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УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 

П Р О Т О К О Л           
                                                                           
32 сесія                                                6 скликання                                                30.11.2012р. 

 
Початок сесії: 13.00 год. 00  хв. 

Закінчення пленарного засідання: 15 год. 40 хв. 

Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»              

Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

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

Відсутні депутати:   Грицишен В.В., Кондратюк І.М., Кушнір П.В., Савчук Ю.І., Собчишен А.М., 
Цицюрський Л.Л., Шостаківський О.П. 

Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації 

(Зеленюк В.І., Тетянчук А.С., заст. редактора газети «Подільський край»), начальники комунальних 
підприємств,  голова Барського районного культурно -освітнього товариства поляків Цицюрський А.А. ,  
Глінський Володимир Олександрович, Філіппова Людмила Степанівна, Савчук Петро Несторович, 

Кібітлевський Йосип Едуардович, Дикий В.Я., головний інженер спиртзаводу , Петрович В..   
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації (Зеленюк 

В.І., Тетянчук А.С., заст. редактора газети «Подільський край»), начальники комунальних підприємств,  
голова Барського районного культурно -освітнього товариства поляків Цицюрський А.А.,  Глінський 
Володимир Олександрович, Філіппова Людмила Степанівна, Савчук Петро Несторович, Кібітлевський 

Йосип Едуардович, Дикий В.Я., головний інженер спиртзаводу, Петрович В..   
 

Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І. 

Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне 
засідання 32 сесії Барської міської ради 6 скликання оголосити відкритим, пропонує працювати дві 
години без перерви та пропонує проголосувати за дану пропозицію. 

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 32 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві 

години без перерви. 
 

Звучить Гімн України.   
 

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 32 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 32 сесії  Барської міської ради у кількості одного 

депутата. 
 

Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Педос Г.В.  Чи будуть інші 
пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати депутата Педос Г.В. 

Голосували: за – одноголосно.  
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ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 32 сесії Барської міської ради 6 
скликання депутата Педос Ганну Василівну.  

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 розгляд депутатського запиту депутата міської ради Степанківського М.О.»  / Логінова Л.Г./ . 

2. «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./. 

3. Про затвердження стратегії розвитку міста Бар на період до 2020 року./Гвоздяр Ю.В./ . 
4. «Про розгляд протесту прокурора у питанні тарифів на теплопостачання» /Телятніков С.Ю./ . 
5. «Про затвердження Правил утримання тварин у місті Бар». /Орищук С.Ю./ . 

6. «Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій»/ Ставнюк І.М., Хода Є.Г., 
Терлецький А.П./. 

7. «Різне». 

 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий запропонував в першу чергу розглянути питання, що стосуються Барського спиртового 

заводу та Барського гуманітарно – педагогічного коледжу. Прошу голосувати. 

Голосували: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  В першу чергу розгляну питання, що стосуються Барського спиртового заводу та 

Барського гуманітарно – педагогічного коледжу. 
            

Розгляд питань порядку денного: 
 

1.1  СЛУХАЛИ: 

Головуючий повідомив, що питання «Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради 
Степанківського М.О.» на попередній сесії не брало достатньої кількості голосів. Питання буде 
розглянуто повторно. 

 Депутат Степанківський М.О. повідомив про відкликання свого запиту та зняття даного питання з 
розгляду, в зв’язку з отриманою додатковою інформацією від працівників апарату міської ради.   

 

1.2  СЛУХАЛИ: 

Головуючий інформує питання «Про надання дозволу на використання природних ресурсів 
місцевого значення» Державному підприємству «Барський спиртовий комбінат». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Державному підприємству «Барський спиртовий комбінат» на 
використання ставка, розташованого біля підприємства на річці Рів, з метою забору води, скидання 
умовно чистої води в став та для охолодження обладнання підприємства.  

 
1.3  СЛУХАЛИ: 

Головуючий проінформував питання «Про звернення Вінницької обласної ради щодо передачі  

приміщення бойлерної в м.Бар на Майдані Грушевського, 3, в спільну комунальну власність 
територіальних громад Вінницької обласної ради» та повідомив, що дана бойлерна, згідно 

рішення 23 сесії Барської міської ради від 12.06.2012р.,  включена  до переліку нерухомого майна, що 
підлягає приватизації в 2012 році, на неї виготовлена експертна грошова оцінка.  
ВИСТУПИЛИ: 

Директор Барського гуманітарно-педагогічного коледжу Савчук П.Н. ( виступ додається) 
Директор Барського автомобільно – дорожнього технікуму НТУ, депутат обласної ради  
Кібітлевський Й.Е.: Я прийшов підтримати свого колегу, і просив його не розмовляти таким тоном, 

конфронтації нам не потрібно, ситуація в країні виглядає таким чином: виробництва у Бар майже 
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немає , сьогодні бюджетонаповнюючі установи – Барський автомобільно – дорожній технікум і 
Барський гуманітарно- педагогічний коледж. Я спеціально запитав –заробітна плата і стипендія 

заходить у місто 8 млн.грн. , в коледж – 12 млн.грн (300 працівників у двох закладах). Обласна рада 
питання вирішить просто – не хоче міська рада порозумітись з коледжем – закриють моментально. Так 
само і за себе скажу: не стане БАДТ – в Україні нічого не зміниться. Я хотів , щоб ви почули керівника і 

зрозуміли, що якщо ми не порозуміємось, то і в області , і в Державі ми нікому не потрібні. Потрібно 
шукати рішення , тоді і Сергій Пилипович, і губернатор, який появиться в найближчі часи, почують і 
мене, і вас. З області можуть надійти якійсь субвенції, інша сума, і з дорогами у нас проблеми. 

Продати таку бойлерна – не найкраще вирішення питання. Пропоную Петру Несторовичу все забути  і 
розмову почати з нульової відмітки.  Кожен з Вас представляє громаду міста, і потрібно захищати 

інтереси міста. Сьогодні 65 % наповнення бюджету міста забезпечує бюджетна сфера. Виробництва 
майже немає. Тому, в даній ситуації, ми повинні зробити менш проблемним училище для області, бо 
проблем ми додаємо тільки самі собі.    

Головуючий: Петро Несторович, до  Вас від міського голови,  членів виконкому, працівників апарату 
міської ради чи депутатів поступала інформація про війну, яку Ви згадали у своєму виступі?          
Депутат Кальман О.В.: Петро Несторович, це офіційне засідання і це Ваша особиста заява.  

Головуючий: Петро Несторович, я в своїх виступах ніколи, ніде і нікого не критикував, ні свого 
попередника, і критикувати не буду. Якщо я говорю, то говорю за попередню каденцію, маючи на увазі 
і виконком, і депутатів , і міського голову. Петро Несторович, будьте акуратні у своїх висловлюваннях 

на рахунок війни. Про мене скажуть люди, це вже питання жителів міста, що зробив, що не зробив. Ви 
зробили заяву, і я Вам роблю заяву відповідно, що слово війна від мене ніколи не звучало . 
Перша зустріч в нас була з заступником голови обласної ради п. Медведєвим, друга була з п. 

Федоришеним В.С., який приїздив в м. Бар за дорученням голови обласної ради, остання зустріч була 
за участю заступника начальника управління освіти облдержадміністрації Бачинського в присутності 

Ланового В.І. На всіх зустрічах я висловлював свою думку.  Петро Нестерович, розумію вашу вагому 
роль в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі і хочу , щоб ви зрозуміли, що міського голову і 
депутатів обрала громада міста. 

Депутат Хода Є.Г. : У виступі Петра Несторовича, я почув нові акценти. Раніше стояло питання 
просто передати бойлерну, а зараз можна заключити домовленість про передачу бойлерної , а взамін 
цього на еквівалентній основі обласна рада виділить кошти на якусь програму міської ради. Потрібно, 

щоб керівники про це між собою договорились і винесли на розгляд сесії, депутати це завжди 
підтримають. 
Директор Барського ГПК Савчук П.Н.: Дякую за зауваження, прийму до уваги. Якщо когось образив, 

вибачте – це в пориві емоцій.  
Депутат Мандрика М.І.: Чи є розуміння обласної ради щодо спільної згоди у вирішенні цього питання?  

Депутат обласної ради Кібітлевський Й.Е.: Пропоную директору коледжу, мені та міському голові 
поїхати до голови обласної ради на зустріч у Вінниці, та до чогось конкретного домовитись. Тоді 
питання ще раз винесемо на сесію. 

Депутат Телятніков С.Ю.: Вношу уточнення, у виступі Савчука П.Н. прозвучала фраза «використання 
існуючих мереж теплопостачання». Повідомляю, що існуючі мережі теплопостачання прийшли в 
негодність, і тому в цьому році відмовили в централізованому опаленні Управлінню праці та 

соціального захисту.   
Головуючий: Петро Несторович, ви сказали, що гроші зариті в землю, що може бути відповідальність 
перед правоохоронними органами через проектні роботи, але будь -яка проектна організація  несе 

відповідальність, в т.ч. і кримінальну , за будь – які рішення , які вона прийняла.  Наскільки зрозуміло, 
ви будуєте по проекту, який затверджений печаткою і є офіційним. Але на даний момент у вас 
збудована котельня, яка поштукатурена і з дахом. Ви витратили кошти на котельню , але вони могли 

би піти на інші потреби. Ви піднімаєте питання про дітей-сиріт, про якійсь війни з дітьми, а як тепер 
бути з коштами, які використані на будівництво котельні? Невже ними ніхто не зацікавиться, ні К РУ, ні 

прокуратура, ні інші служби? Навіть, якщо, враховуючи мудру думку Кібітлевського Й.Е., ми 
порозуміємось і котельня передасться на баланс коледжу. А приміщення, навіщо воно будувалось? 
Витрачені кошти на будівництво, куди вони пішли?  

Директор Барського ГПК Савчук П.Н.: Коли був Татусяк С.П., то уже був збудований фундамент під 
котельню, і тоді прозвучала думка закопати існуючий фундамент. Я не міг з цим погодитись, і  для 
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вирішення питання поїхав в управління освіти, і почув думку – фундамент не заривати, продовжувати 
роботи, це приміщення знайде інше призначення. Така була позиція моїх керівників.  

Депутат Степанківський М.О.: Це, звичайно, історія, як ми знущаємось з керівника Барського 
гуманітарно- педагогічного коледжу, яка почалася з 9 січня 2012р. На одній з сесій я говорив, що 
такими закладами треба гордитися, а ми заставляємо людину  вибачатися. Треба було надати 

приміщення бойлерної коледжу.   
Депутат Демченко О.П.: Я зрозуміла, що саме ви ініціювали питання закриття центральної котельні, і 
сказали , що не будете користуватись централізованим теплопостачанням. Ця історія розпочалась з 

того часу, коли почали давати згоди на встановлення автономного опалення в дитячих садочках, 
школах міста. 

Депутат Загорулько Л.Л.: Неможливо терпіти приниження Савчука П.Н. Він вже є і в газетах , і по 
радіо. Давайте допоможемо, віддамо коледжу те, що їм належало.  
Головуючий: Ви стверджуєте, що приміщення   бойлерної    належало   коледжу?  Прошу  

п.Глінського В.О. надати інформацію щодо приміщення бойлерної.  
Глінський В.О.: Все це збудовано будівельниками з НДР, все соціальне житло. І побудовано не 
педагогічне училище, а школа. Приміщення передалося на баланс «Вінницятеплокомуненерго».  На 

баланс передали котельню, теплові мережі і два теплопункти. Всі вони були в одному майновому 
комплексі і технічно забезпечували подачу тепла всьому місту. Це майно ніколи не належало 
гуманітарно-педагогічному коледжу. Це майно належить громаді міста, і якійсь кошти повинні надійти в 

міську казну. Тоді частину коштів можна буде використати на теплозабезпечення цих самих дітей – 
сиріт, інвалідів, вдів.  
Депутат районної ради Бартащук А.Ф. повідомив, що віддавати приміщення не слід, в місті є інші 

діти, є дитячі садочки, школи. В дитячих садочках майже  все 60-х років, не мінялись вікна, ліжка.  
Депутат Педос Г.В.  підтримала Бартащука А.Ф та повідомила , що в дитячих садочках відсутні 

іграшки , старі ліжечка, і для дитячих садочків також потрібні кошти. 
 Депутат Кобиль А.П. запропонував продати приміщення, та отримати кошти за це приміщення.  
Завідуюча ДНЗ №2 Філіпова Н.С. просить надати кошти на розвиток дитячих садків.   

