
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
40 сесія                                                6 скликання 
27.06.2013р.

Початок сесії: 15 год. 30  хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 45 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  16 чол.  
Відсутні депутати:  Гегамян  А.В.,  Грицишен  В.В.,  Демченко  О.П.,  Досій  С.В., 
Загорулько  Л.Л.,   Нівельська  О.Я.,  Савосіна  С.Ю.,  Савчук  Ю.І.,  Собчишен  А.М., 
Ставнюк І.М., Степанківський М.О., Цицюрський Л.Л., Шостківський О.П.,   Юр’єв 
О.С., міський голова Дзісь О.І.  
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової інформації, начальники комунальних підприємств. 
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники комунальних підприємств. 
Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  40  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  40  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 40 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 40 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  40  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?
СЛУХАЛИ: 
Депутат Левицький  С.М.  повідомив  про  свій  депутатський  запит  щодо 
неперерахування  коштів міського бюджету Управлінням Державної казначейської 
служби України у Барському районі Вінницької області.  
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного депутатський запит депутата міської 
ради  Левицького  С.М.  щодо  неперерахування   коштів  міського  бюджету 
Управлінням  Державної  казначейської  служби  України  у  Барському  районі 
Вінницької області.  

Головуючий: В кого ще є зауваження чи пропозиції щодо порядку денного сесії? 
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії  з запропонованими змінами. 
Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  

1.  Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Левицького С.М. 
щодо неперерахування  коштів міського бюджету Управлінням Державної 
казначейської служби України у Барському районі Вінницької області

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».

3. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4. Різне.

     
Розгляд питань порядку денного:

1.1
.

 СЛУХАЛИ: 
Депутат Левицький С.М.: В міському бюджеті є кошти і укладено зобов’язання 
щодо виконання робіт з ремонту будинків, доріг,  будівництва міні – котелень 
дитсадка,  житлового  будинку  та  ін.  Міська  рада не може розрахуватись  за 
своїми зобов’язаннями, і така ситуація по всій країні. Пропоную звернутись до 
Державного казначейства України з запитом щодо неперерахування  коштів 
міського бюджету.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Звернутись до Державного казначейства України з запитом щодо 
неперерахування  коштів міського бюджету.

1.2
.

СЛУХАЛИ: 
Депутат Мандрика  М.І.  звернувся  з  депутатське  запитання  до  керуючого 
справами  в/к  Логінової  Л.Г.  щодо  законності  голосування   на  минулій  сесії 
міської ради міського голови Дзіся О.І., який знаходиться на лікарняному.  
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Керуючому справами в/к Логіновій Л.Г. надати відповідь депутату 
Мандриці  М.І.  щодо  законності  голосування   на  минулій  сесії  міської  ради 
міського голови Дзіся О.І., який знаходиться на лікарняному.

2.1
.

Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії 6  скликання 
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від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
Депутат  Мандрика  М.І.: Чому  кошти  в  сумі  350  тис.757  грн.,  що  були 
направлені на  реконструкцію вулиці Соборної будуть перенаправлені на інші 
об’єкти.
Депутат Хода Є.Г.: На одній з сесії ці кошти виділили на реконструкцію вулиці 
Соборна,  але  прийшла  субвенція,  і  виникла  необхідність  перенаправити  ці 
кошти.
Депутат  Мандрика М.І.: Хто складав  перелік  об’єктів?  Адже всі  об’єкти з 
одного виборчого округу. 
Депутат Кальман  О.В.: Об’єкти  з  різних  округів.  По  вул.Святого  Миколая 
зливна каналізація, яка затоплює будинки людей і руйнує дорожнє полотно, не 
входить до виборчого округу №1. Вул.Володарського – це інша частина міста, 
де також потрібно робити водовідведення, так як затоплює житлові будинки. 
Виготовлення ПКД з капітального ремонту тротуарів – це вул. Пролетарська, 
Р.Люксембург  та  інші.  Оплата  коштів  КВУВКГ  «Барводоканал»  за  ремонт 
фонтану – то це перед районним Будинком культури.  
Депутат  Кирилюк Л.О.:  На моєму виборчому округу по вул. Володарського, 
Трудова дійсно велика проблема з підтопленням житлових будинків, терміново 
слід  виготовити  ПКД,  я  буду  добиватись  коштів,  шукати  інвесторів  для 
вирішення питання.
Депутат  Телятніков С.Ю.: Вул. Б.Хмельницького, Бони Сфорци – мій виборчий 
округ, там дійсно є проблема з підтопленням будинків.
Головуючий пропонує проголосувати за п.1 проекту рішення.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – «14», проти - «0», утрималось - «2». Рішення не прийнято.
Головуючий: розгляд  питання  переноситься  на  наступну  сесію,  яка  від 
будеться10 липня о 15.00.  
Головуючий пропонує проголосувати за п.2 проекту рішення.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1.  Затвердити розпорядження міського голови:
 Розпорядження  №  106-Р  від  12.06.2013р.  «Про  внесення  змін  до   розпису 
бюджетних асигнувань» 

