
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
37 сесія                                                6 скликання 
29.03.2013р.

Початок сесії: 15 год. 10  хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год.05 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  17 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Гегамян А.В., Грицишен В.В., Демченко О.П., Загорулько Л.Л., 
Кобиль  А.П.,  Левицький  С.М.,  Ловчинський  А.А.,  Нівельська  О.Я.,  Савчук  Ю.І., 
Собчишен А.М., Цицюрський Л.Л., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації, начальники комунальних підприємств, генеральний директор 
ТОВ «Балки Інвест»  Баранов  Володимир Михайлович,   голова Барського  РКОТП 
Цицюрський А.А., Кирилюк Олександр Андрійович - Барське УГГ.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники  комунальних  підприємств,  генеральний  директор  ТОВ 
«Балки  Інвест»  Баранов  Володимир  Михайлович,   голова  Барського  РКОТП 
Цицюрський А.А., Кирилюк Олександр Андрійович - Барське УГГ.

Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  37  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
оголосити  відкритим,  пропонує  працювати  дві  години  без  перерви  та 
проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне  засідання  37  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 37 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 37 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.
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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. 
ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  37  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?
Головуючий:  В  кого  є  зауваження чи  пропозиції  щодо порядку  денного  сесії? 
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  

1.  Про  розгляд  депутатського  запиту  депутата  міської  ради  Левицького  С.М. 
/Кальман О.В./

2. Про  внесення  змін  до  рішення  34  (позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік» /Хода Є.Г./.

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

4. «Різне».
           
Розгляд питань порядку денного:

1. СЛУХАЛИ: 
Головуючий проінформував  з  питання  «Про  розгляд  депутатського  запиту 
депутата міської  ради Левицького  С.М.»   щодо наявності  правовстановлюючих 
документів на спортивну залу, що знаходиться по вул. Гагаріна, 15 А на території 
Барської  ЗОШ  №1.  В  Барське  РВ  УМВС  України  було  направлено  запит,  та 
отримано відповідь, що на нежитлове приміщення «Спортивна зала» є свідоцтво 
на  право  власності  серія  САВ  №000866  від  05.08.2009р.,  видане  на  підставі 
рішення  виконкому  Барської  міської  ради  від  15.07.2009р.  за  277.  По  даному 
питанню рішення не приймається.

2. Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.

2.1. СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» про виділення коштів в 
сумі 99,5 тис.грн. на придбання стрічкової пилорами, деревообробних верстатів. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Виділити кошти на придбання стрічкової пилорами, деревообробних 
верстатів  в  сумі  95000 грн. Внести зміни до  рішення 34  (позачергової)  сесії  6 
скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
 

2.2. СЛУХАЛИ: звернення Барської РДА від 05.02.2013р. за №01-38/409,  Барського РВ 
УМВС України у Вінницькій області від 29.01.2013р. за №724 та  від 31.01.2013р. за 
№869  про  виділення  коштів  у  2013  році  на  фінансування  заходів 
профілактики злочинності та правопорушень у Барському районі,  а саме 
придбання 1-2 автомобілів для дільничних інспекторів міліції, систем візуального 
спостереження,  модернізація  чергової  частини,  приведення  кімнат  для 
затриманих та доставлених до чергової частини у відповідності до рекомендацій 
ЄКПТ, відомчих будівельних норм. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – «17», проти - «0», утримались – «1». 
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ВИРІШИЛИ: Виділити кошти на фінансування заходів профілактики злочинності 
та правопорушень у Барському районі в сумі 20000 грн. Внести зміни до рішення 
34 (позачергової) сесії 6  скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 
рік».

2.3. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  34  (позачергової)  сесії  6 
скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
  1. Перенести асигнування по КФК 120201 «Періодичні видання» по КЕКВ 2610 
«Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  по 
редакції  газети  «Барчани»  з  листопада  місяця  –  10000,00  грн.,  з  грудня   - 
10000,00 грн. на квітень місяць поточного року.
2. Направити видатки    спеціального фонду за рахунок вільного залишку  на 
01.01.2013р.:
2.1.  На  КФК  180409  «Внески  в  статутні  фонди»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар-благоустрій» в 
сумі 50000,00 грн. (для придбання лавок.) .
2.2.  На  КФК  180409  «Внески  в  статутні  фонди»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти  підприємствам,  установам,  організаціям»  по  КП  «Барське 
будинкоуправління» в сумі 95000,00 грн. (для придбання стрічкової пілорами та 
деревообробних станків.) .
2.3.  На  КФК  240900  «Цільові  фонди»  по  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні 
трансферти підприємствам (установам,  організаціям)  на КП «Бар водоканал» в 
сумі 9216,42 грн. 
2.4. На КФК 150101 «Капітальні вкладення» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам,  установам, організаціям» по КП «Барбудинкоуправління» в сумі 
30000,00  грн.  на  виготовлення  ПКД  по  реконструкції  покрівлі 
буд.Р.Люксембург,72.
2.5.  На КФК  250344  «Субвенція  з  місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»  по 
Барській міській раді по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» в сумі 20000,00 грн. Спрямування коштів з міського до 
державного бюджету у вигляді субвенції  на фінансування заходів профілактики 
злочинності та правопорушень у Барському р-ні.
3. Збільшити доходи по коду 33010100 «Надходження від продажу землі» в сумі 
7291,00 грн. за рахунок авансового внеску в рахунок оплати за земельну ділянку 
несільськогосподарського  призначення,  що  передбачається  для  продажу  та 
направити  на   КФК  160101  «Землеустрій»  по  КЕКВ  2281  «Дослідження  і 
розробки  ,  окремі  заходи  розвитку   по  реалізації  державних  (  регіональних) 
програм» на  оплату експертної оцінки земельної ділянки.

3.1. СЛУХАЛИ: заяву гр. Солецької Т.А. про зменшення розміру плати за харчування 
дітей у дошкільному навчальному закладі міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.04.2013р. гр. Солецьку Тетяну Анатоліївну від плати 
за харчування дітей Солецької Юлії Захарівни, Солецької Світлани Захарівни  в 
ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

3.2. СЛУХАЛИ:  заяву  гр.Чепельського  Володимира  Миколайовича,  інваліда  армії  2 
групи,  щодо надання матеріальної  допомоги на лікування в санаторії. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити гр.Чепельського Володимира Миколайовича на облік осіб, 
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яким необхідна матеріальна допомога. Заяву розглянути додатково при наявності 
додаткових надходжень до міського бюджету.