Депутат Левицький С.М. повідомив, що багато коштів вже потрачено на котельню. На саму котельню 
потрібно в межах 960 тис.грн. 
Депутат Досій С.В . : Після будівництва фундаменту котельні, ви вже знали, що дане приміщення не 

буде використовуватись як котельня. Чому кошти не спрямували на придбання бойлерної. 
Савчук П.Н.: Коли натрапили на електрокабель, перенесли фундамент, були ще надії на те, що 
побудуємо. 

Депутат Кальман О.В.: Ми всі говоримо Вам, Петро Нестерович, що ніякої війни немає. Саме 
депутати міської ради обрали Вас , Петро Несторович, чле ном виконкому. Дякуємо, що і БАДТ, і 

гуманітарно - педагогічний коледж – є кращими закладами у місті. Гарно виглядають підсвітки, 
тротуари, але соромно йти по вулицях, де немає нічного освітлення. Соромно перед виборцями, що в 
міській раді немає коштів на освітлення, а в педколеджі є кошти на  недешеву стоянку для автомобілів, 

ковану браму. Мені соромно за дитсадки, в які ходять внуки. Хочу пояснити депутатам, які 
підтримують безкоштовну передачу приміщення бойлерної на баланс педколеджу, що питання з 
самого початку ставилось невірно. Якщо надамо приміщення, то взамін потрібно отримати кошти та 

направити їх на дітей , на дитячі садочки, на школи, на міських сиріт, дітей з багатодітних сімей.  
Головуючий : Заслухавши всі «за» і «проти», пропоную питання про передачу бойлерної зняти з 
порядку денного, направити його на довивчення за участю депутатів обласної ради, міської ради, 

депутатського корпусу і дійти до спільного рішення.  
Депутат обласної ради Кібітлевський Й.Е. повідомив, що гарантує організацію такої зустрічі та про 
те, що кошти будуть використані для дитячих навчальних закладів.  

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  Питання щодо передачі приміщення бойлерної в м.Бар на Майдані Грушевського, 3, в 

спільну комунальну власність територіальних громад Вінницької обласної ради зняти з розгляду  та 
звернутись, при підтримці депутата обласної ради Кібітлевського Й.Е., до Вінницької обласної ради 
щодо можливості надання територіальній громаді м.Бар взамін зазначеного вище приміщення 

бойлерної іншого альтернативного майна чи виділення коштів.   
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 Головуючий пропонує оголосити перерву засідання сесії на 10 хвилин. 

Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  оголосити перерву засідання сесії на 10 хвилин. 
 

1.4  СЛУХАЛИ: звернення Барського ЛВУМГ дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України»  про продовження договору оренди земельної ділянки площею 
0,1300 га по вул. Чернишевського для будівництва багатоквартирного житлового будинку . 

Заступник начальника по будівництву  Барського ЛВУМГ Петрович В.: Земельну ділянку 
орендуємо на законних підставах, вчасно сплачуємо орендну плату, надалі бажаємо орендувати дану 

ділянку та проводити будівництво. 
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат Щепковський В.М.: я раніше орендував цю земельну ділянку, 13 соток. За моєю згодою 

дана ділянка передана в оренду Барському ЛВУМГ для подальшого будівництва житлового будинку, 
який я мав і будувати. В мене є договір, згідно якого моя організація та  Барське ЛВУМГ мали спільно 
проводити роботи по підведенню всіх мереж. 

Депутат Левицький С.М.:  Пропоную направити лист Барському ЛВУМГ, в якому просимо надати  
гарантії, що в наступному році буде розпочате будівництво та виділені про це кошти.  
Головуючий: З ваших виступів, я зробив висновок, що оренда земельної ділянки продовжуєтьс я три 

роки  з часу реєстрації. 
Депутат Степанківський М.О. пропонує надати відповідь, що договір має чинність три роки з моменту 
реєстрації та надати відповідь Барському ЛВУМГ. За цей час потрібно вивчити питання юридичному 

відділу. 
Головуючий ставить на голосування проект рішення.   

ГОЛОСУВАЛИ : за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити Дочірній компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України» термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,1300 га в м. Бар по вул. 

Чернишевського  терміном на 1 рік для будівництва багатоквартирного житлового будинку.  
Встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  Дочірній 
компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в місячний термін 

укласти з Барською міською радою договір оренди земельної ділянки.  
 

2.  СЛУХАЛИ:  

Начальник фінансово - економічного відділу, головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф. 
проінформувала по питанню «Про внесення змін до рішення 17 сесії 6  скликання від 13.01.2012р. 

«Про міський бюджет на 2012 рік» та запропонувала додатково розглянути питання про виділення 
70 тис. на утримання доріг, яке не розглядалось на   засіданні постійної комісії з питань соціально - 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1). По загальному фонду: 

1.1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету: 
По коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та офор млення 

документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» на суму   159788,00  

грн. 
1.2. Зняти асигнування в сумі 215788,00 грн.: 
1.2.1 По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» :  

- Зняти асигнування з  КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 36000,00 грн., 
- Зняти асигнування з КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 11000,00 грн.  

- Зняти асигнування з КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» в сумі 5000,00 грн.  
- Зняти асигнування з КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» в сумі 14000,00 грн. 
- -Всього зняти видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі : 66000,00 грн.  

1.2.2. По КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»:  
- Зняти асигнування по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 16500,00 грн.  
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- Зняти асигнування по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» 12000,00 грн.  
- Зняти асигнування по КЕКВ 1164 «Оплата газопостачання» в сумі 40000,00 грн.  

- Зняти асигнування з КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» в сумі 5000,00 грн.  
Всього зняти видатки по КЕКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 73500,00 грн.  
 1.2.3. По КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей»  

- Зняти асигнування з КЕКВ 1343 « Інші поточні трансферти населенню» в сумі 19608,00 грн.  
 1.2.4. По КФК 160101 «Землеустрій»: 
- Зняти асигнування по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 50680,00 грн.  

 1.2.5.По КФК 250404 «Інші видатки» 
- Зняти асигнування по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 6000,00 грн.  

 1.3. Направити асигнування  в сумі 56000,00 грн.: 
1.3.1. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» :  

- Направити видатки на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» в сумі 5000,00 грн.  

 1.3.2. По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 
- Направити видатки на КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 20000,00 грн. 
 1.3.3. По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

- Направити асигнування на КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» в сумі 1000,00 грн. 
(допомога на поховання). 
 1.3.4. По КФК 100203 «Благоустрій міст»  

- Направити видатки на КЕКВ 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установа, 
організаціям) в сумі 20000,00 грн. 
 1.3.5. По КФК 110502 «Інші культурно - освітні заходи»: 

- Направити асигнування на КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» в  сумі 10000,00 
грн. 

 
2). По спеціальному фонду: 
2.1. Збільшити доходи по коду 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів  з 

фізичних осіб» в сумі 70000,00 грн. 
2.2. Направити видатки на КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг» по КЕКВ 1310 «Субвенції та поточні 

трансферти підприємствам (установа, організаціям) на КП «Бар -благоустрій» в сумі 70000,00 грн. 
2.3. Збільшити доходи по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 100000,00 грн.  
2.4.  Направити видатки на КФК 250324 «Субвенція  іншим бюджетам на виконання інвестиційних 

проектів» по Барській міській раді по КЕКВ 2420 «Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» в сумі 100000,00 грн. 

 
3). Затвердити розпорядження міського голови:  
3.1. Розпорядження № 327-Р від 23.11.2012р. «Про внесення змін до помісячного розпису бюджетних 

асигнувань»  
По загальному фонду: 
1.1. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:  

 - зняти з  КЕКВ:1140 «Видатки на відрядження» в сумі –  3000,00 грн. 
- зняти з КЕКВ 1172  «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку»  800,00 грн.,  

- направити на КЕКВ 1131 «   Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар, у  тому числі м'який  
інвентар та обмундирування»  в сумі 3800,00 грн. 
1.2.  Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» по КЕКВ 1133 «Продукти 

харчування» в сумі 20000,00 грн. з грудня місяця на листопад.  
 

4). Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань соціально -економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради.  
 

3.  СЛУХАЛИ:  
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. проінформував питання «Про стратегію розвитку міста Бар 
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на період до 2020 року». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію «Про стратегію розвитку міста Бар на період до 2020 року» прийняти за 
основу. 
 

4.  СЛУХАЛИ:   
Директор Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго», депутат Телятніков С.Ю.  проінформував 
питання «Про розгляд протесту прокурора у питанні тарифів на теплопостачання». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Протест прокурора Барського району № 73-2423вих-12 від 06.11.2012 р. на рішення 

виконавчого комітету Барської міської ради від 13.01.2012 р. № 678 «Про затвердження тарифів для 
Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго» відхилити, залишити тарифи на послуги з централізованого 
теплопостачання, що надаються Барським КПТМ «Бартеплокомуненерго» згідно рішення виконавчого 

комітету Барської міської ради від 13.01.2012 р. № 678, без змін.  
 

5.  СЛУХАЛИ:   

Начальник відділу ПСЗ Орищук С.Ю. проінформував питання «Про затвердження  Правил 
утримання тварин у м.Бар». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1).Затвердити Правила утримання  тварин у місті Бар (додається). 
2).Виконавчому комітету Барської міської ради здійснювати контроль за виконанням цих Правил та 

вживати своєчасні заходи щодо попередження, недопущення та усунення їх порушень.  
3).Висвітлити дані правила у міській газеті «Барчани» та розмістити на сайті виконавчого комітету.  

4).Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради:  
- з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини, діяльності ЗМІ, оборонної роботи, 
Регламенту та відзначення нагородами; 

- з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
 

6.1  СЛУХАЛИ:  

Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. проінформувала питання  «Про внесення змін 
до Положення про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про оренду комунального майна територіальної громади 
м.Бар, затвердженого рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012  р., а саме – 

виключити з Положення пункт 4.6.2.  
 

6.2  СЛУХАЛИ:  

Начальник КП «Барське будинкоуправління», депутат Терлецький А.П. звернувся з проханням про 
надання згоди КП «Барське будинкоуправління» на придбання автомобіля.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

 ВИРІШИЛИ: Надати згоду  КП «Барське будинкоуправління» на придбання автомобіля ГАЗ 33023 
(ГАЗЕЛЬ ДУЕТ) орієнтовною вартістю 70000 грн. за рахунок власних надходжень.  
 

6.3  СЛУХАЛИ:  
Начальник КП «Бар-благоустрій» Бартащук А.Ф. звернувся з проханням про надання згоди КП «Бар-
благоустрій» на відчуження транспортних засобів.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 ВИРІШИЛИ: Надати згоду комунальному підприємству «Бар -благоустрій» Барської міської ради на 

відчуження шляхом продажу у встановленому законом порядку наступних транспортних засобів:  
-  УАЗ 3303 , державний номер АВ 41-84 ВМ ,  1992 р.в.;  

                -   ГАЗ 31029 «Волга» , державний номер АВ 40-55 ВМ,  1996 р.в.; 

                -   УАЗ 4695 , державний №67-89 ВИА,  1982 р.в. 
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 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. 
 

6.4  СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 

міста.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

 ВИРІШИЛИ: 

1).Звільнити з 01.12.2012р. гр. Котик Ірину Святославівну від плати за харчування дітей Марусяк Ольги 
Михайлівни,  Марусяк Мирослави Михайлівни, Марусяка Давіда Михайловича в  ДНЗ №2  на 50% як  

багатодітну сім’ю. 
2).Звільнити з 01.01.2013р. гр. Саволюк Наталію Василівну від плати за харчування доньки Саволюк 

Владислави Василівни в  ДНЗ №3  на 50% як  багатодітну сім’ю.  

3).Звільнити з 01.01.2013р. гр. Печенюк Альону Вікторівну від плати за харчування доньки Печенюк 
Єлизавети Вікторівни в  ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю.  