 По загальному фонду:
1.1.  Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні  навчальні  заклади»  з 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» з червня  місяця поточного 
року в сумі 660,00 грн. на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». 

2.2
.

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін  до  додатку №4  рішення 34 (позачергової)  сесії  6 
скликання від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які  у 2013  році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку:
 -  Перенести видатки направленні  на  виготовлення ПКД та реконструкція 
мереж  освітлення  міста  по  КП  «Бар-благоустрій»  на  виготовлення  ПКД  та 
капітальний ремонт зовнішнього освітлення (І  –  пусковий комплекс) в м.Бар, 
Вінницької обл. 

3.1
.

СЛУХАЛИ:  заяву гр. Христофор С.Т. про звільнення від плати за харчування 
дітей в дошкільному навчальному закладі міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Звільнити  з  01.07.2013р.  Христофор  Світлану  Тадеушівну  від 
плати за харчування доньки  Христофор Марії Романівни   в ДНЗ №1 на 50% як 
багатодітну сім’ю.
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3.2
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Хорошун В.В.  про виплату допомоги на поховання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати гр. Хорошун Валентині Василівні допомогу на поховання 
сина Хорошуна Василя Павловича  в розмірі 500 грн., який на день смерті ніде 
не працював.

3.3
.

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  звернення  Барської  МДПІ щодо  виділення  коштів  на 
аварійно відновлювальні роботи адміністративної будівлі МДПІ.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити Барській МДПІ  у виділенні коштів у зв’язку з  обмеженим 
бюджетним фінансуванням.

3.4
.

СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУВКГ «Барводоканал» щодо виділення коштів 
на  поточний  ремонт  конструкцій  фонтану  на  площі  Святого  Миколая  в  м.Бар 
Вінницької області в сумі 34133 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Барському КВУВКГ  «Барводоканал»  у  виділенні  коштів  у 
зв’язку з  обмеженим бюджетним фінансуванням.
 

3.5
.

СЛУХАЛИ:  Про заходи з підготовки до приватизації нежитлового приміщення 
комунальної власності - котельні по вул. Рози Люксембург, 70 а м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ: 
1. Надати дозвіл КП «Баркомунтепло» на списання обладнання нежитлового 

приміщення котельні по вул. Рози Люксембург, 70 А в м.Бар (додаток №1 до 
рішення)  та здійснення робіт з демонтажу зазначеного обладнання.

2. Залишити у  переліку  нерухомого  майна,  що підлягає  приватизації  в  2013 
році нежитлове приміщення котельні по вул. Рози Люксембург, 70 А в м.Бар 
(будівля з димовою трубою).

