

законності, правопорядку, прав людиним, оборонної роботи, регламенту та відзначення 

нагородами. 

2. Робочій групі : 

2.1. Розробити та подати на затвердження міському голові : 

2.1.1. Проект заходів щодо розроблення та затвердження проекту Стратегії. До 10 липня 

2012 року. 

2.1.2. Пропозиції щодо структури проекту Стратегії.  До 10 липня 2012 року. 

2.1.3. Пропозиції щодо складу науково-аналітичних груп для забезпечення розроблення 

проекту Стратегії у відповідних сферах діяльності.  До 15 липня 2012 року. 

2.2. На підставі отриманих матеріалів підготувати проект Стратегії та за погодженням з 

постійними комісіями міської ради внести його на розгляд для затвердження на сесії.  

3. Схвалити Звернення до місцевих органів виконавчої влади, місцевих осередків 

політичних партій та громадських організацій, жителів міста щодо розробки Стратегії 

збалансованого розвитку територіальної громади міста Бар Вінницької області на період до 

2020 року ( Додаток 2). 

4. Редакції газети «Барчани» ( Левицький С.М.) систематично висвітлювати хід розробки 

Стратегії, запровадити для цього постійно діючу тематичну рубрику. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін ( Хода Є.Г.). 
 

6. Головуючий: Питання «Про фінансовий звіт» інформує заступник міського голови 

Зеленська З.М. 

Слухали заступника міського голови Зеленську З.М.: В газеті «Барчани» була інформація , 

щодо виконання бюджету, ситуація розвивається не найкраще для міської ради. Провівши 

аналіз за п’ять місяців видно , що з 3,9 млн. надійшло лише 2,6 млн.грн. Це фінансування 

комунальних установ, утримання дитячих садочків та самої міської ради. У нас 

недофінансування з ПДФО. Ви знаєте, що бюджет формується, враховуючи показники 

минулого року. В поточному році працівникам освіти та медицини, які фінансуються з 
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районного бюджету, встановлені нові форми оплати праці, тобто вони перебували по 14 к.д. 

у відпустках без збереження заробітної плати, перейшли працювати на 0,75 та 0,5 

посадового окладу. Через зміну оплати праці в освіті та медицині, ми недоотримуємо 

податок з доходів фізичних осіб. 

Головуючий: Є питання, пропозиції. На жаль ситуація така, в міській раді на сьогоднішній 

день відключені телефони. На придбання канцтоварів, обслуговування оргтехніки лише 

заплановано на 6 місяців. Міська рада невчасно сплачує  кошти іншим установам і 

організаціям. За оплату теплопостачання борг по міській раді склав 28 тис. грн. Міській 

раді є припис РЕМуна заміну всіх приладів обліку по ДНЗ. Є проблеми з будівництвом 

котелень, кладовищем, індивідуальним та автономним опаленням. На сьогодні було 

звернення відділу земельних ресурсів про проплату 66 тис.грн. за технічну документацію 

по нормативно-грошовій оцінці земель міста. Пропоную фінансовий звіт заступника 

міського голови Зеленської З.М. взяти до уваги.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  фінансовий звіт заступника міського голови Зеленської З.М. взяти до уваги. 

 

7. Головуючий: Переходимо до наступного питання «Про внесення змін до   рішення   17 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про загальну чисельність та 

структуру апарату міської ради»». Економію коштів починаємо з міської ради, поки 

скорочуємо чисельність, а потім напевно будемо і скорочувати надбавки, які є. Зачитує 

проект рішення.  

Голосували: за  - «16», проти -«0», утрималось «2». Рішення прийнято. 

Виступили:  

Депутат Савосіна С.Ю.: На якій підставі? 

Головуючий: Підстава проста – не вистачає коштів. Більше немає підстав. 

Депутат Савосіна С.Ю.: Я хочу почути хто саме працює в міській раді і які посади. 

Начальник відділу правового та соціального забезпечення міської ради Логінова Л.Г.: 21 

чоловік це з працівниками бухгалтерії -  4 чоловіка. Далі  зачитує штат працівників апарату 

міської ради пофамільно.  

Головуючий: Це початок, другий крок, якщо не запрацює виробництво, буде зняття 

надбавок і всіх виплат працівникам. Щоб у листопаді – грудні міська рада не йшла у 

відпустки за власний рахунок. 

Депутати виявили сумнів в правильності підрахунку голосів. 

Головуючий пропонує винести на повторне голосування питання «Про внесення змін до   

рішення   17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про загальну 

чисельність та структуру апарату міської ради»» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Винести на повторне голосування питання «Про внесення змін до   рішення   

17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про загальну чисельність та 

структуру апарату міської ради»». 

Головуючий: Питання «Про внесення змін до   рішення   17 сесії Барської міської ради 6 

скликання від 13.01.2012 р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради»» 

виносить на повторне голосування. 

Голосували: за  - «16», проти -«0», утрималось «2».Рішення прийнято, додається. 

ВИРІШИЛИ:  

1.Внести зміни до рішення 17 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.01.2012 р. «Про 

загальну чисельність та структуру апарату міської ради» з наступними змінами та 

доповненнями, а саме: 

1) Загальну чисельність апарату Барської міської ради з 01 вересня 2012 р. скоротити 

до 20 осіб; 

2) В структурі апарату Барської міської ради з 01 вересня 2012 р. скоротити посаду 

заступника міського голови  з питань соціально-економічного розвитку міста. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Дзіся О.І. 
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7.1. Слухали депутата Терлецького А.П. з пропозицією сесію проводити о 15.00, а не зранку.  

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  сесію проводити о 15.00. 

 

7.2. Слухали депутата  Терлецького А.П. Про передачу житлового комплексу з балансу 

КП «Бар-благоустрій» на баланс ОСББ «Лад». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:   
1.Передати житловий комплекс в м. Бар по вул. Чернишевського, 4 з балансу КП «Бар-

благоустрій» на баланс ОСББ «Лад».  

2. Створити комісію щодо передачі житлового комплексу на баланс ОСББ «Лад»:  

    Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови. 

    Члени комісії:  

Петрина Михайло Іванович – голова правління ОСББ «Лад»; 

Баковецька Валентина Борисівна – бухгалтер ОСББ «Лад»; 

Бартащук Анатолій Францович – начальник КП «Бар благоустрій »; 

Крикливий Євгеній Леонтійович – заст. начальника КП «Бар-благоустрій »; 

Залевська Олена Олександрівна- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій». 

 

8. Головуючий переходимо до питання порядку денного «Різне». 

Виступили: 

Депутат Левицький С.М.: Чому не можна брати на утримання дитячих садків позику. 

Головуючий: Брати можна, а чим віддавати? 

Депутат Левицький С.М.: Передплатна компанія на газету «Барчани» продовжується, 

прошу передплатити газету та провести роботу серед виборців. 

  

 

Головуючий повідомляє, що порядок денний 24 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 

пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Пропоную завершити роботу 24 сесії міської 

ради від 27.06.2012р. 

Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 24 сесії міської ради 6 скликання від 27.06.2012р. 

Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 

 

Секретар                                                                                       Г.В. Педос 