 

6.5  СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Виплатити: 

1).Гр. Настуняк Надії Дмитрівні допомогу на поховання доньки Федорової Віти Валеріївни в розмірі 500 
грн. , яка на день смерті ніде не працювала.  

2).Гр. Белінській Галині Миколаївні допомогу на поховання чоловіка Белінського Дмитра Едуардовича 

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

6.6  СЛУХАЛИ: Про списання заборгованості по орендній платі КУ «Барський районний трудовий 
архів» 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в списанні заборгованості по орендній платі КУ «Барський районний трудовий 

архів» перед відділом освіти Барської районної державної адміністрації за оренду приміщень в ЗОШ І-
ІІІ ст.№4 м. Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.7  СЛУХАЛИ: Про продовження КУ «Барський районний трудовий архів» договору оренди 
приміщення  по вул.Пролетарська, 3 (ЗОШ №4 1-3 ступенів). 

ВИРІШИЛИ: В зв’язку з заборгованістю за оренду приміщення, питання зняти з розгляду на 
довивчення виконкомом, розглянути на наступній сесії.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  
 

6.8  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс КП 
«Барське будинкоуправління» частини адміністративної будівлі 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1).Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Бар -благоустрій» на баланс КП «Барське 

будинкоуправління» частини адміністративної будівлі площею 92,96 кв.м по вул. Пролетарська, 18 в 
м.Бар.   
2).Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:  

Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.  
Члени комісії:  
- начальник КП «Бар-благоустрій»; 

- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»; 
- начальник КП «Барське будинкоуправління»;  
- головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління».  

 
6.9  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс КП 

«Барське будинкоуправління» автомобіля ЗІЛ 131  
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  

1).Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Бар -благоустрій» на баланс КП «Барське 
будинкоуправління» автомобіля ЗІЛ 131 автопідіймач, державний номер АВ 4185 ВМ. 
2). Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:  

Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.  
Члени комісії:  
- начальник КП «Бар-благоустрій»; 

- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»; 
- зав.гаражем КП «Бар-благоустрій»; 

- начальник КП «Барське будинкоуправління»; 
- головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»;  
- комірник КП «Барське будинкоуправління».  

 
 Головуючий: Депутат міської ради, секретар Педос Г.В. залишає засідання сесії за її проханням.  

Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Савосіну С.Ю.  Чи будуть інші пропозиції ? 

Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати депутата Савосіну С.Ю.  
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 32 сесії Барської міської ради 6 

скликання депутата Савосіну Світлану Юріївну.  
Відсутня депутат Педос Г.В. 
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 

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

Головуючий: Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово  - комунального 

господарства  інформує  голова комісії  Терлецький А.П. 
 

6.10  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зняття житлового приміщення з балансу КП «Барське 

будинкоуправління» 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл комунальному підприємству «Барське будинкоуправління» Барської міської 

ради на зняття з балансу підприємства житлового приміщення – квартири № 1 по вул.М.Кривоноса, 72. 
 

6.11  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мельник Ніні Олександрівні на приватизацію квартири № 5 

в м.Бар по вул. М. Туніка, буд. 27. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1).Виключити квартиру № 5 по вул.Туніка, 27 м.Бар, загальною площею 26,0 м.кв., жилою площею 

17,6 м.кв. з числа службових жилих приміщень. 

2).Видати ордер загального зразка на квартиру № 5 по вул.Туніка, 27 м.Бар  загальною площею 
26,0 м.кв., жилою площею 17,6 м.кв. Мельник Ніні Олександрівні з неповнолітніми дітьми Мельник 
Мар’яною Михайлівною, 2000 року народження, Мазур Лесею Сергіївною, 1995 року народження.  

3).Надати дозвіл Мельник Ніні Олександрівні на приватизацію квартири № 5 по вул.Туніка, 27 м.Бар  
Вінницької області загальною площею 26,0 м.кв., жилою площею 17,6 м.кв. (склад сім’ї 3 чол.). 

4).Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з 

питань архітектури, будівництва та житлово -комунального господарства. 
 

6.12  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КП «Барське будинкоуправління» 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  

1).Збільшити статутний фонд Комунального підприємства «Барське будинкоуправління» Барської 
міської ради до 15000,00 грн. 
2).Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Барське будинкоуправління» Барської міської 

ради, затвердженого рішенням 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012  р., а саме - 
пункт 5.4. Статуту викласти в наступній редакції:  
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«5.4. Статутний фонд Підприємства становить 15000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч грн.).»  
3).Уповноважити начальника Комунального підприємства «Барське будинкоуправління» Барської 

міської ради Терлецького Анатолія Петровича вжити усіх необхідних заходів щодо державної 
реєстрації  змін до Статуту. 
 

6.13  СЛУХАЛИ: Про надання в користування електричних обігрівачів.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  

1).Уповноважити КП «Барське будинкоуправління» надавати соціально незахищеним споживачам 
теплової енергії безкоштовно на договірних засадах в строкове ( 1 р.) користування електричні 

обігрівачі повітря на підставі р ішення постійно діючої міжвідомчої комісії Барської міської ради з 
розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від системи централізованого 
теплопостачання. 

2).Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу міжвідомчу комісії Барської 
міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від системи централізованого 
теплопостачання (голова комісії Хода Є.Г.).  

 
6.14  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу «Бар-благоустрій» на обмін з Копайгородською селищною 

радою транспортними засобами 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1).Погодити передачу територіальній громаді селища Копайгород Барського району Вінницької області 

з балансу КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради трактора ЮМЗ-6 ДНЗ 072-04, а також прийняття 
в комунальну власність територіальної громади м.Бар на баланс КП «Бар -благоустрій» Барської 

міської ради сміттєвоза на базі ГАЗ-53, ДНЗ АН-7072. 
2).Надати дозвіл комунальному підприємству «Бар -благоустрій» Барської міської ради на укладення 
договору міни транспортними засобами, зазначеними у п. 1 рішення.  

 
6.15  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Бар-благоустрій»  на баланс КП 

«Барське будинкоуправління» матеріальних цінностей.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1).Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Бар -благоустрій» на баланс КП «Барське 

будинкоуправління» матеріальних цінностей:  2 комп’ютери, 2 принтери (Canon LBP 6000, Canon i-
SENSYS MF 3010 Pr/Scan/Cjpier A4), малоцінних та швидкозношувальних пристроїв та матеріалів). 

2).Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:  
Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.  
Члени комісії:  

- начальник КП «Бар-благоустрій»; 
- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»; 
- комірник КП «Бар-благоустрій»; 

- начальник КП «Барське будинкоуправління»;  
- головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»;  
- комірник КП «Барське будинкоуправління».  

 
6.16  СЛУХАЛИ: 

Депутат Кальман О.В. зачитав заяву гр. Мацюк Ніни Василівни про надання дозволу на 

відчуження  частини адміністративної будівлі по вул.Пролетарська , 6.   
Голосували: за – «22», проти -«1», утримались - «0». Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Мацюк Ніні Василівні на відчуження 31/100 ідеальної частки 
адміністративної будівлі по вул.Пролетарська, 6 в м.Бар.  
 

6.17  СЛУХАЛИ:  
Депутат Кальман О.В. зачитав звернення Барської МДПІ про погашення податкового боргу 
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Барського ККП.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду та направити на доопрацювання.  
 

 Головуючий: Питання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного  середовища  інформує голова комісії, депутат міської ради  Ставнюк І.М. 
Голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  
природного  середовища, депутат міської ради  Ставнюк І.М. пропонує голосувати списком, щоб 

провести сесію в межах регламенту. 
 

6.18  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 гр. ---  на земельну ділянку (проект із землеустрою щодо відведення  гр. ---  земельної ділянки) 
площею ---  га  в м. Бар по вул. --- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( індивідуального гаражного будівництва, провадження комерційної 
діяльності).  

2.)Передати гр.---  безкоштовно 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 (індивідуального гаражного будівництва, провадження комерційної 
діяльності) 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  

 
  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд : 
 1)  Гр. Глінському Анатолію Олександровичу – площею 0,0648 га по вул. Кооперативна, 30;  

 
 2)  Гр. Полькіній Олені Степанівні – площею 0,0574 га по вул. І.Богуна, 50 А;  

 

 3)  Гр. Слободянюк Зої Павлівні – площею 0,0635 га по вул. 305–ї Дивізії, 10;  
 

 4)  Гр. Кучеруку Володимиру Миколайовичу – площею 0,1000 га по вул. Грушевського, 42;  
 

 5)  Гр. Плаксієнку Леоніду Михайловичу - площею 0,0580 га по пров.Шевченка, 9;  

 
 6)  Гр. Шишкіну Анатолію Васильовичу – площею 0,0652 га по пров. Врублевського, 8;  

 

 7)  Гр. Гоші Ользі Семенівні – площею 0,1000 га по вул. Грушевського, 86 ;  
 

 8)  Гр. Олійнику Юрію Андрійовичу – площею 0,1000 га по вул. Мазура, 55;  

 
 9)  Гр. Гончаруку Степану Івановичу – площею 0,0738 га по вул. О.Войни,21;  

 

 10)  Гр. Ході Анжелі Дем’янівні – площею 0,0661 га по вул. Марата, 75/2 А;  
 

 11)  Гр.Ковбасюк Ользі Володимирівні – площею 0,0947 га по вул. І.Сірка, 4; 
 

 12)  Гр. Любінецькому Ростиславу Євгенійовичу – площею 0,0986 га по вул. Делімарського, 31;  

 
 13)  Гр. Гудимі Ганні Іванівні – площею 0,0152 га по вул. Соборна,21, кв.3;  
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 14)  Гр. Докійчуку Віктору Івановичу – площею 0,0597 га по вул. Калініна, 53(39); 

 
 15)  Гр. Храпку Миколі Володимировичу – площею 0,1000 га по вул. Герасимчука, 31; 

 

 16)  Гр. Хмелюку Андрію Михайловичу – площею 0,0603 га по вул. Котовського, 45; 
 

 17)  Гр.Тхір Галині Петрівні – площею 0,0589 га по вул. Островського, 65; 

 
 18)  Гр.Мельнику Григорію Броніславовичу – площею 0,0673 га по вул. Островського, 102; 

 
 19)  Гр.Ковалю Дмитру Миколайовичу – площею 0,0351 га по вул. Святого Миколая, 13; 

 

 20)  Гр.Березській Людмилі Павлівні – площею 0,0522 га по пров. Шевченка, 9 А; 
 

 21)  Гр.Березській Людмилі Павлівні – площею 0,1533 га по вул. Мазура, 54; 

 
 22)  Гр.Лозінському Ігорю Броніславовичу – площею 0,0214 га по вул. Бони Сфорци, 7;  

 

 23)  Гр. Данилишину Семену Миколайовичу - площею 0,0632 га по вул. Мазепи , 15;  
 

 24)  Гр. Коваль Олені Степанівні – площею 0,0346 га по вул.О.Кошового, 61;  

 
 25)  Гр.Круглецькому Валентину Тимофійовичу – площею 0,0277 га, в т.ч. земельна ділянка №1 – 

площею 0,0142га та земельна ділянка №2 - площею 0,0135 га, по вул. Володарського, 4, кв.1 (3);  
 

 26)  Гр. Іваненку Віктору Олексійовичу – площею 0,2021 га, в т.ч.  0,1021 га по вул.Мазура,33 та площею 

0,1000 га по вул.Мазура,35;  
 

 27)  Гр.гр. Ткачук Євгенії Петрівні, Ткачуку Юрію Борисовичу, Ткачуку Сергію Борисовичу – площею 

0,1000 га по вул. Д.Нечая, 23 А; 
 

 28)  Гр.Сабію Андрію Леонтійовичу – площею 0,1687 га, в т.ч. 0,1000 га - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0687 га - для ведення 
особистого селянського господарства, по вул. М.Туніка, 23;  

 
 29)  Гр.Бакуш Тетяні Анатоліївні – площею 0,1125 га, в т.ч. 0,1000 га - для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0125 га - для ведення 

особистого селянського господарства, по вул. Кооперативна, 57;  
 

 30)  Гр.Нівельському Олександру Володимировичу – площею 0,1281 га, в т.ч. ділянка 0,1190 га 

належить йому на підставі договору купівлі - продажу, ділянку площею 0,0091 га передати 
безкоштовно в приватну власність, по вул. І. Сірка,  73;  
 

 31)  Гр. Дубінецькій Катерині Василівні - площею 0,1658 га по вул. Коцюбинського, 28,  в т.ч. ділянка №1 
- площею 0,0829 га та ділянка №2 - площею 0,0829га, що підлягає відчуженню,;  
 

 32)  Гр. Антонюку Віктору Олександровичу - площею 0,0275 га в м. Бар по вул. Червоноармійська, 36;  
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 0,0275 

га в м. Бар по вул. Червоноармійська, 36, якою користувалась гр. Алієва Галина Петрівна. Передати 
безкоштовно в приватну власність дану земельну ділянку гр. Антонюку Віктору Олександровичу, 
який  згідно мирової угоди, затвердженої ухвалою Барського районного  суду, визнаний власником 

29/100 частини нерухомого майна по вул.Червоноармійська, 36, та видати йому Державний акт на 
право приватної власності на дану земельну ділянку.  
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 33)  Гр. Демченко Олені Петрівні - орієнтовною площею 0,0590 га по пров. Врублевського , 5; 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 0,0590 
га по пров. Врублевського,5, якою користувалась Кінзерська Євгенія Андріївна.  Передати 
безкоштовно в приватну власність  дану земельну ділянку гр. Демченко Олені Петрівні, враховуючи 

договір купівлі-продажу житлового будинку, та видати її Державний акт на право власності на дану 
земельну ділянку.  
 