3. Рішення  38  сесії  міської  ради  від  25.04.2013  р.   «Про  внесення  змін  до 
рішення 37 сесії  Барської міської ради 6 скликання від 29.03.2013 р. «Про 
затвердження  переліку  майна,  що  підлягає  приватизації  в  2013  році»  та 
рішення 39 сесії міської ради від 31.05.2013 р. про затвердження додатку 1 
«Перелік майна, що входить до цілісного майнового комплексу котельні по 
вул.  Рози Люксембург,  70 А» до рішення 37 сесії  Барської  міської  ради 6 
скликання від 29.03.2013 р. «Про затвердження переліку майна, що підлягає 
приватизації в 2013 році» вважати такими, що втратили чинність.

3.6
.

СЛУХАЛИ: Про відчуження станції сегрегації твердих побутових відходів.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Доручити  виконавчому  комітету  міської  ради  вивчити  питання 
відчуження  наявної  станції  сегрегації  ТПВ,  яка  є  комунальною  власністю 
територіальної  громади  м.Бар,  на  предмет  виявлення  потенційних  покупців 
такої станції або обміну її на менш потужну станцію сегрегації ТПВ відповідно 
до  обсягів  фактичного  накопичення  ТПВ  по  м.Бар  та  прилеглих  населених 
пунктах району.

3.7
.

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння чергового рангу  та встановлення надбавки за 
вислугу років заступнику міського голови Гвоздяру Ю.В.. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти  черговий  10  ранг  п’ятої  категорії  посад  в  органах 
місцевого  самоврядування  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності 
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виконавчих органів ради Гвоздяру Юрію Васильовичу. Встановити заступнику 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гвоздяру Юрію 
Васильовичу щомісячну надбавку за вислугу років в розмірі 20 % посадового 
окладу  з  урахуванням  надбавки  за  ранг  посадової  особи  місцевого 
самоврядування з 03 червня 2013 року.

Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії  з  питань регулювання 
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього   природного   середовища 
проінформує  заступник  голови   комісії  Щепковський  В.М.  та  запропонував 
голосувати списком, щоб провести сесію в межах регламенту.

3.8
.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб  про затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для оформлення права власності 
(постійного користування, на умовах оренди, земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ: 
1).Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення 
права  власності  (постійного  користування,  на  умовах  оренди,  земельного 
сервітуту) площею ---  га, кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. ---. 
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на 
умовах  постійного  користування,  оренди,  земельного  сервітуту)  за  рахунок 
земель житлової та громадської забудови міста.
3).Рекомендувати  громадянам  оформити  право  власності  (користування  на 
умовах  оренди,  земельного  сервітуту,  постійного  користування)  на  земельні 
ділянки в територіальному органі Державної реєстраційної служби.

в приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд:
1).Гр. Петелько Марії Олександрівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:014:0063, по вул. Сагайдачного, 22;
2).Гр.  Тарнопольському  Володимиру  Григоровичу  –  площею  0,1000  га, 

кадастровий номер – 0520210100:02:014:0061, по вул. Грушевського, 68;
3). Гр. Токарчуку Петру Фомичу – площею 0,0653 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:118:0018, по вул.І.Богуна, 54;
4).Гр.  Токарчук  Ларисі  Андріївні  –  площею  0,0700  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:119:0010, по вул.І.Богуна, 57;
5).Гр.  Нідзельській  Ніні  Юліанівні  –  площею 0,0593 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:080:0022, по вул.О.Кошового, 22;
6).Гр.  Хмарук  Людмилі  Павлівні  –  площею  0,0329  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:042:0015, по вул.Нахімова, 32;
7).Гр.  Щербині  Надії  Василівні  –  площею  0,0804  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:03:051:0001, по вул.В.Порика, 23;
8).Гр. Мкртчяну Рубену Рафаїловичу – площею 0,0205 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:066:0029, по вул. Бони Сфорци, 54;
9).Гр.гр. Залєвській Наталії Яківні, Залєвському Олегу Вікторовичу -  площею 

0,0574  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:112:0015,  по  вул. 
Монастирська, 10 в спільну сумісну власність;