3.3. СЛУХАЛИ: звернення  начальника  служби  цивільного  захисту  15-ї  ДПРЧ  у 
Барському районі ТУ МНС України у Вінницькій області  про виділення коштів для 
обладнання,  обмундирування,  запасних  частин  для  техніки   та  паливно  - 
мастильних  матеріалів  на  гасіння  пожеж,  рятування  людей  та  їхнього  майна, 
проведення аварійно - рятувальних робіт.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити 15-й  ДПРЧ  у  Барському  районі  ТУ  МНС  України  у 
Вінницькій  області   у  виділенні  коштів  у  зв’язку  з   обмеженим  бюджетним 
фінансуванням.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

3.4. СЛУХАЛИ:  звернення  КЗ  «Барський  міський  центр  соціально-  психологічної 
реабілітації  дітей  та  молоді  з  функціональними  обмеженнями  «ЕВЕРЕСТ»  про 
виділення  додаткових  коштів  для  виплати  матеріальної  допомоги  га 
оздоровлення,  індексації  на  заробітну  плату,  нарахувань  на  заробітну  плату, 
харчування дітей в сумі 36200 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити КЗ  «Барський  міський  центр  соціально-  психологічної 
реабілітації  дітей  та  молоді  з  функціональними  обмеженнями  «ЕВЕРЕСТ»   у 
виділенні коштів у зв’язку з  обмеженим бюджетним фінансуванням.

3.5. СЛУХАЛИ: звернення завідуючих Барськими ДНЗ (5 осіб ) щодо встановлення їм 
доплати у розмірі 50 % до посадового окладу за складність та напруженість у 
роботі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити завідуючим Барськими  ДНЗ  у  встановленні  доплати  у 
розмірі  50  % до посадового  окладу  за  складність  та  напруженість  у  роботі у 
зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.

3.6. СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на  надання 
зворотної  фінансової  допомоги  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій» 
Барської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  Комунальному підприємству  Барської  міської  ради 
Барському  КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  на  надання  зворотної  фінансової 
допомоги  комунальному  підприємству  «Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради 
для погашення заборгованості перед Пенсійним фондом в розмірі 60 000,00 грн.

Головуючий: По питаннях  постійної  комісії  з  питань  регулювання  земельних 
відносин та охорони навколишнього  природного  середовища  інформує голови 
комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк  І.М.  пропонує  голосувати  списком,  щоб  провести  сесію  в  межах 
регламенту.

3.7. 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 
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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. ---  свідоцтво про право власності на нерухоме майно/ 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. Кльоц Ванді Станіславівні – площею 0,0833 га по вул. Островського, 98;

2
)

Гр. Росочинському Івану Логиновичу  – площею 0,0592 га по пров. Шевченка, 
12;

3
)

Гр. Йолтуховському Юрію Володимировичу – площею 0,0724 га по пров. 
Довженка, 13;

4
)

Гр. Семцову Олександру Степановичу  – площею 0,0662 га по вул. І.Богуна, 28;

5
)

Гр. Полькіній Олені Степанівні – площею 0,0585 га по вул. І.Богуна, 50 А;

6
)

Гр. Кургаєвій Станіславі Іванівні  – площею 0,0563 га по вул. Марата, 2;

7
)

Гр.  Гайдачевському  Володимиру  Сергійовичу   –  площею 0,0959  га  по  вул. 
М.Кривоноса, 23;

8
)

Гр. Мельник Галині Федорівні  – площею 0,1000 га по вул. Грушевського, 41;

9
)

Гр. Поліщук Раїсі Борисівні  – площею 0,0253 га по пров.Шевченка, 3;

1
0
)

Гр. Таєнчуку Олегу Павловичу  – площею 0,0680 га по вул. Примакова, 14;

1
1
)

Гр. Качану Григорію Леонтійовичу  – площею 0,0609 га по вул. Юрія Телеги, 9;

1
2
)

Гр. Башей – Лучиній Оксані Іванівні  – площею 0,0996 га по вул. М.Кривоноса, 
63;

1
3
)

Гр. Олійнику Дмитру Васильовичу  – площею 0,0263 га по вул. Заводська, 9, 
кв.2, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0249 га, ділянка №2 – площею 0,0014 га;

1
4
)

Гр. Ковалишеній Тамарі Платонівні  – площею 0,0176 га по вул. Пролетарська, 
52, кв.1,  в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0170 га, ділянка №2 – площею 0,0006 
га;

5



1
5
)

Гр.гр. Макогон Лілії Анатоліївні, Ткач Ларисі Миколаївні – площею 0,0579 га по 
вул. Л.Українки, 11 в спільну сумісну власність;

1
6
)

Гр.гр. Півтораку Миколі Мироновичу, Півторак Галині Володимирівні – площею 
0,0696 га по пров. Коцюбинського, 13 в спільну сумісну власність;

1
7
)

Гр.гр. Вовку Володимиру Володимировичу, Вовк Наталі Володимирівні, Вовку 
Денису  Володимировичу,  Вовк  Анастасії  Володимирівні,  Вовк  Лілії 
Володимирівні –  площею 0,0200 га по вул.  Територія цукрового заводу, 16, 
кв.3 в спільну сумісну власність;

1
8
)

Гр.гр. Мончуку Сергію Сергійовичу, Мончук Ніні Михайлівні  – площею 0,0255 
га, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0106 га, ділянка №2 – площею 0,0135 га, 
ділянка №3 – площею 0,0014 га, по вул. Територія цукрового заводу, 8, кв.3(4) 
в спільну сумісну власність;

1
9
)

Гр.гр.  Шабатурі  Олексію Семеновичу,  Шабатурі  Людмилі  Петрівні,  Шабатурі 
Олексію Олексійовичу  – площею 0,0161 га, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0093 
га, ділянка №2 – площею 0,0008 га, ділянка №3 – площею 0,0038 га, ділянка 
№4  –  площею  0,0022  га  по  вул.  Стельмаха  ,  4  кв.1(4)  в  спільну  сумісну 
власність;
Внести  зміни  до  Рішення  19  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
16.02.2012 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» 
гр.  Шабатурі  О.С.,  а  саме  після  слів  «гр.Шабатурі  Олексію  Семеновичу» 
добавити  слова  «Шабатурі  Людмилі  Петрівні  та  Шабатурі  Олексію 
Олексійовичу»,  слова  «право  власності»  замінити  словами  «право  спільної 
сумісної  власності»,  слова  «вул.Стельмаха,  1,  кв.4»  замінити  словами 
«вул.Стельмаха, 4, кв.1(4)».

Головуючий ставить на голосування питання 1-19 пункту 3.7.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

Для індивідуального гаражного будівництва :
2
0
)

Гр. Стаднікову Віталію Григоровичу   – площею 0,0024 га по вул. Жовтневої 
революції, 3 А, бокс 22; 
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  складання 

документів, що посвідчують  право  власності  на земельну ділянку площею 
0,0024 га по вул. Жовтневої революції, 3 А, бокс 22 в м.Бар, якою до моменту 
продажу  користувався  Кириченко  Микола  Володимирович, для 
індивідуального гаражного будівництва.

2. Передати безкоштовно гр Стаднікову Віталію Григоровичу в приватну 
власність  вищевказану  земельну  ділянку  та  видати  йому  свідоцтво  про 
право власності на нерухоме майно/ державний акт на право власності на 
дану земельну ділянку.