 34)  Гр.гр. Кузюрі Валентині Олександрівні та Осадчій Аллі Олександрівні - площею 0,0977 га в м. Бар по 
вул. Мазура, 23 в спільну сумісну власність; 

Вирішили: Затвердити технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 0,0977 
га в м. Бар по вул. Мазура, 23, якою на момент смерті користувався Харченко Олександр 
Григорович. Передати безкоштовно в спільну сумісну власність дану земельну ділянку гр.гр. Кузюрі 

Валентині Олександрівні та Осадчій Аллі Олександрівні, які згідно рішення суду є спадкоємцями 
Харченка Олександра Григоровича, та видати їм Державний акт на право спільної сумісної власності 
на дану земельну ділянку. 

 
 35)  Слухали: 1. Заяву  гр. Іванова Миколи Васильовича про затвердження технічної документації із 

землеустрою на земельну ділянку площею 0,0197 га в м. Бар по вул. Залізнична 10/1, та передачу 

земельної ділянки площею 0,0197 га в приватну власність;  
2. Заяву Мудрик Людмили Василівни про її не згоду на передачу в приватну власність земельної 
ділянки 0,0022 га гр.Іванову М.В., в зв’язку з порушенням будівельних норм при будівництві гаража 

гр. Івановим М.В.  
Вирішили: Затвердити гр. Іванову Миколі Васильовичу технічну документацію із землеустрою на 

земельну ділянку площею 0,0175 га, в т.ч. земельну ділянку №1 – площею 0,0097га, земельну 
ділянку №2 – площею 0,0021 га, земельну ділянку №3 - площею 0,0057 га,  в м. Бар по вул. 
Залізнична 10/1, передати безкоштовно в приватну власність дану земельну ділянку гр. Іванову М.В. 

та видати йому Державний акт на право приватної власності на дану земельну ділянку.  
 

 36)  проект із землеустрою 

гр. Сікіржінському Віталію Анатолійовичу – площею 0,0974 га по вул. Сагайдачного, 43 ;  
 

  Для ведення особистого селянського господарства : 

 37)  Гр. Загіці Надії Пилипівні – площею 0,3663 га по вул. Н.Курченко, 51;  
 

 38)  Гр.Шараварі Василю Вікторовичу – площею 0,1000 га по вул. Дорошенка , 55 А;  
 

  Для індивідуального гаражного будівництва : 

 39)  Гр. Шимко Жанні Арсенівні – площею 0,0026 га по вул. Комарова, 3, бокс 18;  
 

 40)  Гр. Гринюку Миколі Івановичу – площею 0,0027 га по вул. Р.Люксембург, 64, бокс 3;  

 
 41)  Гр. Гвоздяру Юрію Васильовичу  -  площею 0,0031 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 27 А;   

 

 42)  Гр. Броновіцькій Надії Анатоліївні – площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 366;  
 

 43)  Гр. Нечитайлу Антону Петровичу – площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, бокс 16;  

 
 44)  Гр. Шевчуку Кирилу Андрійовичу – площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, бокс 11;  

 
 45)  Гр. Коваль Олені Степанівні – площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд А, бокс 25;  

 

 46)  Гр. Савчук Валентині Степанівні – площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 112;  
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 47)  Гр. Бевз Лукії Федорівні – площею 0,0023 га по вул. М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, бокс 10;  
 

 48)  Гр. Степовик Наталії Степанівні – площею 0,0017 га по вул. Щорса, 3, бокс 5;  
 

 49)  Гр. Штегеран Людмилі Василівні – площею 0,0027 га по вул. Гагаріна, 21, бокс 1;  

 
 50)  Гр. Кальману Олександру Олексійовичу – площею 0,0025 га по вул. Кооперативна, 20 А, бокс 19; 

 

 51)  Гр. Слободянюку Юрію Олексійовичу – площею 0,0031 га по вул. Туніка, 14 А, бокс 3;  
 

 52)  Гр. Леоновій Ніні Володимирівні – площею 0,0030 га по вул.Коцюбинського, 19 А, бокс 5;  
 

 53)  Гр. Лаврову Ігорю Севастяновичу – площею 0,0030 га по вул.Коцюбинського, 19 А, бокс 6;  

 
 54)  Гр. Городнянській Марії Стефанівні – площею 0,0025 га по вул. Червоноармійська, 17, бокс 164; 

 

 55)  Гр. Ткачуку Анатолію Олександровичу – площею 0,0063 га по вул. Врублевського, 36, бокс 4 та 5; 
 

 56)  Гр. Смоляку Петру Васильовичу – площею 0,0020 га по вул. Нахімова, 19 А, бокс 6;  

 
 57)  Гр. Залевському Євгену Михайловичу – площею 0,0026 га по вул. Горького, 12 А, бокс 4; 

 

 58)  Гр. Камінському Валентину Миколайовичу – площею 0,0031 га по вул. Буняковського, 12 А;  
 

 59)  Гр. Круглецькому Тимофію Григоровичу  – площею 0,0020 га по вул. Р.Люксембург, 31 А, бокс 3;  
 

 60)  Гр. Матковському Дмитру Миколайовичу   – площею 0,0100 га по вул. І.Франка, 16;  

Надати дозвіл на відчуження земельної ділянки площею 0,0028 га.  
 

 61)  Гр. Нарольському Анатолію Івановичу – площею 0,0089 га, в т.ч. площею 0,0021 га по вул. 

М.Кривоноса, 60, бокс 383, площею 0,0046 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 418, площею 0,0022 га 
по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 413;  
 

 62)  Гр. Нарольському В’ячеславу  Анатолійовичу  –   площею 0,0026 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 
418 Б; 

  
 На умовах оренди  

 

 63)  Гр.Кушнір Галині Іванівні – площею 0,0042 га по вул. Р. Люксембург, 68 для обслуговування 
добудови до квартири №8 терміном на 49 років з встановленням орендної плати в розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки; 

 
 64)  Гр.Гавришко Валентині Федорівні – площею 0,0039 га по вул. Нахімова, 17, кв. 8 для 

обслуговування добудови до квартири терміном на 49 років з встановленням орендної плати в 

розмірі 3% від нормативної грошової оцінки;  
 

 65)  Гр. Глінському Анатолію Олександровичу – площею 0,1281 га по вул. Мазура, 73 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 3 роки з встановленням 
орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки;  

Земельна ділянка Гр. Глінського Анатолія Олександровича по вул. Кооперативна, 30 пропонується 
для передачі безкоштовно в приватну власність на даній сесії - п.п.1) даного пункту.  
 

 На умовах земельного сервітуту 
 66)  Гр. Пасічнюк Людмилі Олексіївні – площею 0,0096 га по вул. Соборна, 11 для провадження 
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комерційної діяльності (благоустрою та обслуговування магазину, суміжної території магазину) на 3 
роки з встановленням плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки ; 
 

 67)  Гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу – площею 0,0319 га по вул. Гагаріна для провадження 

комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд); 
Вирішили:  
1). Відмовити гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу у затвердженні технічної документацію із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку на умовах 
земельного сервітуту площею 0,0319 га по вул. Гагаріна в м.Бар для провадження комерційної 

діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд).  
2).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку на умовах земельного сервітуту гр. Помилуйка Володимира 

Васильовича площею 0,0070 га по вул. Гагаріна в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд).  

3).Надати гр.Помилуйку В.В. земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. Гагаріна в м.Бар на умовах 

земельного сервітуту терміном на 3 (три) роки за рахунок земель житлової та громадської 
забудови міста.  

4).Встановити плату за користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 

12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
5).Гр.Помилуйку В.В. внести зміни у технічну документацію із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою на праві земельного 

сервітуту,  замінивши площу земельної ділянки «0,0319 га» на «0,0070 га». 
 

 68)  Гр. Хмелюку Валерію Андрійовичу – площею 0,0015 га по вул. Соборна (біля буд.№23)  для 
провадження комерційної діяльності (встановлення перевізного причепу для торгівлі м’ясо – 
ковбасними виробами) на 3 роки з встановленням плати за користування земельною ділянкою на 

праві земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;  
 

 69)  ТОВ «Пфаннер Бар» – площею 0,0015 га по вул. Шевченка для провадження комерційної діяльності 

(обслуговування тимчасової споруди) на 1 рік з встановленням плати за користування земельною 
ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;  
 

 В постійне користування 
 70)  Свято- Троїцькому Брайлівському жіночому монастирю – площею 0,1809 га, в т.ч. 0,0972 га для 

обслуговування нежитлового приміщення та 0,0837 га для будівництва та обслуговування 
культових споруд по вул.Святого Миколая, 15.  
 

Головуючий ставить на голосування питання 1-70 пункту 6.18.   
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

6.19  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, провадження комерційної діяльності)   
наступним громадянам: 

 
 В приватну власність  
  Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

 1)  Гр. Гайдачевському Володимиру Сергійовичу – орієнтовною площею 0,0300 га по вул.М.Кривоноса, 
23; 
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 2)  Гр. Цехмістер Ользі Петрівні – орієнтовною площею 0,0350 га по вул. Маяковського, 2/24;  

 
 3)  Гр. Цехмістер Ользі Петрівні – орієнтовною площею 0,0350 га по вул. Монастирська, 24/2; 

 

 4)  Гр.Гуменюку Сергію Петровичу - орієнтовною площею 0,0098 га по вул. Св.Миколая, 24;  
 

 5)  Гр.Довгань Фросині Іванівні – орієнтовною площею 0,0500 га по вул.Примакова, 21;  

 
 6)  Гр. Іванову Миколі Олександровичу, Івановій Людмилі Василівні -  орієнтовною площею 0,1000 га по 

вул. М.Кривоноса, 72 кв.1 в спільну сумісну власність;  
 7)  Гр. Васютинській Олені Казимирівні -  орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 305 –ї Дивізії, 1 А;   

 

 8)  Гр. Вієцькій Оксані Анатоліївні -  орієнтовною площею 0,0600 га по вул.  Щорса, 21;   
 

 9)  Гр.гр. Гуменюк Раїсі Іванівні, Гуменюку Андрію Володимировичу, Гуменюку Сергію Володимировичу   

-  орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Р.Люксембург, 32, кв.5 в спільну сумісну власність;   
 

 10)  Гр.Цимбал Людмилі Олександрівні  -  орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Територія цукрового 

заводу, 29;   
 

 11)  Гр. Усатій Раїсі Борисівні – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Мазура, 71;  

 
 12)  Гр. Обмоклій Олені Іванівні – орієнтовною площею 0,0725 га по вул. Шевченка, 5, кв.2; 

 
 13)  Гр. Сідоренку Анатолію Михайловичу – орієнтовною площею 0,0715 га по вул. Дімітрова, 5;  

 

 14)  Гр. Мельник Оксані Миколаївні – орієнтовною площею 0,1500 га по вул. Мазура, 34, 
Надати земельній ділянці гр. Мельник О.М. юридичну адресу - м.Бар , вул. Мазура, 34 (взамін вул. 
Мазура, 30 Б); 

 
 15)  Гр. Демченко Сергію Івановичу – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Мазура, 30 Б;  

Надати земельній ділянці гр. Мельник О.М. юридичну адресу - м.Бар , вул. Мазура, 30 Б(взамін вул. 