10). Гр. Рудкевич Регіні Михайлівні - площею 0,0137 га по вул. Монастирська, 
61, кв.5, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0122 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:105:0077  та  земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0015  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:105:0076;

11). Гр. Ярковській Ларисі Андріївні - площею 0,0281 га по вул. Стельмаха, 2, 
кв.1, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0162 га, кадастровий номер – 
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0520210100:01:078:0056,  земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0011  га, 
кадастровий  номер  –  0520210100:01:078:0054  та  земельна  ділянка  №3  – 
площею 0,0108 га, кадастровий номер – 0520210100:01:078:0055;

12). Гр.гр.  Гнатюк  Валентині  Михайлівні,  Бондаренко  Наталі  Анатоліївні  - 
площею  0,1185  га  по  вул.  Територія  цукрового  заводу,  29,  кв.1,  в  т.ч. 
земельна  ділянка  №1  –  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер  – 
0520280600:01:004:0019,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 – площею 
0,0185  га,  кадастровий  номер  –  0520280600:01:004:0021,  для  ведення 
особистого селянського господарства в спільну сумісну власність;

13). Гр.гр.  Охріменку  Валентину  Івановичу,  Охріменко  Олені  Миколаївні  - 
площею 0,0878 га по вул. І.Богуна, 72, кв.1 в м.Бар, в т.ч. земельна ділянка 
№1 –  площею 0,0733 га,  кадастровий номер –  0520210100:01:007:0013 та 
земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0145  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:007:0012  в спільну сумісну власність;

14).  Гр.  Лотоцькому  Роману  Олександровичу  –  площею 0,0162  га  по  вул. 
Першотравнева , 4;
ВИРІШИЛИ: Враховуючи   договір   дарування  частини житлового будинку:
1. Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для 
оформлення  права  власності  на  земельну  ділянку  площею  0,0162  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:036:0019, по вул. Першотравнева, 4 в м. 
Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, якою на момент дарування користувався гр. Лотоцький 
Юрій Михайлович.
2. Передати  гр.   Лотоцькому  Роману  Олександровичу  безкоштовно  в 
приватну власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та 
громадської забудови міста.
3. Рекомендувати гр. Лотоцькому Роману Олександровичу оформити право 
власності  на  дану  земельну  ділянку  в  територіальному  органі  Державної 
реєстраційної служби.

Головуючий ставить на голосування питання 1-14 пункту 3.8.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
15). Гр.  Сенік  Франі  Казмирівні  –  площею  0,0056  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:157:0057, по вул. Героїв Чорнобиля, 20 А, бокс 3;
16). Гр.  Шпирці  Василю  Івановичу  –   площею 0,0021  га,   кадастровий  номер   – 

0520210100:01:022:0174, по  вул. М.Кривоноса, 60, бокс 49;
17). Гр. Гузенку Сергію Миколайовичу –  площею 0,0015 га,  кадастровий номер  – 

0520210100:01:059:0067, по  вул. Пролетарська, двір будинку №14;
18). Гр. Бушовській Тетяні Вікторівні –  площею 0,0026 га,  кадастровий номер  – 

0520210100:01:057:0110, по  вул. Пролетарська, 30, бокс 13; 
19). Гр. Шатковському Миколі Івановичу -  площею 0,0025 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:058:0021 по вул. Жовтневої революції, двір будинку №4;
20). Гр.  Слободянюк  Ірині  Юріївні  –   площею  0,0032  га,   кадастровий  номер   – 

0520210100:01:104:0045, по  вул.Коцюбинського, 19 А , бокс 15 А;
Надати юридичну адресу земельній ділянці - вул.Коцюбинського, 19 А , бокс 15 А;

Головуючий ставить на голосування питання 15-20 пункту 3.8.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

 В постійне користування
21). Барській міській раді:

 –  по  вул. Соборна, 17 А – площею 0,0177 га для обслуговування нежитлового 
приміщення «Станція тепловодопостачання»;
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- по  вул.Соборна,  23  Б –  площею  0,0065  га  для  обслуговування  нежитлового 
приміщення бойлерної .