2
1
)

Гр. Малюгову Миколі Григоровичу – площею 0,0022 га по вул. М.Кривоноса, 60, 
бокс 101;

2
2
)

Гр.  Луцишину Івану Васильовичу – площею 0,0021 га по вул. М.Кривоноса, 60, 
бокс 370;

2
3

Гр. Дятлу Юрію Леонідовичу – площею 0,0013 га по вул. Чернишевського, 6, 
бокс 1 для проведення добудови до існуючого гаража;

6



2
4
)

Гр. Теплову Анатолію Антоновичу – площею 0,0052 га по вул. Нахімова, 21 Б;

2
5
)

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо 
складання документів, що посвідчують  право  власності на земельну ділянку 
площею 0,0100 га по вул. Ватутіна, 2 А в м.Бар для індивідуального гаражного 
будівництва,  якою  на  момент  смерті  користувався  Бовкун  Олександр 
Степанович.
Вирішили:  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 
складання документів, що посвідчують  право  власності на земельну ділянку 
площею 0,0100 га по вул. Ватутіна, 2 А в м.Бар для індивідуального гаражного 
будівництва,  якою  на  момент  смерті  користувався  Бовкун  Олександр 
Степанович.

2
6
)

Гр. Кремінському Андрію Вікторовичу – площею 0,0086 га по вул. Калініна, 13 
А, бокс 1; 

Головуючий ставить на голосування питання 20-26 пункту 3.7.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

2
7
)

Проект із землеустрою
-  Гр. Мельнику Григорію Яковичу  – площею 0,0024 га по вул. Коцюбинського 
19 А,  бокс 27; 
 -  Гр.  Крикливому  Євгену  Леонтійовичу  –  площею  0,0024  га  по  вул. 
Коцюбинського 19 А,  бокс 26;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

На умовах оренди
2
8
)

Проект із землеустрою
Гр.Предиткевичу  Станіславу  Казиміровичу  –  площею  0,0632  га  по  вул. 
Пролетарська,  39  Д  для  будівництва  майстерні-гаража  на  3  роки  з 
встановленням орендної плати в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2
9
)

Проект із землеустрою
Гр.Кухарчуку Леонтію Миколайовичу – площею 0,0022 га по вул. Соборна, 20 А 
для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  нежитлового 
приміщення «Магазин»). 
Укласти  додаткову  угобу  до  договору  оренди  земельної  ділянки  між 
Кухарчуком Л.М. та Барсько міською радою від 20.01.2012р. щодо збільшення 
площі земельної ділянки до 0,0022 га. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

На умовах земельного сервітуту
3
0
)

СЛУХАЛИ: 
1.  Заяву  ФОП  Матковської  Тетяни  Борисівни  про  затвердження  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів,  що  посвідчують 
право  земельного сервітуту на земельну ділянку  площею по вул.  Святого 
Миколая для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єкту виїзної 
торгівлі).
2.Звернення  громадян  Петращук  Галини  Дмитрівни,  Хребтаня  Анатолія 
Анатолійовича про зняття з розгляду питання щодо розміщення тимчасової 
споруди на даній земельній ділянці, так ТС розміщена на тротуарі, не в одну 
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лінію  з  існуючими  торгівельними  об’єктами,  невитримані  протипожежні 
вимоги до ТС. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 
складання  документів,  що  посвідчують   право   земельного  сервітуту  ФОП 
Матковської Тетяни Борисівни  на земельну ділянку площею 0,0011 га по вул. 
Святого  Миколая  для  провадження  комерційної  діяльності  (розміщення 
об’єкту виїзної  торгівлі)  на період з 1 квітня 2013р. по 31 грудня 2013р.  з 
встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. 
Відділу  АБЗВ  міської  ради   надати  відповідь  громадянам  Петращук  Г.Д., 
Хребтаню А.А.

3
1
)

ТОВ «Хлібна країна» – площею 0,0020 га, в т.ч. ділянка №1 - площею 0,0010 га 
по вул. Пролетарська (між будинками №30 та №32) та ділянка №2 - площею 
0,0010  га  по  вул.  Р.Люксембург  (біля  будинку  №68)  для  провадження 
комерційної  діяльності  (розміщення  об’єктів  виїзної  торгівлі)  на  період  з  1 
квітня  2013р.  по  30  листопада  2013р.  з  встановленням  орендної  плати  в 
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.8
.

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.  Барченко Людмилі  Олексіївні   –  орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 
Зарічна, 6;

2) Гр. Квасніцькій Валентині  Олександрівні   –  площею 0,0570 га по вул.  Бони 
Сфорци, 34/18;

3) Гр. Кльоцу Вячеславу Антоновичу  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 
Першотравнева, 11;

4) Гр.  Мохнатчук  Оксані  Григорівні   –  орієнтовною  площею  0,0300  га  по 
вул.Монастирська, 57;

5) Гр.  Тимуш  Наталії  Степанівні   –  орієнтовною  площею  0,0800  га  по  вул. 
Заводська, 52;

6) Гр. Яровому Михайлу Андрійовичу  – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 
Грушевського, 53;

7) Гр.гр.  Гнатюк  Валентині  Михайлівні,  Бондаренко  Наталі  Анатоліївні  – 
орієнтовною площею 0,0800 га по вул. Територія цукрового заводу, 29, кв.1 в 
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спільну сумісну власність; 

8) Гр. Нідзельській Ніні Юліанівні  – площею 0,0593 га по вул. О.Кошового, 22 для 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

Головуючий ставить на голосування питання 1-8 пункту 3.8. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

Для індивідуального гаражного будівництва
9) Гр. Снігуру Івану Митрофановичу -   орієнтовною площею 0,0023 га по вул. 

М.Кривоноса, 60 , ряд Г, бокс 5;  

1
0)

Гр.  Білику  Миколі  Семеновичу  -  орієнтовною  площею  0,0024  га  по  вул. 
М.Кривоноса, 66А, ряд 1, бокс 5;  

1
1)

Гр.  Кольцову  Вадиму  Івановичу  -   орієнтовною  площею  0,0024  га  по  вул. 
Калініна, 13 А, бокс 2;  

1
2)

Гр.  Колесніку  Юрію  Івановичу   -   орієнтовною  площею  0,0024  га  по  вул. 
Новоселів, 7, двір будинку №7;  

1
3)

Гр. Ходзінській Світлані Євгенівні  -  орієнтовною площею 0,0035 га по вул. 
Шевченка, 36 А;  
Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  п.2  рішення 56  сесії  Барської  міської 
ради 5 скликання від 14.09.2010р. «Про виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр.Ходзінській С.Є.».