Мазура, 30 А); 
 

 16)  Гр. Гвоздяру Юрію Васильовичу – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Некрасова, 21, кв.1;  
 

 17)  Гр. Габовичу Віктору Васильовичу – площею 0,0970 га по вул. Сагайдачного, 8 для встановлення 

(відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
 

 18)  Гр. Капиці Володимиру Миколайовичу – площею 0,1202 га по вул. І. Богуна, 42, кв.1 для 

встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
 

 19)  Гр. Гуслякову Григорію Івановичу – площею 0,0849 га по пров. Чехова, 3 для встановлення 

(відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
 

 20)  Гр.Лук’яновій Надії Микитівні – площею 0,0888 га по вул. Воїнів – інтернаціоналістів, 17, кв.1  для 

встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
 

 21)  Гр. Козловській Анелі Антонівні – площею 0,0900 га по вул. В.Комарова, 11/1 для встановлення 
(відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
 

  Для індивідуального гаражного будівництва 
 22)  Гр. В’юну Валерію Івановичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Червоноармійська,17, бокс 
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266;   
 

 23)  Гр. Дремух Анастасії Василівні -  орієнтовною площею 0,0013 га по вул. Комарова, 3,  бокс 17;  
 

 24)  Гр. Мельнику Володимиру Миколайовичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Кооперативна, 20 

А, бокс 23, 
Надати гаражу гр.Мельника В.М. юридичну адресу – м.Бар, вул. Кооперативна, 20 А, бокс 23;   
 

 25)  Гр. Гарагоді Миколі Івановичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Кооперативна, 20 А, бокс 15;   
 

 26)  Гр. Крупському Анатолію Георгійовичу -  орієнтовною площею 0,0052 га по вул. М.Кривоноса, 66 А, 
бокс 20;   
 

 27)  Гр. Кліщ Ніні Андріївні -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 76;   
 

 28)  Гр. Вергелесу Василю Степановичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд 

В, бокс 36;   
 

 29)  Гр. Храполовичу Василю Миколайовичу – орієнтовною площею 0,0035 га вул. Героїв Чорнобиля, 20 

А, бокс 1, 
Надати гаражу гр.Храполовича В.М. юридичну адресу – м.Бар, вул. Героїв Чорнобиля, 20 А, бокс 1; 
 

 30)  Гр. Мазуру Володимиру Віталійовичу – орієнтовною площею 0,0090 га по вул. Героїв Чорнобиля, 20 
А, бокс 2; 

 
 31)  Гр. Сенік Франі Казмирівні – орієнтовною площею 0,0060 га по вул. Героїв Чорнобиля, 20 А, бокс 3;  

 

 32)  Гр. Титаренко Вікторії Павлівні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Червоноармійська, 17, бокс 
301; 
 

 33)  Гр. Закорчменному Юрію Васильовичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Гагаріна, 25, бокс 2;  
 

 34)  Гр. Шпирці Василю Івановичу  – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 49;  

 
 35)  Гр. Радішевській Вікторії Петрівні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Жовтневої революції,3, 

бокс 36, 
Надати гаражу гр.Радішевської В.П. юридичну адресу – м.Бар, вул. Жовтневої революції,3, бокс 36 
(взамін в дворі будинку №7 А по вул.Р.Люксембург );  

 
 36)  Гр. Волкотрубу Сергію Григоровичу - орієнтовною площею 0,0036 га по вул. Б.Хмельницького, 19 А.  

Гараж побудований без правовстановлюючих документів ;  

 
 37)  Гр. Мельник Наталії Григорівні  – орієнтовною площею 0,0043 га по вул. Жовтневої революції ,3 , 

бокс 34; 

 
 38)  Гр. Дятел Юрію Леонідовичу – орієнтовною площею 0,0013 га по вул. Чернишевського,6, бокс №1 

для проведення добудови до існуючого гаража;  

 
 На умовах оренди 

 39)  Гр.гр. Крикливому Володимиру Михайловичу, Крикливій Аллі Павлівні, Крикливому Миколі 
Володимировичу, Крикливому Юрію Володимировичу – орієнтовною площею 0,0150 га по вул. 
Територія цукрового заводу, 25, кв. 2 (4) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд;   
(є Державний акт на земельну ділянку по вул. Сагайдачного, 9);  
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 40)  Гр. Бродецькому Дмитру Петровичу  – орієнтовною площею 0,0008 га по вул. Жовтневої революції, 

6, бокс 16 для індивідуального гаражного будівництва;  
 

 41)  Гр. Янішевській Ганні Вікентіївні  – орієнтовною площею 0,4500 га по вул. Червоноармійська, 11 для 

провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Ремонтно – 
експлуатаційна база»); 
 

 42)  Гр. Капиці Ларисі Володимирівні  – орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Пролетарська,24 для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування добудови до магазину «Дана»);  

 
 В постійне користування 
 43)  Барській міській раді орієнтовною площею : 

- орієнтовною площею 0,05 га по Соборна, 24/1 для обслуговування адміністративного 
приміщення; 

- орієнтовною площею 0,08 га  по вул. Буняковського, 11 Б для обслуговування танцювального 

майданчика; 
- орієнтовною площею 0,40 га по вул. М.Кривоноса, 68 для обслуговування господарських будівель 

та споруд; 

- орієнтовною площею 1,00 га по вул. Врублевського, 40 для обслуговування будівель ДНЗ №1;  
- орієнтовною площею 0,54 га по вул. Р.Люксембург, 23 для обслуговування будівель ДНЗ №2;  
- орієнтовною площею 0,40 га по вул. Р.Люксембург, 25 для обслуговування будівель ДНЗ №3;  

- орієнтовною площею 0,64 га по вул. Трудова, 26 для обслуговування будівель ДНЗ №7;  
- орієнтовною площею 0,50 га по вул. Буняковського для обслуговування нежитлового приміщення 

комунальної власності; 
 

 44)  Управління ветеринарної медицини в Барському районі  - площею 0,0500 га по М.Кривоноса, 62 для 

обслуговування будівлі. 
 

Головуючий ставить на голосування питання 1-44 пункту 6.19.   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

6.20  СЛУХАЛИ: заяви громадян про скасування рішення --- сесії Барської міської ради 6 скликання від ----  

щодо затвердження технічних документацій із землеустрою на умовах оренди та затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 

земельні ділянки.  
ВИРІШИЛИ: 
1)Скасувати рішення --- сесії Барської міської ради 6 скликання від --- р. «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земел ьну 
ділянку гр. ---». 
2. )Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право власності 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). 

3.)Передати безкоштовно гр.---  в приватну власність  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.  

4.)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. Слободянюк Галині Олександрівні  - скасувати Рішення 15 сесії від 29.11.2011 р. та передати  
земельну ділянку площею 0,0767 га по вул. Мазепи, 4 для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

 2)  Гр. Попелю Григорію Петровичу  - скасувати Рішення 15 сесії від 29.11.2011 р. та передати  
земельну ділянку площею 0,1500 га по вул. Ярослава Мудрого, 8 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  

 
 3)  Гр. Мельнику Юрію Олександровичу  - скасувати Рішення 15 сесії від 29.11.2011 р. та передати  

земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Ярослава Мудрого, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

 4)  Гр. Семенову Миколі Микитовичу - скасувати Рішення 29 сесії від 28.09.2012 р. та передати 
земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Мазура, 77 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  

 
 5)  Гр. Бакальцю Андрію Олексійовичу - скасувати Рішення 19 сесії від 16.02.2012 р. та передати 

земельну ділянку площею 0,0853 га по вул. Л.Ратушної, 22  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

 6)  Гр. Нагорній Ользі Олексіївні - скасувати Рішення 19 сесії від 16.02.2012 р. та передати земельну 

ділянку площею 0,1200 га по вул. Н.Курченко, 43 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

 7)  Гр. Вітковській Ользі Василівні - скасувати Рішення 22 сесії від 30.05.2012 р. та передати земельну 
ділянку площею 0,0808 га по вул. Делімарського, 64  для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

 8)  Гр. Годняк Ніні Олексіївні - скасувати Рішення 26 сесії від 30.07.2012 р. та передати земельну 

ділянку площею 0,0936 га по вул. Делімарського, 45  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в приватну власність.  
 

Головуючий ставить на голосування питання 1-8 пункту 6.20.   
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 
 

6.21  Слухали: заяву гр. Лаврової Тетяни Сергіївни про надання дозволу  на виділення земельної ділянки 
площею 0,0024 га поблизу вул. Б.Хмельницького для будівництва гаражу.  

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Лавровій Тетяні Сергіївні у наданні дозволу на виділення земельної ділянки 
площею 0,0024 га в м.Бар поблизу вул. Б.Хмельницького для будівництва гаражу. Включити в списки 
щодо виділення земельних ділянок гр. Лаврову Тетяну Сергіївну  для індивідуального г аражного 

будівництва – під №314. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.22  Слухали: звернення Колективного підприємства побутового обслуговування «Мрія» про продовження 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0887 га по вул. Соборна, 6 для обслуговування 
нежитлового приміщення .  

ВИРІШИЛИ: Продовжити Колективному підприємству побутового обслуговування «Мрія», колективному 
торгово-виробничому підприємству «Вікторія», колективному торгово -виробничому підприємству 
«Чорнобривець» договір оренди земельної ділянки площею 0,0887 га по вул. Соборна, 6 для 

обслуговування нежитлового приміщення, яке знаходиться в спільній сумісній власності, терміном на 3 
роки з орендною платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.23  Слухали: Заяву гр. Корпоченко Ольги Павлівни про розірвання з міською радою  договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0035га по вул. Соборна, 11  в  зв’язку з договором дарування нежитлового 
приміщення «Магазин». 



 20 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 22 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.05.2012 р. «Про 
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку, внесення змін в договір оренди», за адресою: 

вул.Соборна,11 в м.Бар, а саме: 
п.2 та п.3. викласти наступним чином: 
«2.Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Соборна,11 між гр. 

Корпоченко О.П.  та Барською міською радою, який зареєстровано10.10.2011р. відділом Держкомзему у 
Барському районі  за №052021014001296.   
3.Надати гр. Пасічнюк Людмилі Олексіївні земельну ділянку площею 0,0035га в м. Бар по вул. Соборна, 

11 на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
добудови до магазину). Встановити ставку орендної плати за земельну ділянку в розмірі 12% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки».  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.24  Слухали: Заяву гр. Трокачевського Григорія Івановича про надання в оренду земельних ділянок 
площею 0,0012 га по вул. Соборна(біля будинку №23) та площею  0,0011 га на перехресті вулиць 
Пролетарська-Р.Люксембург  в  зв’язку з купівлею – продажу кіосків згідно накладної ПАТ «Концерн 

Хлібпром» від 4.07.2012р. за №397. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Розірвати договора оренди земельних ділянок між ПАТ «Концерн Хлібпром» та Барс ькою міською 

радою: 
    - площею 0,0012 га в м. Бар по вул. Соборна(біля будинку №23), зареєстрований 04.04.2011р. 

відділом Держкомзему у Барському районі  за №052021014000282.   

    - площею 0,0011 га в м. Бар на перехресті вулиць Пролетарська-Р.Люксембург,  зареєстрований 
04.04.2011р. відділом Держкомзему у Барському районі  за №052021014000281.   