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3.9
.

СЛУХАЛИ:  заяви  громадян  та  клопотання  юридичних  осіб  щодо  розробки 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі  (на місцевості)  для оформлення права власності 
(користування укладання договору оренди, земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  на  виготовлення  технічних  документацій   із 
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в 
натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права  власності   (користування  на 
умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в  приватну  власність  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1). Гр. Лукьяновій Марії Іванівні  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Набережна, 

14;
2). Гр.  Вітковській  Любові  Володимирівні–  орієнтовною  площею  0,0300  га  по  вул. 

Монастирська, 62 кв.3;
3). Гр. Гуцол Таїсії Петрівні - орієнтовною площею 0,0500 га по пров. Заводському, 12;
4). Гр.  Постоюку  Анатолію  Андрійовичу  -   орієнтовною  площею  0,0600  га  по 

вул.Медвецького, 61;
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  гр.  Постоюку  Анатолію  Андрійовичу  на 
виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права 
оренди  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул. 
Медвецького, 61 в м.Бар, враховуючи те, що заявник - громадянин Російської 
федерації.

5). Гр. Таєнчук Вікторії Вікторівні - орієнтовною площею 0,0700 га по вул.Герасимчука, 
4;
Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 25.12.1997р. за №496 
«Про передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам м.Бар» щодо 
передачі земельної ділянки в приватну власність гр. Гулько Івану Феодосійовичу. 

Головуючий ставить на голосування питання 1-5 пункту 3.9.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

 в приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва
6). Гр.  Мазуру Валентину Святославовичу  -   орієнтовною площею 0,0040 га  по  вул. 

М.Туніка, 14 А, бокс №1; 
7). Гр. Лебедевіч Галині Іванівні -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Р.Люксембург, 

двір будинку №11; 
8).Гр. Козловській Надії Василівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Щорса, 44 А, 

бокс 2;
Головуючий ставить на голосування питання 6-8 пункту 3.9.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

9). Гр.  Слабій  Людмилі  Володимирівні  -  орієнтовною  площею  0,0048  га  по 
пров.Коцюбинського
ВИРІШИЛИ : Відмовити гр. Слабій Людмилі Володимирівні у наданні дозволу 
на  виділення  земельної  ділянки  в  м.Бар  по  вул.Коцюбинського  для 
будівництва гаража. Включити гр. Слабу Людмилу Володимирівну в списки 
щодо  виділення  земельних  ділянок   для  індивідуального  гаражного 
будівництва – під №431. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту
10). Гр. Погребняк Надії  Іллівні – орієнтовною площею 0,0010 га по вул. Гагаріна, 3, 

кв.40 для облаштування окремого входу до нежитлового приміщення «Магазин»;
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в постійне користування 
11). Прокуратурі  Барського  району  –  орієнтовною  площею 0,1000  га  по  вул. 

Бони Сфорци, 17  для обслуговування адміністративних приміщень;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.1
0.