1
4)

Гр. Бухтяк Тамарі Олександрівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Р. 
Люксембург, двір будинку №27;  

1
5)

Гр.  Кобзар  Аллі  Олександрівні-  орієнтовною  площею  0,0020га  по 
вул.Жовтневої революції, 7А, бокс 1;  

1
6)

Гр.  Чорній  Олені  Миколаївні   -   орієнтовною  площею  0,0012  га  на  площі 
Пам’яті, двір будинку №21, бокс 1;  

Головуючий ставить на голосування питання 9-16 пункту 3.8.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

Для ведення особистого селянського господарства
1

7)
Івановій  Людмилі  Василівні  -  орієнтовною  площею  0,1200  га  по  вул. 
М.Кривоноса, 72 (біля будинку);  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

Для постійного користування
1

8)
Барський професійний будівельний ліцей 
–  площею  2,3753  га  по  вул.  Калініна,  5  для  обслуговування  нежитлових 

будівель, споруд та гуртожитку;
- площею  0,0504  га  по  вул.  Р.Люксембург,  19  А  для  обслуговування 

багатоповерхового житлового будинку.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

На умовах оренди
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1
9)

Гр.Матковській  Раїсі  Єгорівні  –  орієнтовною  площею  0,0014  га  по 
вул.В.Комарова, двір будинку №3  для  обслуговування дерев’яної споруди;
ВИРІШИЛИ: 
1.Відмовити  гр. Матковській Раїсі Єгорівні у наданні дозволу на виготовлення 
технічної   документації   із   землеустрою  щодо складання документів,  що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0014 
га  по  вул.  В.Комарова,  двір  будинку  №3   для   обслуговування  дерев’яної 
споруди.
2.Надати  дозвіл  гр.  Матковській  Раїсі  Єгорівні   на  виготовлення   технічної 
документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують 
право  оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною площею 0,0014  га  по  вул. 
Комарова,  двір  будинку  №3   для   обслуговування  дерев’яної  споруди  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2
0)

Гр.Балинському Юрію Валерійовичу – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 
Медвецького для  городництва.
ВИРІШИЛИ: 
1. Відмовити гр. Балинському Юрію Валерійовичу у продовженні терміну дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,1000  га  в  районі 
вул.Медвецького  для  городництва,  в  зв’язку  з  відсутністю  технічної 
документації на земельну ділянку та договору оренди.
2.  Надати  дозвіл   гр.  Балинському  Юрію  Валерійовичу  на  виготовлення 
технічної   документації   із   землеустрою  щодо складання документів,  що 
посвідчують право на  земельну ділянку орієнтовною площею 0,10га в районі 
вул.Медвецького на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для городництва 
за рахунок земель запасу.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2
1)

Обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м.Вінниця – орієнтовною площею 
0,0024  га  по  вул.  Червоноармійська,  17,  бокс  №305  для   обслуговування 
гаража.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2
2)

Гр.  Мельник  Галині  Кирилівні  –  орієнтовною площею 0,0400  га  на  майдані 
Святого Миколая, 8 Б для  обслуговування підсобних приміщень культурно - 
оздоровчого комплексу «Барселона».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.9
.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва 
житлових будинків та гаражів 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 
громадян:
1). Глугівську  Оксану  Анатоліївну   для  будівництва  житлового  будинку  під  № 
727; 
2). Мандру Надію Василівну - для будівництва житлового будинку під № 728;
3). Харитонову Ірину Вікторівну - для будівництва житлового будинку під № 729;
4). Трухан Катерину Юріївну - для будівництва житлового будинку під № 730;
5). Сороку Андрія Володимировича - для будівництва житлового будинку під № 
731;
6). Гаджалову Ірину Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 732;
7). Брик Людмилу Василівну - для будівництва житлового будинку під № 733;
8). Нарольську Людмилу Володимирівну  – для будівництва гаража під   №323;
9). Кифорук Надію І.   – для будівництва гаража під   №324;
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10).Мандру Віктора Васильовича – для будівництва гаража під №325.
11).Мандру Надію Василівну - для будівництва гаража під №326.
12).Меркалн Аліну Олегівну- для будівництва гаража під №327;
13).Павленка Михайла Йосиповича -  для будівництва гаража під №328;
14).Качалку Віктора Андрійовича -  для будівництва гаража під №329.
Головуючий ставить на голосування питання 1-14 пункту 3.9.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

3.1
0.

СЛУХАЛИ: заяву  гр.  Стаднія  Руслана  Васильовича  про  надання  дозволу   на 
виділення земельної ділянки в межах міста для ведення особистого селянського 
господарства. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Стаднію Руслану Васильовичу у наданні дозволу  на 
виділення земельної ділянки в межах міста для ведення особистого селянського 
господарства,  в  зв’язку  з  відсутністю  земельних  ділянок  такого  цільового 
призначення. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.1
1.

СЛУХАЛИ: Про демонтаж металевого гаража гр. Пізнюра Григорія Гавриловича, 
що знаходиться в дворі будинку №6 по вул. Чернишевського. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). Зобов’язати гр. Пізнюра Григорія Гавриловича  демонтувати встановлений без 

належних документів тимчасовий металевий гараж в м.Бар в дворі будинку №6 
по вул. Чернишевського у строк до 15 квітня 2013 р. 

2). У  разі  невиконання  п.1  даного  рішення  зобов’язати  КП  «Бар-благоустрій» 
демонтувати встановлений без  належних документів  тимчасовий металевий 
гараж в м.Бар в дворі будинку №6 по вул. Чернишевського. 

3.1
2.

СЛУХАЛИ: звернення жителів будинку №30 по вул.Пролетарська про ненадання 
дозволу на будівництво гаражу гр.Валіулліній І.І., яка проживає в кв. №19. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 33 сесії  Барської  міської  ради 6 скликання від 
21.12.2012р.  «Про  дозвіл  на  виготовлення  документації  на  земельну  ділянку 
гр.Валіулліній І.І.».

3.1
3.

Слухали: заяву  гр.  Досія  Віталія  Яковича  про  продовження  договору  оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0030  га  по  вул.  Калініна  для  провадження 
комерційної діяльності - обслуговування тимчасової споруди. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Досію Віталію Яковичу  договір оренди земельної 
ділянки площею 0,0030 га в м.  Бар по вул.  Калініна  терміном на 3 роки для 
провадження  комерційної  діяльності  –  обслуговування  тимчасової  споруди  з 
орендною   платою  в  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. 

3.1
4.

Слухали: ФОП  Козловського  Віктора  Борисовича  про  поновлення  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0097 га по вул. Калініна,2 для провадження 
комерційної діяльності (будівництва магазину) з 01.01.2013р. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Козловському Віктору Борисовичу  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0097 га в м. Бар по вул. Калініна,2  терміном на 3 
роки для провадження комерційної діяльності (будівництва магазину) з орендною 
платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
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3.1
5.