2. Надати дозвіл гр. Трокачевському Григорію Івановичу  на виготовлення  технічних  документацій  із  
землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право земельного сервітуту на земельні 
ділянки орієнтовною площею 0,0060 га, в т.ч. орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Соборна(біля 

будинку №23) та орієнтовною площею 0,0030 га на перехресті вулиць Пролетарська-Р.Люксембург 
для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд)  за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

 3. До виготовлення технічної документації згідно п.2 даного рішення надати гр. Трокачевському 
Григорію Івановичу земельні ділянки загальною площею  0,0023 га, в т.ч. площею 0,0012 га в м. Бар 
по вул. Соборна (біля будинку №23) та площею 0,0011 га на перехресті вулиць Пролетарська -

Р.Люксембург, на умовах земельного сервітуту терміном на 1 (один) рік для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасових споруд) .  Встановити плату за користування земельними 

ділянками на праві земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.25  Слухали: Заяву гр. Гетмана Олега Дмитровича про внесення змін до Рішення 13 сесії Барської міської 

ради 6 скликання від 22.08.2011 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Гетману О.Д.», а саме 
площу земельної ділянки «0,0284 га» замінити на «0,0329 га».     
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 13 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.08.2011 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку гр. Гетману О.Д.», а саме площу земельної ділянки «0,0284 га» замінити 
на «0,0329 га».  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
  

6.26  Слухали: Заяву гр. Голодюк Наталії Профирівни про внесення змін до Рішення 24 сесії Барської міської 
ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Голодюк Н.П.», а саме 

площу земельної ділянки «0,1170 га» замінити на «0,1102 га», площу земельної ділянки «0,0170 га» 
замінити на «0,0102 га».     
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ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 

власності на земельну ділянку гр. Голодюк Н.П.», а саме площу земельної ділянки «0,1170 га» замінити 
на «0,1102 га», площу земельної ділянки «0,0170 га» замінити на «0,0102 га».     
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.27  Слухали: Заяву гр. Щербини Надії Василівни про передачу в приватну власність земельної ділянки  

площею 0,06 га по вул. Чкалова, 17, враховуючи свідоцтво про право на спадщину за законом.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 45 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від 
28.12.2009 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Собчишеній К.І.», а саме у пунктах 2, 3 слова 
«гр.Собчишеній Ксені Іванівні» та «гр.Собчишеній К.І.» замінити словами «гр. Щербині Надії Василівні».  
 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.28  Слухали: Заяву гр. Стаднія Ігоря Володимировича про внесення змін до Рішення 30 сесії Барської 

міської ради 6 скликання від 09.10.2012 р. «Про скасування рішення 15 сесії міської ради 6 скликання від 

29.11.2011 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Стаднію І.В.», затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку, якою 

на момент смерті користувався Стадній Володимир Петрович», а саме слова «Сагайдачного, 3» 
замінити на «Сагайдачного, 1А».     
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 30 сесії Барської міської ради 6 скликання від 09.10.2012 р. «Про 

скасування рішення 15 сесії міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право оренди на земельну 

ділянку гр. Стаднію І.В.», затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку, якою на момент смерті користувався 
Стадній Володимир Петрович», а саме слова «Сагайдачного, 3» замінити на «Сагайдачного, 1А».   

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.29  Слухали: Заяву гр. Томашевського Валерія Володимировича про внесення змін до Рішення 15 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення ТОВ «Меркурій», а саме площу земельної ділянки «0,0129 га» 
замінити на «0,0183 га».     

ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Томашевському Валерію Володимировичу у внесенні змін до Рішення 15 
сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ТОВ «Меркурій», у зв’язку з тим, що втратив чинність висновок 
державної експертизи про експертну грошову оцінку земельної ділянки.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.30  Слухали: Заяву гр. Кордон Надії Василівни  про внесення змін до Рішення 29 сесії Барської міської ради 

6 скликання від 28.09.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Кордон 

Надії Василівні та Кордон Тетяні Петрівні,  а саме слова «Кордон Тетяні Петрівні» замінити словами 
«Качур Тетяні Петрівні». 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р. «Про 

дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Кордон Надії Василівні та Кордон Тетяні 
Петрівні,  а саме слова «Кордон Тетяні Петрівні» замінити словами «Качур Тетяні Петрівні».  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.31  СЛУХАЛИ: Заяву гр. Поліщука Миколи Гавриловича про внесення змін до Рішення 19 сесії Барської 

міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну 
ділянку» площею 0,1000 га по вул.Делімарського, 2Б , а саме слово «оренди» замінити словом 
«власності». 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р.  «Про 
дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» площею 0,1000 га по вул.Делімарського, 2Б 
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гр. Поліщука Миколи Гавриловича, а саме слово «оренди» замінити словом «власності». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.32  СЛУХАЛИ: Заяву гр.гр. Півторак Галини Володимирівни, Півторака Миколи Мироновича про внесення 

змін до рішення виконкому Барської міської ради №496 від 25.12.1997р. «Про передачу в приватну 

власність земельних ділянок громадянам міста Бару».  
ВИРІШИЛИ:  
1.Скасувати рішення виконкому Барської міської ради №496 від 25.12.1997р. про передачу в приватну 

власність гр. Півторак Галині Володимирівні земельної ділянки площею 325 кв.м по 
пров.Коцюбинського, 13 та гр. Півтораку Миколі Мироновичу земельної ділянки площею 325 кв.м по 

пров.Коцюбинського, 13. 
2. Надати дозвіл гр.гр. Півторак Галині Володимирівні, Півтораку Миколі Мироновичу на виготовлення  

технічної  документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право спільної 

сумісної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га в м. Бар по пров. 
Коцюбинського, 13 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.33  СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «Хлібна країна» про надання права на користування земельними ділянками  

в м. Бар по вул. Пролетарська, Р.Люксембург для торгівлі хлібобулочними виробами. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Погодити місце розташування об’єктів виїзної торгівлі в. м. Бар по вул.Пролетарська (між будинками 

№ 30-32), вул. Р. Люксембург (біля будинку № 68) для торгівлі хлібобулочними виробами терміном на 
12 місяців на період з 01 грудня 2012р. по  30 листопада  2013 року.  

2. Надати ТОВ «Хлібна країна» дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право земельного сервітуту на земельні ділянки загальною площею  0,0020 
га, в т.ч. площею 0,0010 га в м. Бар по вул.Пролетарська (між будинками № 30-32) та площею 0,0010 га 

по вул. Р. Люксембург (біля будинку № 68) для провадження комерційної діяльності (розміщення 
об’єктів виїзної торгівлі) .  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
6.34  Слухали: заяву СТ «Барчанка» про викуп земельної ділянки площею 0,2203 га по вул. Пролетарська, 39 

для провадження комерційної діяльності.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,2203 га по вул. 
Пролетарська, 39 в сумі 133798 грн. 37 коп. за земельну ділянку для провадження комерційної 

діяльності (обслуговування тарного складу, приміщення мийки та столярного цеху). Продати СТ 
«Баранка» земельну ділянку площею 0,2203 га за 133798 грн. 37 коп.  на підставі висновку державної 
експертизи землевпорядної  документації від 30 жовтня 2012 року  № 1120 за адресою: м. Бар, вул. 

Пролетарська, 39. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.35  Слухали: заяву гр. Лук’янова Григорія Михайловича про надання дозволу на виготовлення експер тної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Плотинна, 13 .  
ВИРІШИЛИ: Відмовити, згідно п.2. ст.128 Земельного Кодексу України  надано неповний пакет 

документів.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.36  СЛУХАЛИ: Про розгляд протестів прокурора , проекту із землеустрою щодо відведення групі громадян 
земельних ділянок по пров.Коцюбинського,19 А. 

ВИРІШИЛИ: 
1). Протест  прокурора Барського району №73-2317вих.-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 

міської ради 5 скликання №79/4 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Голодюку О.Л.» задовольнити.  
2). Протест  прокурора Барського району №73-2316вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 
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міської ради 5 скликання №79/5 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Бондарчуку А.В.» задовольнити.  

3) Протест  прокурора Барського району №73-2319вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 
міської ради 5 скликання №79/6 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Зеленюку В.І.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 

землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського ,19 А, 
бокс №9 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Зеленюку Віктору Івановичу.  

4) Протест  прокурора Барського району №73-2318вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 

міської ради 5 скликання №79/7 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Мельнику Г.Я.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 

землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 
бокс №7 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Мельнику Григорію Яковичу.  

5) Протест  прокурора Барського району №73-2320вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 

міської ради 5 скликання №79/8 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянці Костик О.Д.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 
землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 

бокс №10 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Костик Ользі Дмитрівні. 
6) Протест  прокурора Барського району №73-2321вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 

міської ради 5 скликання №79/9 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Кирилюк Л.О.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 
землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 
бокс №3 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Кирилюк Любові Олексіївні.  

7) Протест  прокурора Барського району №73-2322вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 
міської ради 5 скликання №79/10 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Пустільніку О.Б.» відхилити. Зняти з розгляду проект із  
землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 
бокс №8 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Пустільніку Олександру Борисовичу.  

8). Протест  прокурора Барського району №73-2323вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 
міської ради 5 скликання №79/11 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Слободянюку В.І.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 

землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 
бокс №6 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Слободянюку Володимиру Івановичу.  

9). Протест  прокурора Барського району №73-2324вих-12 від 23.10.2012 р. на рішення 27 сесії Барської 

міської ради 5 скликання №79/13 від 05.08.2008р. «Про виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину Крикливому Є.Л.» відхилити. Зняти з розгляду проект із 

землеустрою в частині відведення земельної ділянки площею 0,0024 га по пров.Коцюбинського,19 А, 
бокс №5 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва гр. Крикливому Євгену Леонтійовичу.  

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються. 

 
6.37  СЛУХАЛИ: Про затвердження групі громадян проекту із землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок площею 0, 0072 га по пров.Коцюбинського,19 А, передачу даних земельних ділянок в приватну 

власність та видачу групі громадян Державних актів на земельні ділянки;  
ВИРІШИЛИ: Затвердити проект із землеустрою в частині відведення земельних ділянок площею 0, 0072 
га по пров.Коцюбинського,19 А, передати земельні ділянки площею 0, 0072 га в приватну власність та 

видати Державні акти на земельні ділянки площею 0, 0072 га наступній групі громадян:  
Йолтуховському Володимиру Дмитровичу – площею 0,0024 га, бокс №1; 
Ковальову Миколі Тимофійовичу – площею 0,0024 га, бокс №2 ; 

Зубковій Ніні Іванівні - площею 0,0024 га, бокс №4. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

6.38  СЛУХАЛИ: Про визначення користувача об’єкту природно-заповідного фонду, гідрологічного 
заказника місцевого значення  «Барський». 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду для більш детального вивчення та в зв’язку з відсутністю коштів на 
фінансування. 
Голосували: за – одноголосно.  
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6.39  СЛУХАЛИ:  

Головуючий: Пропоную, враховуючи значний внесок колишнього Барського міського голови Юрія 
Дмитровича Телеги у соціально-економічний розвиток міста Бар  та пропозицію від постійної комісії 
міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку , прав людини, оборонної роботи, 

Регламенту та відзначення нагородами, перейменувати частини вулиці Коцюбинського в вулицю Юрія 
Телеги. Прошу голосувати. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Перейменувати частину вулиці Коцюбинського у м.Бар, на якій розташовані житлові будинки №№1-17, 

2-12 (від перехрестя з вул. Островського до перехрестя з пров. Коцюбинського) у вулицю Юрія 
Телеги.  

2. Доручити КП «Бар-благоустрій» в термін до 31 січня 2013р. замінити таблички поштових адрес на 

будинках та впорядкувати нумерацію житлових будинків по  вулиці Юрія Телеги та вул. 
Коцюбинського. 

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

громадянства та імміграції, РВ УМВС, відділення поштового зв’язку, ЦЕЗ №3 ВАТ «Укртелеком», 
бюро технічної інвентаризації, РВ ГУМНС, районної лікарні, відділу статистики РДА, інформаційного 
центру у м.Вінниця. 

4. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, мережі Інтернет.  
5. 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.). 
 