СЛУХАЛИ: Заяви  громадян  про  виділення  земельних  ділянок  для  будівництва 
житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити  в  списки  щодо  виділення  земельних  ділянок  наступних 
громадян:
1). Слободянюка Ігоря Андрійовича -  для будівництва житлового будинку під № 
794; 
2). Залевського Євгена Михайловича - для будівництва житлового будинку під № 
795;
3). Кушнір Юлію Сергіївну  - для будівництва житлового будинку під № 796;
4). Везетіу Сергія Івановича - для будівництва житлового будинку під № 797;
5). Довбиус Світлану Володимирівну - для будівництва житлового будинку під № 
798;
6). Довбиус Наталю Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 799;
7). Лемещука Олександра Анатолійовича - для будівництва житлового будинку під 
№ 800;
8). Волкотруба Сергія Григоровича - для будівництва житлового будинку під № 801;
9).Петращук Лесю Євгенівну - для будівництва житлового будинку під № 802;
10). Попову Альону Борисівну - для будівництва житлового будинку під № 803;
11). Загроцьку Галину Павлівну - для будівництва житлового будинку під № 804;
12). Єгорову Світлану Миколаївну - для будівництва житлового будинку під № 805;
13). Мандру Степана Васильовича – для будівництва житлового будинку під № 806;
14). Петращука Володимира Васильовича – для будівництва житлового будинку під № 
807;
15). Савчук Олену Олександрівну – для будівництва житлового будинку під №808;
16). Мельника Олександра Миколайовича  -  для будівництва  житлового будинку під 
№809;
17). Викалюк Майю Євгенівну - для будівництва житлового будинку під №810;
18). Киссу Тетяну Іванівну - для будівництва житлового будинку під №811;
19). Киссу Олександра Вікторовича - для будівництва житлового будинку під №812;
20). Паровай Зоряну Сергіївну - для будівництва житлового будинку під №813;
21). Обмоклого Валерія Анатолійовича - для будівництва житлового будинку під №814;
22). Сабій Оксану Миколаївну  - для будівництва житлового будинку під №815;
23). Пальонко Валентину Павлівну – для будівництва житлового будинку під №816;
24). Душкевича Сергія Віталійовича – для будівництва житлового будинку під №817;
25). Майбу Олександра Григоровича – для будівництва житлового будинку під №818;
26). Панчоху Аллу Анатоліївну – для будівництва житлового будинку під №819;
27). Маршука Олексія Михайловича - для будівництва житлового будинку під №820;
28). Маршука Максима Михайловича -- для будівництва житлового будинку під №821;
29). Зелену Катерину Вітославівну – для будівництва житлового будинку під №822;
30). Маліновського Володимира Леонідовича – для будівництва житлового будинку під 

№823;
31). Левицького Сергія Миколайовича – для будівництва житлового будинку під №824;
32). Терлецького Анатолія Петровича - для будівництва житлового будинку під №825.

33). Киссу Віктора Дмитровича   - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу 
під №55;

34). Слободянюка Ігоря Андрійовича – для будівництва гаража під   №402;
35). Кушнір Юлію Сергіївну  – для будівництва гаража під   №403;
36). Везетіу Сергія Івановича – для будівництва гаража під №404;
37). Довбиус Світлану Володимирівну - для будівництва гаража під №405;
38). Довбиус Галину Василівну - для будівництва гаража під №406;
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39). Довбиуса Володимира Григоровича -  для будівництва гаража під №407;
40). Довбиуса Дениса Володимировича - для будівництва гаража під №408;
41). Довбиус Наталю Анатоліївну -  для будівництва гаража під №409;
42). Лемещука Олександра Анатолійовича -  для будівництва гаража під №410;
43). Волкотруба Сергія Григоровича - для будівництва гаража під №411;
44). Сухорукову Тетяну Олександрівну – для будівництва гаража під №412;
45). Попову Альону Борисівну - для будівництва гаража під №413;
46). Загродську Галину Павлівну - для будівництва гаража під №414;
47). Єгорову Світлану Миколаївну - для будівництва гаража під №415;
48). Теперчук Вікторію Сергіївну- для будівництва гаража під №416;
49). Теперчук Ларису Владиславівну - для будівництва гаража під №417;
50). Лемещук Ганну Василівну – для будівництва гаража під №418;
51). Захарчука Анатолія Івановича – для будівництва гаража під №419;
52). Киссу Віктора Дмитровича – для будівництва гаража під №420;
53). Киссу Тетяну Іванівну – для будівництва гаража під №421;
54). Киссу Олександра Вікторовича - для будівництва гаража під №422;
55). Киссу Андрія Вікторовича – для будівництва гаража під №423;
56). Мельник Інну Віталіївну – для будівництва гаража під №424;
57). Паровай Зоряну Сергіївну – для будівництва гаража під №425;
58). Душкевича Сергія Віталійовича – для будівництва гаража під №426;
59). Панчоху Аллу Анатоліївну – для будівництва гаража під №427;
60). Зелену Катерину Вітославівну - для будівництва гаража під №428;
61). Бондаренко Вікторію Миколаївну – для будівництва гаража під №429;
62). Левицького Сергія Миколайовича -  для будівництва гаража під №430.
Головуючий ставить на голосування питання 1-62 пункту 3.10.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

3.1
1.