Слухали: заяву  гр.  Краєвської  Руслани  Ярославівни  про  надання   в  оренду 
земельної  ділянки площею 0,0360 га на площі  Пам’яті,  19 А для провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування кафе -  магазину «Атлант»),  розірвавши 
договір  оренди  з  Атаманчук  Ніною  Василівною,  яка  на  момент  смерті 
користувалась даною земельною ділянкою.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1.Припинити договір  оренди земельної  ділянки площею 0,0360 га в  м.  Бар на 

площі Пам’яті, 19 А, укладений 12.03.2012р. між Атаманчук Ніною Василівною та 
Барською  міською  радою,  який  зареєстрований  08.11.2012р.  відділом 
Держкомзему у Барському районі  за №052021014007951, у зв’язку зі смертю 
фізичної особи орендаря.  

2.Надати гр. Краєвській Руслані Ярославівні  земельну ділянку площею 0,0360га в 
м. Бар на площі Пам’яті, 19 А на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  кафе  -  магазину 
«Атлант»). Встановити ставку орендної плати за земельну ділянку в розмірі 12% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.1
6.

Слухали: звернення Барської райспоживспілки про розірвання договору оренди, 
укладеного між Барською міською радою та гр. Манітою Катериною Михайлівною, 
на  земельну  ділянку  площею  0,0045  га  по  вул.  Островського,  2/1  У  для 
обслуговування магазину.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Враховуючи рішення судів різних інстанцій, які набули законної сили 
та якими скасовані ряд рішень Барської міської ради щодо надання в оренду гр. 
Маніті  К.М.  земельної  ділянки  по  вул.Островського,  2/1-У,  звернутись  до  гр. 
Маніти Катерини Михайлівни про розірвання з нею договору оренди земельної 
ділянки  площею  0,0045  га  по  вул.  Островського,  2/1-У  для  обслуговування 
магазину.

3.1
7.

Слухали: Заяву гр.  Паладія  А.В.  про скасування рішень сесій  Барської  міської 
ради 6 скликання: 22 сесії від 30.05.2012р. та 7 сесії від 30.03.2011р. щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Визнати такими, що втратили чинність:
- рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011 р. «Про надання 
дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки»гр.Паладію А.В.;
-   рішення  22  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  30.05.2012  р.  «Про 
внесення змін до рішення 7 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.03.2011 
р.  «Про  надання  дозволу  на  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки» 
гр.Паладію А.В.

3.1
8.

Слухали: Про визнання рішення 18 сесії  Барської міської ради 6 скликання від 
31.01.2012р. «Про погодження передачі ставів в користування Барському КВУ ВКГ 
«Барводоканал» таким, що втратило чинність. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Визнати  рішення  18  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
31.01.2012р. «Про погодження передачі ставів в користування Барському КВУ ВКГ 
«Барводоканал» таким, що втратило чинність. 

3.1
9.

Слухали: Заяву  гр.  Нівельського  О.В.  про  внесення  змін  до  рішення  32  сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 30.11.2012 р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
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власності на земельну ділянку гр. Нівельського О.В.» .  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 32 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 30.11.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. 
Нівельського О.В.», а саме пункт 1 викласти наступним чином: 
«1. Об’єднати земельні ділянки площею 0,1190 га та площею 0,0091 га в одну, 
надавши даній земельній ділянці поштову адресу: м.Бар, вул. І.Сірка, 73 (замість 
вул.Сірка,  71,73)».  Пункт  1  рахувати  пунктом 2.  Пункт  2  рахувати  пунктом 3. 
Пункт 3 рахувати пунктом 4.

3.2
0.

Слухали: звернення  СТ  «Барчанка»  про  дозвіл  на  виготовлення  технічної 
документації  з  інвентаризації  земельної  ділянки  з  подальшим  викупом  по 
вул.Червоноармійська, 15.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Викласти  рішення 36  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання від 
28.02.2013 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» СТ 
«Барчанка» в новій редакції:
«1.Надати дозвіл Споживчому товариству «Барчанка» на виготовлення  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2000 га в м. Бар по вул. 
Червоноармійська,15  для обслуговування нерухомого майна  за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення з 
подальшим викупом».

3.2
1.

Слухали: Заяву  гр.  Войцехівського  Ігоря  Леонідовича  про  внесення  змін  до 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в м.Бар по 
вул. Гагаріна, 5 В, збільшивши площу на 0,0040 га.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  гр.  Войцехівському Ігорю Леонідовичу на внесення 
змін до проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
м.Бар по вул. Гагаріна, 5 В, збільшивши площу на 0,0040 га.

3.2
2.

СЛУХАЛИ:  заяву  СФГ  «Садівник»  про  внесення  змін  до  техдокументації  із 
землеустрою на земельну ділянку площею 0,3974 га по вул. Марата, 1/38 щодо 
розмежування згідно її функціонального використання. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  СФГ  «Садівник»  на  внесення  змін  до  технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
оренди на  земельну ділянку  площею 0,3974 га  по  вул.  Марата,  1/38  стосовно 
розмежування згідно її функціонального використання. 

3.2
3.

Слухали: звернення  ТОВ  «Хлібна  країна»  від  21.02.2013р.  за  №209  та  від 
22.03.2013р. за №335 про надання дозволу на виїзну торгівлю по вул.Соборна та 
на перехресті вулиць Пролетарська – Р.Люксембург.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Погодити місце розташування об’єктів виїзної торгівлі в. м. Бар по 
вул.Соборна  (біля  будинку  №23),  та  на  перехресті  вулиць  Пролетарська  – 
Р.Люксембург для торгівлі хлібобулочними виробами на період з 01 квітня 2013р. 
по 31 березня  2014 року. 
2).  Надати  ТОВ  «Хлібна  країна»  дозвіл  на  виготовлення  техдокументації  із 
землеустрою  щодо  складання  документів,  що  посвідчують  право  земельного 
сервітуту  на земельні  ділянки орієнтовною площею  0,0020 га,  в  т.ч.  площею 
0,0010 га в м. Бар по вул.Соборна (біля будинку №23) та площею 0,0010 га на 
перехресті вулиць Пролетарська – Р.Люксембург для провадження комерційної 
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діяльності (розміщення об’єктів виїзної торгівлі) . 

3.2
4.

Слухали:  заяву  гр.  Ковальова  Миколи  Тимофійовича  про  надання  дозволу  на 
викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0215 
га  по  вул.  Пролетарська,  1  А   для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування нежитлового приміщення «Магазин-кафе»).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Поновити ФОП Ковальову Миколі Тимофійовичу  договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0215 га по вул. Пролетарська, 1 А в м.Бар  терміном 
на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового 
приміщення «Магазин-кафе») з орендною платою в розмірі 12% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.
2).Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної 
грошової  оцінки  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення 
орієнтовною  площею  0,0215  га  по  вул.  Пролетарська,  1  А   для  провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування  нежитлового  приміщення  «Магазин-
кафе»).

3.2
5.