7.  Різне 
Депутат Степанківський М.О.: Чому в центрі міста, перед стадіоном продають пам’ятники. Прошу 
терміново вивчити дане питання та вилучити земельну ділянку у власність міста. Чому немає офіційних 

автобусних зупинок у м.Бар? 
Депутат Мандрика М.І.: Чи дійсно на кладовищі буде захоронення людей на заброньованих місцях? 
Депутат Левицький С.М. пропонує депутатам передплатити газету «Барчани». 

 
Головуючий повідомив, що порядок денний 32 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та пропозиції 
стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 32 сесії міської ради від 

30.11.2012р. 
Голосували за - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 32 сесії міської ради 6 скликання від 30.11.2012р. 
Звучить Гімн України.   

 

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь 
 
Секретар                                                                                       Г.В.Педос 

                                                                                  
                                                                                                        С.Ю.Савосіна 
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                                                                            Додаток   

                                                                            до рішення 32 сесії  
                                                                            Барської міської ради 
                                                                            6 скликання  

                                                                            від “30”листопада 2012 року                                                                            
 

                                                  Правила утримання тварин у м.Бар 

 
1. Загальні положення 

1.1. Правила утримання домашніх тварин у місті Бар (далі – Правила) розроблено з метою 
врегулювання відносин у сфері поводження, утримання, використання домашніх тварин на 

території міста Бар. 
 
1.2. Правовою основою Правил є Закони України "Про благоустрій населених пунктів", "Про 

захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про 
ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інші нормативно – правові 
акти.  
 

1.3. Поняття та терміни, які використовуються у цих Правилах, мають таке значення: 
 

безпритульні – домашні тварини, що залишилися без догляду людини, або утворили 
напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини; 
 

домашні непродуктивні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого 
історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів 

чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у 
спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з 
особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному 

ареалі; 
 

сільськогосподарські (продуктивні) тварини – велика рогата худоба, свині, вівці, кози, 
кролі та птиця, які вирощуються для власного споживання.  
 

вигул собак - тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх 
замінюють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою 

задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку; 
 
відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам 

у спосіб, що не заборонений чинним законодавством; 
 

власник домашньої тварини - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за 
твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать 
законодавству України; 

 
гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від 

жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх 
благу, покращання якості їх життя тощо; 
 

дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому 
числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах; 

 
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання; 
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жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, 

що запобігають відчуттю тваринами болю і страху; 
 

карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які 
призначені для тимчасового утримання тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції; 
 

екскременти - відходи життєдіяльності тварини; 
 

куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих 
закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття 

поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, 
спостереження та догляду за рослинами і тваринами, на які є відповідні дозволи санітарних, 

ветеринарних та інших служб; 
 
поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, який використовується для полегшення 

пересування в умовах міста інвалідів І або II груп, позбавлених зору або залишковий зір яких 
не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні 

можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і 
спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із 
підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. 

 
Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного 
спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву "Собака-

поводир сліпого") передається особі, позбавленій зору; 
 

потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно 
небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких 
порід наведено у Додатку. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом 

підвищеної небезпеки; 
 

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для 
утримання безпритульних тварин; 
 

пункт тимчасового утримання тварин (пункт перетримки) - спеціально обладнані 
приміщення (території) для тимчасового утримання вилучених або іншим способом 

відчужених тварин, а також знайдених або виловлених бездоглядних тварин; 
 
тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, 

у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові; 
 

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварин у пунктах 
перетримки та притулках (мініпритулках) для утримання тварин до вирішення питань, 
пов'язаних з їхнім подальшим утриманням; 

 
шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - 

шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров'я людини, 
ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв'язок між дією цієї тварини і 
заподіяною шкодою. 

 
1.4. Правила поширюються на фізичних осіб, юридичних осіб та їх філії. 
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Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони України, Служби 
безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 

Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України. 
 

1.5. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Бар в межах своїх повноважень 
здійснюється виконавчими органами Барської міської ради, комунальними підприємствами, 
органами внутрішніх справ,  санітарно-епідеміологічною станцією, державною установою 

ветеринарної медицини міста Бар та іншими юридичними особами згідно з повноваженнями 
і чинним законодавством. 

 
1.6. Нормативно-правові акти, які прийняті з питань утримання, поводження, використання 
домашніх тварин на території міста Бар, не повинні суперечити вимогам дійсних Правил. 

 
1.7. Внесення змін до Правил здійснюється Барською міською радою у встановленому 

законодавством порядку.  
 
1.8.  Правила базуються на принципах: 

-  гуманного ставлення до тварин; 
- захисту тварин від жорстокого поводження; 

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; 
- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.  
 

2. Вимоги до утримання, поводження та використання домашніх тварин 
2.1. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, 
воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.  

 
2.2. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано таким чином, щоб 

забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, 
вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем. 
 

2.3. Власники домашніх тварин зобов’язані виконувати вимоги цих Правил, а також не 
допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних, юридичних осіб та їх філій і 

не створювати загрози безпеці людей та тварин. 
 
2.4. При додержанні вимог цих Правил дозволяється утримувати: 

- домашніх тварин – у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за згодую всіх 
мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати  домашніх тварин в місцях 

загального користування (коридори, сходові площадки, горища, підвали,балкони тощо); 
 
- домашніх тварин – у «зоокутках», дитячих, освітніх закладах – з дозволу відповідного 

органу за погодженням з санітарно-епідеміологічною службою, державної установи 
ветеринарної медицини міста Бар, забезпеченням безпеки дітей та постійного догляду за 

тваринами; 
 
- домашніх тварин – у вільному вигулі на ізольованій, добре огороженій території  

(ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї за наявності попереджувальної таблички 
про існування тварини; 

- домашніх тварин – юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або 
на прив’язі; для дослідної мети – у вольерах, висотою не менше 2,5 метрів або в 
розплідниках; 

 
- собак – без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними 

організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на 
учбово-дресирувальних майданчиках. 
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Собак, які визнано потенційно небезпечними, дозволяється утримувати фізичним особам, які 

досягли 18-річного віку, психічно здорові, фізично спроможні керувати твариною, пройшли 
спеціальне навчання у кінологічних організаціях та уклали договір обов'язкового 

страхування відповідальності власника собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім 
особам.  
 

Юридичні особи та їх філії за умови погодження з державною установою ветеринарної 
медицини м. Бар, наявності відмітки у реєстраційному посвідченні про щорічне щеплення 

проти сказу, укладення договору обов'язкового страхування відповідальності власника 
собаки за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, та визначення відповідальної 
особи, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину, можуть утримувати собак при 

умовах:  
- дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, гуманно 

поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води; 
- не допускати можливості безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання; 
- під час вигулу, супроводу собаки тримати її на короткому повідку (1-2м), а тих, які 

належать до категорії потенційно небезпечних порід, в наморднику, з обов’язковим 
забезпеченням безпеки людей; 

- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин; 
- повідомляти протягом 5 днів державну установу ветеринарної медицини  міста Бар про 
придбання собаки чи кота, а також про переїзд з ним в інший населений пункт; 

- не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та клітини та 
інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; 
- прибирати в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на 

власників собак-поводирів); 
- забезпечувати тишу - попереджувати лай собак у багатоквартирних будинках з 22:00 до 

8:00; 
- надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та 
обробок на вимогу посадових осіб державної установи ветеринарної медицини в м. Бар; 

- забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та інших тварин; 
- негайно ізолювати тварину і звернутися до державної установи ветеринарної медицини 

міста Бар у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання; 
- негайно повідомляти заклади охорони здоров'я та державні установи ветеринарної 
медицини в м. Бар про випадки покусу або травмування твариною людини або домашньої 

тварини; 
- надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є відповідне рішення санітарно-

епідеміологічної станції чи державної установи ветеринарної медицини в місті Бар, якщо ця 
тварина є небезпечною для оточуючих, тих, що завдали тілесних ушкоджень людині або 
тварині.  

- відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені їхньою твариною фізичній і 
юридичній особам та їх філіям, у встановленому чинним законодавством України порядку;  

- уразі неможливості подальшого тримання тварини передати  її у власність іншій особі. 
 
2.5.  Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:  

- муштри на спеціальних навчально-дресирувальних майданчиках;  
- проведення виставок та змагань на спеціальних рингах.  

 
2.6. При поводженні з тваринами не допускається:  

- використання оснащень, інвентарю та інших предметів, що травмують тварин;  

- примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до 
травмувань;  

- нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;  
- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо. 
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2.7. Власникам домашніх тварин забороняється: 

- утримувати тварин незареєстрованими; 
- навчати собак атакувати людину; 

- продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях; 
- утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, 
горищах тощо); 

- вигулювати собак без повідків, а потенційно-небезпечних порід також без намордників - у 
невстановлених для цього місцях, окрім випадків, передбачених п. 2.5; 

- заводити тварин у приміщення громадських будинків (магазинів, об’єктів громадського 
харчування, установ охорони здоров’я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих 
майданчиків та ін. (без згоди власника);  

- вигулювати тварин на території парку, скверів, в місцях загального користування і 
масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків та намордників; 

- купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти 
домашніх тварин без передбачених законодавством щеплень, обробок; 
- викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього 

місцях (контейнерах, газонах та інших); 
- жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними; 

- використання оснащень, інвентарю, що травмують тварину; 
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань; 
- нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь – яких вимог; 

- проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до 
тварини; 
- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з виявленими 

генетичними змінами, що спричинюють їм страждання; 
- застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу; 

- примушування до нападу одних тварин на інших; 
- вирощувати собак і котів для м'яса та шкірок; 
- інші дії, які суперечать гуманному ставленню до тварин. 

 
2.8. Власники собак та інших тварин мають право:  

- виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні 
двори або на вулицю тільки на короткому повідку (не більше1,2 м), а тих, які належать до 
категорії потенційно небезпечних порід, в наморднику, з обов’язковим забезпеченням 

безпеки людей;  
 

- транспортувати тварин усіма видами транспорту загального користування відповідно до 
правил транспортування тварин у даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні 
безпеки людей;  

- вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети, без 
повідків та намордників.  

 
2.9. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана:  

а) дотримуватись санітарно-гігієнічних та інших норм експлуатації приміщення, де 

утримується тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття (у випадку утримання 
тварини у жилому приміщенні);  

б) дбати про тварину, шляхом забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним 
доступом до води, а також іншими необхідними для життя потребами;  
в) забезпечити тварині можливість здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі 

подібними;  
г) реєструвати тварин відповідно до вимог чинного законодавства;  

д) спускати собак з прив’язі лише на закритих територіях, що виключає можливість втечі, з 
дотриманням заходів безпеки людей та інших тварин;  
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е) при застосуванні тварин для охорони території розміщувати попереджувальний напис з 
інформацією про наявність собаки перед входом до відповідного приміщення чи території;  

є) не допускати забруднення твариною квартири, приміщень, територій де вони 
утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях; 

прибирати екскременти тварини з подальшим видаленням до сміттєзбірників;  
ж) забезпечити наявність повідка та намордника, необхідних для здійснення вигулу 
домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;  

з) забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками 
(адреса, телефон власника, реєстраційний номер тварини);  

и) забезпечити щорічну імунізацію тварин проти сказу;  
і) забезпечити своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги (обстеження, лікування, 
щеплення та ін.);  

ї) негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарного лікаря у разі виникнення підозри 
на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного, та повідомити відповідну 

установу державної ветеринарної служби;  
й) у випадках падежу тварин – негайно повідомляти органи державної ветеринарної служби;  
к) у випадках заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим 

тваринам – негайно повідомляти про це медичну або ветеринарну установу, а також негайно 
доставляти для огляду у ветеринарну установу тварину, яка заподіяла ушкодження здоров’ю 

людині або іншим тваринам;  
л) відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної 
особи, власником тварини;  

м) запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;  
н) заключати договори на обов’язкове страхування відповідальності власників собак за 
шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.  

 
2.10. Якщо власником тварини є юридична особа, то адміністрація зобов’язана призначити 

особу, відповідальну за благополуччя тварини.  
 
2.11. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції в разі, якщо на це є відповідне 

рішення органів державної ветеринарної служби, зокрема, у випадку завдання тілесних 
ушкоджень людині або іншій домашній тварині.  