СЛУХАЛИ: заяву  ФОП   Осташевського  Дем’яна  Михайловича про  виділення 
земельної  ділянки площею 0,0030 га біля магазину «Оазис»,  магазину «Вацак»  чи 
іншому місці міста Бар для провадження торгівельної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити  ФОП  Осташевському  Дем’яну  Михайловичу  у  виділенні 
земельної ділянки в межах м.Бар для провадження торгівельної діяльності.
 

3.1
2.

СЛУХАЛИ:  звернення  ПАТ  «Укрнафта» про  продовження  терміну  дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,25 га по вул. Пролетарська, 55 для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування АЗС). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ПАТ  «Укрнафта»  термін  дії  договору  оренди  земельної 
ділянки площею 0,25 га в м. Бар по вул. Пролетарська, 55 на 5 років для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування АЗС) з орендною  платою в розмірі  12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.1
3.

Слухали: Заяву гр. Дмитрука Віталія Анатолійовича про внесення змін до рішення 
33  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  21.12.2012  р.  «Про  затвердження 
технічної  документації  із  землеустрою щодо складання документів,  що посвідчують 
право власності на земельну ділянку гр. Дмитрука В.А.», а саме надати в приватну 
власність всю земельну ділянку площею 0,2669 га по вул.Шевченка, 13 в м.Бар ( згідно 
рішення 33 сесії:  0,1000 га – в приватну власність, 0,1669 га -  в оренду).  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 33 сесії Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності  на земельну ділянку гр.  Дмитрука В.А.» залишити без 
змін.

3.1
4.

СЛУХАЛИ:  заяву  Гр.  Іванова  Віталія  Миколайовича про  затвердження  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для оформлення права  власності  на земельну ділянку  площею 0,1400 га 
в районі аеродрому в м. Бар для ведення особистого селянського господарства.
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ :  Враховуючи  розташування  земельної  ділянки  в  охоронній  зоні 
аеродрому, -
1. Внести зміни  до рішення 44 сесії Барської міської ради 5 скликання від 02.12.2009р. 

«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку»  гр. Іванову Віталію 
Миколайовичу, а саме слово «власності» замінити словом «оренди». 

2. Затвердити  гр.  Іванову  Віталію  Миколайовичу   технічну  документацію  із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
оформлення права користування на умовах оренди земельною ділянкою площею 
0,1400 га,  кадастровий номер  –  0520210100:05:001:0022,  в районі аеродрому в м. 
Бар для ведення особистого селянського господарства.

3. Надати гр. Іванову В.М. дану земельну ділянку в користування на умовах оренди 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу на три 
роки  з орендною  платою в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.

4. Гр.  Іванову  В.М.  в  місячний  термін  укласти  з  Барською  міською  радою  договір 
оренди земельної ділянки.

3.1
5.

Слухали: Заяву  гр.  Ковалишена  Івана  Андрійовича про  внесення  змін  до 
рішення 45 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від 28.12.2009 р. 
«Про надання дозволу на встановлення земельного сервітуту» , визначивши розмір 
земельної ділянки.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Запропонувати  об’єднанню  співвласників  багатоквартирного 
житлового будинку №3 по вул. Гагаріна при виготовленні технічної документації 
на  прибудинкову  територію укласти  договір  особистого  земельного  сервітуту  з 
гр.Ковалишеним Іваном Андрійовичем на проїзд по прибудинковій території.

3.1
6.