Слухали: Про  затвердження  містобудівної  документації  щодо  коригування 
червоної лінії в частині вулиці Пролетарська від перехрестя вулиць Пролетарська 
- В.Комарова до перехрестя вулиць Пролетарська – Володарського. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівну документацію щодо коригування червоної 
лінії  в  частині  вулиці  Пролетарська  від  перехрестя  вулиць  Пролетарська  - 
В.Комарова до перехрестя вулиць Пролетарська – Володарського. 

3.2
6.

Головуючий  пропонує розглянути заяву директора  Жмеринського  МУГГ  ПАТ 
«Вінницягаз»   Сидорука С.Ф.  про надання дозволу на виготовлення  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право 
оренди  на  земельну  ділянку  в  м.  Бар  по  вул.  М.Кривоноса,  70,  яка  не 
розглядалась на комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Розглянути заяву директора Жмеринського МУГГ ПАТ «Вінницягаз» 
Сидорука С.Ф. про надання дозволу на виготовлення  технічної  документації  із 
землеустрою   щодо  складання  документів,  що  посвідчують  право  оренди  на 
земельну ділянку в м. Бар по вул. М.Кривоноса, 70.   

СЛУХАЛИ: 
Депутат  Ставнюк  І.М.  зачитав заяву  директора  Жмеринського  МУГГ  ПАТ 
«Вінницягаз»  Сидорука  С.Ф.  про  надання  дозволу  на  виготовлення   технічної 
документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право 
оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 0,9890  га  в  м.  Бар  по  вул. 
М.Кривоноса,  70    для   обслуговування  Барської  дільниці  Жмеринського 
міжрайонного управління газового господарства – філії ПАТ «Вінницягаз». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1).Вважати таким, що втратило чинність рішення 27 сесії Барської 
міської  ради  6  скликання  від  09.08.2012р.  «Про  дозвіл  на  виготовлення 
документації на земельну ділянку на умовах оренди» ПАТ по газопостачанню та 
газифікації «Вінницягаз».
2).Надати дозвіл Жмеринському міжрайонному управлінню газового господарства 
ПАТ по газопостачанню та газифікації  «Вінницягаз» на виготовлення  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право 
оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 0,9890  га  в  м.  Бар  по  вул. 
М.Кривоноса,  70    для   обслуговування  Барської  дільниці  Жмеринського 
міжрайонного  управління  газового  господарства  –  філії  ПАТ  «Вінницягаз»   за 
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рахунок  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та 
іншого призначення. 

Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  архітектури,  будівництва  та 
житлово - комунального господарства  інформує  голова комісії   Терлецький 
А.П.

3.2
7.

СЛУХАЛИ: звернення  начальника  комунального  підприємства  «Барське 
будинкоуправління»  Терлецького  А.П.  про  передачу  з  балансу  КП  «Бар-
благоустрій» на баланс КП «Барське будинкоуправління» устаткування та споруд 
за адресою: м.Бар, вул. М. Кривоноса, 71.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Передати з балансу комунального підприємства «Бар - благоустрій» на баланс 

комунального  підприємства  «Барське  будинкоуправління»  матеріально  – 
технічну  базу  разом  з  устаткуванням  та  спорудами  за  адресою:  м.Бар, 
вул.М.Кривоноса, 71.

Створити комісію з передачі майна у наступному складі:
Голова комісії – Гвоздяр Ю.В., заступник міського голови;
Члени комісії: 
Терлецький А.П. – начальник КП «Барське будинкоуправління»;
Мельник О.В. – начальник КП «Бар - благоустрій»;
Головний бухгалтер КП «Бар - благоустрій»;
Головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління».

3.2
8.

СЛУХАЛИ: звернення Барського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді про надання в  оренду приміщення площею 40 кв.м на ІІ поверсі 
по вул. Пролетарська, 3 (ЗОШ №4 1-3 ступенів) в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Надати Барському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді на умовах оренди нежитлове приміщення площею 40 кв.м на ІІ поверсі 
по вул.Пролетарська, 3 (ЗОШ №4 1-3 ступенів) в м.Бар  терміном на 2 роки. 11 
міс. зі сплатою орендної плати в розмірі 1 грн. в рік.

2) Відділу  освіти  Барської  РДА  на  підставі  даного  рішення,  укласти  договір 
оренди комунального майна з Барським районним центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.

3.2
9.

СЛУХАЛИ: звернення  директора  районного  трудового  архіву  про  поновлення 
договору оренди нежитлового приміщення по вул. Пролетарська, 3 (ЗОШ №4 1-3 
ступенів).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Поновити  договір  оренди  приміщення   КУ  «Барський  районний  трудовий 

архів», а саме нежитлового приміщення по вул.Пролетарська, 3 (ЗОШ №4 1-3 
ступенів) в м.Бар терміном на 1 рік.

2) Відділу  освіти  Барської  РДА  на  підставі  даного  рішення,  укласти  договір 
оренди комунального майна з КУ «Барський районний трудовий архів».

3.3
0.

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення 35 сесії  6 скликання Барської міської 
ради  від  18.01.2013р.  «Про  надання  дозволу  на  актуалізацію  існуючого 
генерального плану м.Бар до вводу дії нового»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 35 сесії 6 скликання Барської міської ради 
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від 18.01.2013р. «Про надання дозволу на актуалізацію існуючого генерального 
плану  м.Бар  до  вводу  дії  нового»,  а  саме  доповнити  рішення  пунктом  2 
наступного змісту : «2. Визнати існуючий генеральний план м.Бар придатним для 
подальшого  використання  для  вирішення  питань  розвитку  та  містобудівного 
освоєння  території  до  моменту  розроблення,  проведення  громадського 
обговорення та затвердження нової містобудівної документації».

3.3
1.

СЛУХАЛИ:  Про  викладення  рішення  виконкому  №640  від  15.12.2011р.  «Про 
надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектно – кошторисної 
документації» в новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Викласти рішення виконкому №640 від 15.12.2011р. «Про надання 
дозволу  на  збір  вихідних  даних  та  виготовлення  проектно  –  кошторисної 
документації» в новій редакції:

«1.  Надати дозвіл Барській міській раді на збір вихідних даних та виготовлення 
проектно – кошторисних документацій:

- реконструкція котельні на альтернативних видах палива з її 
інженерним  забезпеченням  для  опалення  будівлі  ДНЗ  №1  по 
вул.Врублевського, 40 в м.Бар Вінницької області;

- капітальний ремонт приміщення ДНЗ №1 (капітальний ремонт 
покрівлі, заміна вікон, дверей, утеплення фасадів».

3.3
2.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2013 
році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Включити до переліку нерухомого майна, що підлягає приватизації в 2013 році, 

нежитлове приміщення котельні в м.Бар по вул. Р.Люксембург, 70 А (група А).
2) Комісії з приватизації майна комунальної власності м.Бар вжити усіх необхідних 

заходів з підготовки об’єкту, визначеного п.1 даного рішення, до приватизації.
3) Надати дозвіл  виконкому міської  ради на виготовлення експертної  грошової 

оцінки зазначеного нежитлового приміщення.