 
Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо 
домашня тварина є небезпечною для оточуючих.  

 
2.12. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з органами державної 

ветеринарної служби перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних 
заходів щодо цих тварин. 
 

 2.13. Продаж тварин дозволяється: 

- на території власника тварини;  

- в розплідниках племінних тварин, зареєстрованих належним чином;  
- в притулках (міні-притулках);  
- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);  

- на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, обладнаних відповідним чином.  
 

2.14. Умертвіння тварин допускається у наступних випадках:  

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;  
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які є невиліковно хворі або носії особливо 

небезпечного захворювання;  
- за необхідності оборони від нападу агресивної тварини, якщо життя або здоров’я людей 

знаходиться в небезпеці;  
- сільськогосподарських тварин для одержання господарської корисної продукції.  
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2.15. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:  

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин, 
забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до 

загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних 
препаратів, перегріву та інші больові методи;  
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де 

утримуються інші тварини. 
 

3. Загальні вимоги до вигулу тварин 

3.1. Дозволяється вигулювати тварин в місцях, спеціально відведених та обладнаних для цієї 
мети територій міста Бар. 

3.2. Дозволяється вигулювати собак у громадських місцях, особливо потенційно небезпечних 
порід та які визнані небезпечними,  лише при наявності намордника та повідка.  

3.3. Виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також з ізольованих територій в 
загальні двори на вулицю тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних 
порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку. 

3.4. Забороняється перебувати з собаками в садах, скверах, на стадіонах, спортивних і 
дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах в місцях масового купання 

людей, інших громадських місцях, де тварини можуть заподіяти шкоду людям чи іншим 
тваринам.  
3.5. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані 

небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично 
неспроможним керувати твариною. 
3.6. При супроводженні домашніх  тварин не допускається залишати їх без нагляду.  

 
Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При 

супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.  
 
3.7. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:  

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною 
домашньою твариною;  

-  безпеку супроводжуваної домашньої тварини;  
- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів 
і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;  

- видалення екскрементів тварини.  
 

Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані відшкодовувати витрати за прибирання 
території від екскрементів, сміття тощо.  
 

4. Обов’язки власників сільськогосподарських тварин та птиці  

4.1. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин зобов’язані:  

а) реєструвати продуктивних тварин у державному органі ветеринарної медицини;  
б) утримувати в чистоті приміщення для тварин та птиці, прилеглі до них території;  
в) систематично здійснювати заходи боротьби з мухами та гризунами;  

г) негайно повідомляти ветеринарну лікарню про кожен випадок захворювання чи падежу 
сільськогосподарської тварини та птиці;  

д) доставляти сільськогосподарських тварин і птицю до ветеринарної лікарні для огляду, 
діагностичних досліджень та вакцинації в термін, встановлений ветеринарним лікарем, а в 
разі неможливості, викликати лікаря додому;  

е) виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведення заходів, необхідних для 
попередження заразних захворювань тварини та птиці;  

ж) ввозити в місто с./господарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;  
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з) проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем, та 
оформлення ветдовідки встановленого зразку;  

і) усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

 
5. Вилов та тимчасова ізоляція тварин 

5.1. Вилов та утримання безпритульних тварин здійснюється з метою регулювання їх 

чисельності проводиться спеціалізованою організацією.   
5.2. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають 

нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, 
площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, у громадському транспорті, дворах та інших 
громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.  

5.3. Вилов тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є 
небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці 

людей.  
5.4. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є 
відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, а також ті, 

що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. 
5.5. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо 

домашня тварина є небезпечною для оточуючих. 
5.6. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 10-ти днів з дня їх вилову повинні бути 
обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров’я 

тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі 
виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються 
спеціалізованим організаціям для подальшого лікування, нагляду чи евтаназії.  

5.7. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності 
сторонніх осіб із 5:00 до 7:00 або після 20:00 (влітку – після 22:00). 

5.8. Працівники з вилову безпритульних тварин і водії спеціального транспорту зобов’язані 
дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин. 
 

5.9. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом п’яти  днів з дня їх вилову 
обов’язково утримуються у притулку підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути 

повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного 
посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання. 
5.10. Якщо протягом п’яти днів власник не забирає тварину з Притулку, то вона вважається 

безпритульною.  
5.11. Перед поверненням тварини до середовища мешкання чи власникам, тварини 

підлягають щепленню проти сказу.  
5.12. Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому 
приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду. 

 
5.13. Працівникам служби відлову забороняється: 

- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або 
небезпечні для їхнього життя і здоров’я; 
- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні 

узгоджуватись з  ветлікарем; 
- привласнювати собі виловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або 

іншим  організаціям; 
- знімати собак з прив’язі. 
 

5.14. У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити 
контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, 

сачка, іншим безпечним заходом.  
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5.15. Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби 
відлову.  

 
6. Порядок реєстрації  тварин. 

6.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: 
         - єдиного їх обліку у місті; 
         - контролю за чисельністю безпритульних тварин; 

         - здійснення   контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; 
         - забезпечення епізоотичного благополуччя. 

 
6.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварин. 
 

6.3. Реєстрацію тварин у місці проводить заклад ветеринарної медицини м. Бар. 
 

6.4. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на правах власності або інших 
підставах фізичним і юридичним особам і перебувають у м. Бар. Власник повинен 
зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її отримання.  

 
6.5. У випадку втрати реєстраційного посвідчення тварини, зміни її власника або цього місця 

проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. 
 
6.6. Реєстрація або перереєстрація тварини здійснюється в приміщенні закладу ветеринарної 

медицини м. Бар. 
 
6.7. Для реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен мати при собі паспорт або 

свідоцтво про реєстрацію (для юридичних осіб), відповідний документ, який підтверджує 
право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з 

відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень. 
6.8. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою при проведенні реєстрації. 
 

6.9. Власнику зареєстрованої тварини орган, який реєструє зобов’язаний видати  
реєстраційне посвідчення, номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, та ознайомити 

власника з Правилами утримання тварин у м. Бар та з ветеринарно-санітарними вимогами. 
 
7. Поховання або утилізація трупів тварин: 

7.1. Не дозволяється викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття чи 
захоронювати їх у не відведених для цього місцях. 

7.2. Поховання   померлих  домашніх тварин, у тому числі кремінація, власники померлих 
тварин здійснюють за власні кошти в  установленому законодавством порядку та з 
дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства. 

 
8. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за їх порушення  

8.1. Контроль за додержанням цих Правил на території м. Бар фізичними особами, 
підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюється: 
- органами державного ветеринарного нагляду; 

- органами  внутрішніх справ (патрульно – постова служба та дільничні інспектори міліції); 
- виконавчим комітетом Барської міської ради; 

- комунальним підприємством «Барське будинкоуправління», яке обслуговує житловий фонд 
та прибудинкові території м. Бар; 
- інспектором  з  благоустрою міста  Бар; 

 
8.2. За порушення цих Правил фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  
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8.3. Міліція в порядку, встановленому Законом України “Про міліцію”, має право на 
застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює 

загрозу для здоров’я людини.  
 

Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження можуть 
організовувати та проводити інформаційно – просвітницькі заходи, тематичні лекції, 
семінари, конференції, виставки з метою забезпечення виховної роботи з питань тримання 

тварин. 
Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися відповідно 

до  законодавства громадськими організаціями, згідно їх Статуту. 
 
9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення правил 

За порушення вимог Правил та законодавства про утримання домашніх тварин у місті Бар 
винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно – правову відповідальність 

згідно із законодавством.                                                                   
 
Секретар міської ради                                                    О.В.Кальман                                                                                 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                  Додаток  

                                                                                               до Правил утримання тварин  
                                                                                                                   у м. Бар 
 

Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні 

 

 Аіді (вівчарка атласька), Айну (собака айнський, хоккайдо), Акбаш Акіта-іну, Акіта 
американський (собака великий японський), Бергамаско (вівчарка бергамська), Боксер 
німецький, Бріард (вівчарка французька довгошерстна), Брохольмер датський, Був’є 

арденський, Був’є фланерський, Бульдог алапахський чистокровний (отто), Бульдог 
американський, Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін), Бульмастиф, 

Бультер’єр англійський, Бультер’єр англійський, стафордширський Бурбуль, 
південноафриканський Вельштер’єр, Вівчар картський (вівчарка картська), Вівчарка 
американо-канадська біла, Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен), 

Вівчарка бернська (бернський зененхаунд), Вівчарка велика швейцарська (великий 
швейцарський зененхаунд), Вівчарка голландська, Вівчарка грецька, Вівчарка ештрельська 

(португальська горна), Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), Вівчарка німецька, 
Вівчарка південноросійська (таврійська), Вівчарка пікардійська (пікар), Вівчарка польська 
підгалянська, Вівчарка польська татранська, Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав 

середньоазіатський), Вівчарка східноєвропейська, Вовкодав ірландський, Доберман-пінчер, 
Дог аргентинський (аргентинський мастиф), Дог бордоський (французький мастиф, дог де 

Бордо), Дог німецький, Далматин Дратхаар, Ердельтер’єр, Кангал Кане-корсо, Као де кастро 
лаборейро, Као де сера де астрела (португальський пастуший собака), Карабаш 
анатолійський, Командор (вівчарка угорська), Кувас угорський, Лабрадор-ретривер, Ладсир 

(ньюфаундленд чорно-білий), Лайка, Леонбергер, Маламут аляскінський, Марема (вівчарка 
маремо-абруцька), Мастиф англійський, Мастиф бельгійський, Мастиф іспанський, Мастиф 

піренейський, Мастиф тибетський, Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано), 
Мітельшнауцер, Московська сторожова, Ньюфаундленд, Перо де преса канаріо (собака 
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канарський), Піт-бультер’єр американський, Пурухаар Рафейру дуалінтежу (собака 
португальський сторожовий), Ріджбек родезійський, Ріджбек тайський, Різеншнауцер 

(великий шнауцер), Ротвейлер, Сенбернар, Собака вовчий італійський, Собака вовчий 
саарлоський (вольфхаунд), Собака вовчий чеський, Собака піренейський горний (великий 

піренейський), Тер’єр американський стафордширський, Тер’єр російський чорний, Тоза-іну 
(собака японський бійцівський), Філа бразилейро (мастиф бразильський), Фокстер’єр, Хаскі 
сибірський, Ховаварт, Чувач словацький, Ягдтер’єр, Метиси всіх зазначених порід. 

 
 

Секретар міської ради                                                    О.В.Кальман 
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УКРАЇНА 

БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

               Р І Ш Е Н Н Я   
 

                                                                                                                          30.11.2012р. 
 32   сесія                                6 скликання 
 

Про перейменування частини вулиці  

Коцюбинського в вулицю  

Юрія Телеги 

           

     Враховуючи значний внесок колишнього Барського міського голови Юрія 

Дмитровича Телеги у соціально-економічний розвиток міста Бар, враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань забезпечення законності, 

правопорядку , прав людини, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами, 

на підставі  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 

рада ВИРІШИЛА:  

 

     1. Перейменувати частину вулиці Коцюбинського у м.Бар, на якій розташовані 

житлові будинки №№1-17, 2-12 (від перехрестя з вул. Островського до перехрестя з 

пров. Коцюбинського) у вулицю Юрія Телеги.  

    2. Доручити КП «Бар-благоустрій» в термін до 31 січня 2013р. замінити таблички 

поштових адрес на будинках та впорядкувати нумерацію житлових будинків по вулиці 

Юрія Телеги та вул. Коцюбинського. 

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

райвідділу реєстрації громадянства та імміграції, РВ УМВС, відділення поштового 

зв’язку, ЦЕЗ №3 ВАТ «Укртелеком», бюро технічної інвентаризації, РВ ГУМНС, 

районної лікарні, відділу статистики РДА, інформаційного центру у м.Вінниця. 

     4. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, мережі Інтернет. 

     5. 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.). 

 

Міський голова                                                                            О.І. Дзісь 
 

Секретар    Кальман О.В.                     _____________ 

Начальник відділу ПСЗ Логінова Л.Г._____________ 

 