СЛІХАЛИ:   Заяву гр.  Помилуйка Володимира Васильовича про внесення змін 
до  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів,  що 
посвідчують  право  користування  земельною  ділянкою  на  умовах  земельного 
сервітуту площею 0,0070 га по вул. Гагаріна в м.Бар для провадження комерційної 
діяльності  (обслуговування  двох  зблокованих  тимчасових  споруд),  в  зв’язку  з 
проходженням по даній земельній ділянці газопроводу високого тиску.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу на внесення 
змін  до технічної  документації  із  землеустрою щодо складання  документів,  що 
посвідчують  право  користування  земельною  ділянкою  на  умовах  земельного 
сервітуту площею 0,0070 га по вул. Гагаріна в м.Бар для провадження комерційної 
діяльності  (обслуговування  двох  зблокованих  тимчасових  споруд),  а  саме зміну 
конфігурації земельної ділянки.

3.1
7.

Слухали:  Звернення Барської районної спілки ветеранів війни в Афганістані 
(воїнів  -  інтернаціоналістів)  про зміну місця розташування земельної  ділянки на 
площі  Пам’яті  для  встановлення  пам’ятного  знака   загиблим  воїнам-
інтернаціоналістам, так як через попередньо надану земельну ділянку проходять 
підземні інженерні комунікації телефонного зв’язку.   
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  Барській  районній  спілці  ветеранів  війни  в 
Афганістані (воїнів  -  інтернаціоналістів)  на  встановлення   пам’ятного  знака 
загиблим  воїнам-інтернаціоналістам   на  площі  Пам’яті  в  м.Бар  згідно  наданої 
ескізної пропозиції.

3.1
8.

СЛУХАЛИ:  Про розгляд звернення жителів  будинку №7 по вул.М.Туніка щодо 
скасування договору оренди земельної ділянки площею 0,3440 га по вул. М.Туніка, 
7  А,  укладеного  між  Барською  міською  радою  та  МП  ВКПФ  «Вікторія»  для 
будівництва багатоповерхового житлового будинку.
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Керуючий  справами  Логінова  Л.Г. надала  роз’яснення  про  необхідність 
перенесення розгляду питання на наступну сесію.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду, розглянути на наступній сесії. 

3.1
9.

СЛУХАЛИ:  Про розгляд звернення  Барської РДА щодо резервування земельних 
ділянок на території міста Бар для будівництва доступного житла. 
Головуючий повідомив про серйозність даного питання, необхідність підтримати 
звернення РДА.
Депутат Терлецький А.П. повідомив про голосування проти даного рішення.
Депутат  Кондратюк І.М.: депутат не несе відповідальності  за голосування. Це 
його право голосувати так чи інакше. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – «15», проти - «1», утрималось - «0». Рішення не прийнято.

3.2
0.

Головуючий  повідомив про звернення районної ради ветеранів війни і праці 
щодо  присвоєння  звання  «Почесний  громадянин  м.Бар»  Котлушу  А.І. 
Запропонував питання зняти з розгляду , так як не розроблено Положення про 
присвоєння  почесних  звань  та  доручити  комісії  з  питань  забезпечення 
законності,  правопорядку  ,  прав  людини,  діяльності  ЗМІ,  оборонної  роботи, 
регламенту та відзначення нагородами,  яку очолює Левицький С.М , розробити 
проект Положення та затвердити на наступній сесії. 
Депутат  Левицький С.М.: В інших місцях такі питання розглядаються один – 
два рази на рік.

4. Різне.
Головуючий:  Переходимо до питання порядку денного «Різне».   Є бажаючі 
виступити? Немає. 
Головуючий повідомив  про  розпорядження  секретаря  міської  ради  щодо 
проведення 41 сесії міської ради 6 скликання  10 липня 2013р. о 15.00 в актовій 
залі КВУВКГ «Барводоканал».

Головуючий повідомив,  що  порядок  денний  40  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 40 сесії міської ради від 27.06.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 40 сесії міської ради 6 скликання від 27.06.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
Г.В.Педос
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