3.3
3.

СЛУХАЛИ: звернення ФОП Розбийголови Р.А., ФОП Розбийголови Л.Р. №Р-116 від 
05.02.2013р. та №Р-203 від 25.02.2013р. про встановлення рекламних щитів типу 
білборд на вулицях міста Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Звернутись до виконавчого комітету Барської  міської  ради з пропозицією 
переглянути рішення виконкому щодо демонтажу  рекламоносіїв  (білбордів), 
встановлених  в  м.Бар  ФОП    Розбийголовою  Р.А.  на  перехресті  вулиць 
Пролетарська – Р.Люксембург (біля центральної аптеки) та ФОП Бондарчуком С.В. 
по вул.Р.Люксембург (біля редакції газети «Подільський край»). 
2).  Відділам АБЗВ та  ПСЗ  розробити зміни  до  розділу  VI «Плата за  тимчасове 
користування місцем розташування рекламних засобів» Положення про порядок 
розміщення  зовнішньої  реклами  в  м.Бар,  затвердженого  рішенням  14  сесії 
Барської  міської  ради  6  скликання  від  14.10.2011р.  щодо  розміру  плати  за 
користування земельними ділянками для розміщення рекламоносіїв.

3.3
4.

СЛУХАЛИ:  Про  тимчасову  заборону  здійснення  добудов  до  багатоповерхових 
будинків.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Заборонити  здійснення  добудов  до  багатоповерхових  будинків  до 
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розроблення  Положення  про  здійснення  добудов  до  багатоповерхових 
будинків. 

2).Відділу  архітектури,  будівництва  та  земельних  відносин  розробити 
Положення про порядок здійснення добудов до багатоповерхових будинків.

3.3
5.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження проектно-кошторисної  документації  по робочому 
проекту  «Реконструкція  покрівлі  будинку  по  вул.  Пролетарська,  32  в  м.  Бар 
Вінницької області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  проектно-кошторисну  документацію  по  робочому 
проекту  «Реконструкція  покрівлі  будинку  по  вул.  Пролетарська,  32  в  м.  Бар 
Вінницької області» на суму 374690 грн. (Триста сімдесят чотири тисячі шістсот 
дев’яносто гривень).

3.3
6.

Головуючий  пропонує розглянути питання, що не розглядалась на комісії,  про 
прийняття  за  основу  проекту регуляторного  акту  – Положення  про  участь 
суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та  установ, 
незалежно від форм власності,  в утриманні будинків і споруд та прибудинкових 
територій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Розглянути питання, що не розглядалась на комісії, про прийняття 
за  основу  проекту регуляторного  акту  – Положення  про  участь  суб’єктів 
підприємницької  діяльності, підприємств, організацій та установ, незалежно від 
форм власності,  в утриманні будинків і споруд та прибудинкових територій, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Бар».  

СЛУХАЛИ: 
Депутат Терлецький А.П.  проінформував з питання «Про прийняття за основу 
проекту регуляторного акту – Положення про участь суб’єктів підприємницької 
діяльності, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності,  в 
утриманні  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій,  що  належать  до 
комунальної власності територіальної громади міста Бар».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Прийняти  за  основу  проект  регуляторного  акту  –  Положення  «Про  участь 

суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та  установ, 
незалежно  від  форм  власності,   в  утриманні  будинків  і  споруд  та 
прибудинкових  територій,  що  належать  до  комунальної  власності 
територіальної громади міста Бар» (додаток 1).

2) Оприлюднити проект регуляторного акту на офіційному веб-сайті міської ради 
в мережі ІНТЕРНЕТ та опублікувати в газеті міської ради «Барчани».

 
3.3
7.

Головуючий  пропонує  розглянути  звернення  начальника  КП  «Барське 
будинкоуправління»  Терлецького  А.П.  про  надання  дозволу  на  укладення 
договору  купівлі-продажу автомобіля  ГАЗ  33023  (ГАЗЕЛЬ  ДУЕТ)  з  розстрочкою 
платежу, яке не розглядалась на комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Розглянути звернення начальника КП «Барське будинкоуправління» 
Терлецького А.П.  про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу 
автомобіля ГАЗ 33023 (ГАЗЕЛЬ ДУЕТ) з розстрочкою платежу.  

СЛУХАЛИ: 
Депутат  Терлецький  А.П.  зачитав  КП  «Барське  будинкоуправління»  про 
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надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу автомобіля ГАЗ 33023 
(ГАЗЕЛЬ ДУЕТ) з розстрочкою платежу
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

1. ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на укладення 
договору  купівлі-продажу автомобіля  ГАЗ  33023  (ГАЗЕЛЬ ДУЕТ)  вартістю 
69000 грн.  за рахунок власних надходжень з розстрочкою платежу на 
шість  місяців  та  сплатою  щомісячних  платежів  в  рівних  частках  по 
11500,00 грн. щомісяця.

Різне
Міський голова Дзісь О.І.: Коли ми будемо відзначати День міста? В травні День 
міста випадає на День пам’яті жертв політичних репресій. Були пропозиції День 
міста провести в День незалежності.   Прошу депутатів на наступну сесію надати 
пропозиції щодо дати проведення. 
Депутат  Кондратюк  І.М.:  В  області  та  у  м.  Бар  оголошений  двомісячник  з 
благоустрою.  В  Барського  районного  центру  зайнятості  є  можливість 
профінансувати  роботи  з  прибирання  територій  міста  силами  людей  ,  що 
перебувають  на  обліку  в  РЦЗ.  Прошу  сесію  виділити  кошти  для  можливості 
укладання відповідної угоди з КП «Бар-благоустрій».
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.: Кошти міська рада може виділити лише 
по факту проплати КП «Бар-благоустрій».
Головуючий зачитує  листа  голови обласної  ради Татусяка С.П.  щодо проекту 
обласної  ради  «Радар»  згідно  якого  депутатам  запропоновано  надати  свої 
особисті дані. Депутатам роздані анкети, бажаючі можуть заповнити анкети та 
надати в міську раду для подальшого переадресування до Вінницької обласної 
ради.  

Головуючий повідомив,  що  порядок  денний  37  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 37 сесії міської ради від 29.03.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 37 сесії міської ради 6 скликання від 29.03.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
Г.В.Педос
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0.1.1.1 Додаток 1
до рішення 37 сесії Барської 
міської ради 6 скликання
від 29 березня 2013 р.

Проект ПОЛОЖЕННЯ 
про участь суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств, організацій та установ, 

незалежно від форм власності,  в утриманні будинків і споруд та прибудинкових територій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Бара Загальні 

положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Закону України «Про відповідальність  суб’єктів  підприємницької  діяльності   за 
несвоєчасне внесення плати за  спожиті  комунальні  послуги  та  утримання прибудинкових 
територій»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  1  червня  2011  р.  N 869  «Про 
забезпечення  єдиного  підходу  до  формування  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги», 
наказу  Державного  комітету  України  з  питань  житлово-комунального  господарства  від 
17.05.2005р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових 
територій»,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 25.08.2005р.  за  № 927/11207, 
наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №176 
від  05.09.2001р.  "Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  участі  суб'єктів 
підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій".
1.2.   З  метою  підвищення  рівня  збереження  житлового  фонду  і  окремо  розташованих 
будівель та їх безпечної експлуатації усі суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, 
організації  та  установи,  незалежно від форм власності,  які  користуються  вбудованими чи 
прибудованими частинами житлового будинку, для здійснення підприємницької діяльності, 
розміщення  громадських,  державних  та  бюджетних  установ,  культурно-побутового 
обслуговування  тощо,  відшкодовують  усі  витрати  Балансоутримувача  по  утриманню  та 
експлуатації будівель пропорційно займаній площі.
1.3.   Положення регламентує:
1) участь  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та  установ, 
незалежно від  форм власності,  що  володіють  вбудованими  чи  прибудованими  частинами 
житлових будинків на правах власності або частинами, які орендовані ними у розрахунках за 
утримання та обслуговування житлового фонду;
2)  участь  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та  установ, 
незалежно  від  форм  власності,  що  володіють  приміщеннями  в  окремо  розташованих 
будівлях  на  правах  власності  або  приміщеннями,  які  орендовані  ними  у  розрахунках  за 
утримання усього будинку та прибудинкової території.
1.4.   Суб’єктом  договірних  відносин  відповідно  до  цього  Положення  може  виступати 
власник або орендар нежитлового приміщення – юридична особа (підприємство, організація, 
установа,  всіх форм власності)  або фізична особа,  що на загальних засадах набула  право 
займатися підприємницькою або  діяльністю визначеною Статутом.
1.5.   Всі  умови  участі  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та 
установ,  незалежно  від  форм  власності,  у  розрахунках  за  утримання  будинку  та 
прибудинкової  території  визначаються  згідно  з  вимогами  Договору  участі  суб’єктів 
підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та  установ,  незалежно  від  форм 
власності, у  відшкодуванні  витрат  на  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкової 
території між ними та Балансоутримувачем.
1.6. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, організації та установи, незалежно 
від  форм власності,  що  користуються  вбудованими  або  прибудованими  приміщеннями  у 
житлових будинках на правах власності  або приміщеннями,  які  орендовані  ними,  беруть 
участь  у  загальних  для  усього  житлового  фонду  експлуатаційних  витратах 
Балансоутримувача.
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1.7.  Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, організації та установи, незалежно 
від  форм  власності,  що  користуються  приміщеннями  окремо  розташованих  будівель  на 
правах власності або приміщеннями, які орендовані ними, крім плати за комунальні послуги 
(відповідним підприємствам), беруть участь у загальних для всієї будівлі експлуатаційних 
витратах  Балансоутримувача .
1.8.  Утримання  приміщення  (власного,  орендованого)  виконується  за  рахунок  особистих 
коштів власника або орендаря.
1.9.  Витрати,  пов’язані  з  оплатою  за  опалення,  освітлення  та  обслуговування 
внутрішньобудинкових мереж та обладнання місць загального користування включаються до 
складу експлуатаційних витрат з утримання будинку та прибудинкової території.
1.12.  При розрахунку надавачем послуг  їх  вартості  обсяг трудовитрат,  що планується,  не 
можє перевищувати розміру, передбаченого нормами часу та нормами обслуговування для 
робiтникiв  i  виробничого  персоналу,  встановленими  галузевими  комунальними  нормами 
України.

2. Порядок та умови укладання договору
2.1.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, організації та установи, незалежно 
від форм власності, що користуються вбудованими чи прибудованими частинами житлових 
будинків або окремо розташованих будівель на праві власності  (надалі - власники), у 15-ти 
денний термін з дня прийняття рішення про затвердження даного Положення, подають заяву 
довільної  форми  та  всі  необхідні  документи  до  Балансоутримувача  –  орендодавця  для 
подальшого укладення Договору участі  суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств, 
організацій та установ, незалежно від форм власності, у відшкодуванні витрат на утримання 
будинків і споруд та прибудинкової території.
2.1.2. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємств, організацій та установ, незалежно 
від форм власності, що користуються вбудованими чи прибудованими частинами житлових 
будинків або окремо розташованих будівель на праві оренди (надалі - орендарі) укладають 
Договір участі  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій та установ, 
незалежно від форм власності у відшкодуванні витрат на утримання будинків і споруд та 
прибудинкової території одночасно з Договором оренди.
2.2.  Договір  участі  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств,  організацій  та 
установ,  незалежно від форм власності, у  відшкодуванні  витрат на утримання  будинків  і 
споруд та прибудинкової території укладається на підставі:

-  заяви на укладання договору;
-  свідоцтва про право  власності;
- договору оренди (для орендарів);
-  копії паспорта 1,2 стор., ідентифікаційного коду;
-  свідоцтва   про  реєстрацію  суб’єкта  підприємницької  діяльності  (копія  Статуту, 

Положення, довіреність);
-  свідоцтва про сплату податків; 

2.3.  Несвоєчасне  укладання  Договору  участі  суб’єктів  підприємницької  діяльності, 
підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності,  у відшкодуванні витрат 
на  утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкової  території  не  звільняє  від  обов’язку 
відшкодування витрат по утриманню будинків та прибудинкової території, житлового фонду 
тощо.  Експлуатаційні  витрати  нараховуються з  дня  прийняття  рішення  міської  ради  про 
затвердження Положення «Про участь суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств, 
організацій та установ,  незалежно від форм власності,   в  утриманні  будинків  і  споруд  та 
прибудинкових територій,  що належать  до комунальної  власності  територіальної  громади 
міста Бара».
2.4.  Обов’язковою умовою договорів є забезпечення виконання зобов’язань відповідно до 
чинного законодавства України.

3.  Порядок розрахунків та відповідальність за невиконання умов договору
3.1.  Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, організації та установи, незалежно 
від форм власності, повинні щомісячно, до останнього числа звітного місяця, вносити плату 
за надання експлуатаційних послуг на рахунок Балансоутримувача.
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4. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної громади міста при 
виконанні договорів на часткове відшкодування експлуатаційних витрат

4.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами про відшкодування експлуатаційних 
витрат покладається на Балансоутримувача.
 4.2.  У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  зобов’язань  суб’єктами 
підприємницької  діяльності,  підприємствами,  організаціями  та  установами,  незалежно від 
форм  власності, за  Договором  участі  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  підприємств, 
організацій та установ, незалежно від форм власності, у відшкодуванні витрат на утримання 
будинків  і  споруд  та  прибудинкової  території,  Балансоутримувач  –  вправі  звертатись  до 
суду, Господарського суду про захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

0.1.2

Секретар ради                                                                О.В.Кальман 
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