
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
41 сесія                                                6 скликання 
10.07.2013р.

Початок сесії: 15 год. 10  хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 25 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  19 чол. та міський голова.  
Відсутні депутати:  Грицишен  В.В.,  Демченко  О.П.,  Домбровський  С.Й., 
Загорулько  Л.Л.,   Кобиль  А.П.,  Ловчинський  А.А.,  Нівельська  О.Я.,  Савчук  Ю.І., 
Собчишен А.М., Шостківський О.П.,   Юр’єв О.С.  
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової  інформації, начальники  комунальних  підприємств,  Ферлебок  Євгеній 
Юрійович – заступник начальника з капітального будівництва Барського ЛВУМГ. 
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники комунальних підприємств,  Ферлебок Євгеній Юрійович – 
заступник начальника з капітального будівництва Барського ЛВУМГ.
Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  41  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  41  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 41 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 41 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. 

1



ВИРІШИЛИ:  Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  41  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.  запропонував включити до порядку денного розгляд 
питання «Про перейменування вулиці Р.Люксембург».  
Голосували: за – «19», проти – «0», утрималось – «1».  
ВИРІШИЛИ:  Включити  до  порядку  денного розгляд  питання  «Про 
перейменування вулиці Р.Люксембург».  

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 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./.
2. Розгляд  заяв  та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.  / 

Хода Є.Г.,   Терлецький А.П.,  Ставнюк І.М. /
3. Про перейменування вулиці Р.Люксембург.
4. Різне.

     
Розгляд питань порядку денного:

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 від 
26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат  Кирилюк Л.О.: Чому в переліку на виготовлення ПКД відсутня вулиця 
Володарського?
Головний  бухгалтер  Гаджалова  М.Ф.:  Прийнято  рішення  виконкому  на 
виготовлення  ПКД  ,  почали  збір  вихідних  даних.   На  наступний  сесії  буде 
винесено питання щодо  виділення коштів для виготовлення ПКД.
Головуючий: На  названі  депутатом  Ходою  Є.Г.  об’єкти  будівництва  є 
виготовлена ПКД, її  можна подавати на експертизу.  На вулицю Володарського 
ПКД  в  стадії  виготовлення,  питання  виділення  коштів  буде  розглядатись  на 
наступній сесії.   
Депутат Кирилюк Л.О.:  Я вже четверту каденцію депутат міської ради, невже я 
не  заслужила,  щоб  по  моєму  округу  був  виготовлений  проект  по 
вул.Володарського.
Депутат   Телятніков  С.Ю.: Любове  Олексіївно,  вчора  на  комісії  було  все 
нормально, сьогодні ви задаєте питання.
Депутат  Левицький С.М.   Запропонував змінити текст рішення: «біля будинку 
Коцюбинського» замінити «біля будинку №15 по вул.Соборна».
Депутат Мандрика  М.І.  :  Є  прохання,  щоб  при  укладанні  договорів  на 
проведення робіт по облаштуванню тротуарів, обговорювався контроль за якістю 
виконання робіт. Це стосується також тротуару по вул.Соборна.    
Міський  голова Дзісь  О.І.:  Це  передбачено  чинним  законодавством  –  3  роки 
гарантійний термін.
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. запропонувала текст рішення доповнити, а 
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саме  включити  до  переліку  об’єктів  щодо  оплати  за  виготовлення  ПКД  по 
вул.Володарського за рахунок додаткових надходжень по фонду розвитку.
Головуючий запропонував проголосувати за те, щоб включити в перелік об’єктів 
щодо  оплати  за  виготовлення  ПКД та  оплату  супутніх  робіт  по  реконструкції 
дорожнього покриття та системи зливної каналізації частини вул..Володарського, 
Бони  Сфорци,Б.Хмельницького  та  Трудової  в  сумі  190  тис.грн.  за  рахунок 
додаткових надходжень по фонду розвитку.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – «одноголосно». 
ВИРІШИЛИ: Включити в перелік об’єктів щодо оплати за виготовлення ПКД та 
оплату супутніх робіт по реконструкції дорожнього покриття та системи зливної 
каналізації  частини  вул..Володарського,  Бони  Сфорци,Б.Хмельницького  та 
Трудової  в  сумі  190  тис.грн.  за  рахунок  додаткових  надходжень  по  фонду 
розвитку.
Головуючий запропонував  проголосувати  в  цілому  за  проект  рішення  «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.  Направити  видатки     загального  фонду  за  рахунок  вільного  залишку   на 

01.01.2013р. на КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на 
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на липень місяць поточного року в сумі 
4000,00 грн.  для виплати матеріальної допомоги на лікування.

2.Збільшити доходи спеціального фонду  по коду 18050300 «Єдиний податок з 
юридичних осіб»  за  рахунок додаткових надходжень станом на 01.07.2013 
року на суму 190000,00 грн.

      Направити кошти на КФК 150101 « Капітальні  вкладення»  по КП «Бар-
благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, 
організаціям»  виготовлення  ПКД  та  оплату  супутніх  робіт  по  реконструкції 
дорожнього  покриття  та  системи  зливної  каналізації  частини 
вул..Володарського,  Бони  Сфорци,Б.Хмельницького  та  Трудової  м.Бар, 
Вінницької обл.. в сумі 190000,00 грн.  

3. Зняти кошти по КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» 
по  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам,  установам, 
організаціям»  з  капітального  ремонту   вул..Соборна  від  перехрестя 
вул..Пролетарська  до  перехрестя  вул..Бони  Сфорци  в  сумі  419899  грн.  та 
направити:

- на КФК 150101 « Капітальні вкладення»  по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам,  установам,  організаціям» 
виготовлення  ПКД  та  оплату  супутніх  робіт  по  реконструкції  зливного 
водостоку по вул..Св.Миколая, Бони Сфорци, Плотина м.Бар, Вінницької обл.. в 
сумі 159378,00 грн.

- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам,  установам,  організаціям» 
виготовлення  ПКД  та  оплату  супутніх  робіт  по  реконструкції  дорожнього 
покриття  та  системи  зливної  каналізації  частини  вул..Монастирська  від 
перехрестя  вул..Св.Миколая  біля  будинку  М.Коцюбинського   в  м.Бар, 
Вінницької обл.. в сумі 124423,00 грн.

- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210 
«Капітальні  трансферти  підприємствам,  установам,  організаціям» 
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по капітальному ремонту тротуарів 
в сумі 66956,00 грн.. 

(  1.  Вул..Пролетарська  (ліва  сторона  від  вул..Р.Люксембург  до  вул..Нахімова)  
протяжністю 257 пог.м.

 2.  Вул..Пролетарська  (права  сторона  від  вул..М.Туніка  до  вул..Р.Люксембург)  
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протяжністю 329 пог.м.
 3.  Вул..Соборна  (права  сторона  від  вул..Пролетарська  до  вул..М.Туніка)  

протяжністю 451 пог.м.
 4. Вул..Соборна (від будинку №13 до будинку №19) протяжністю 90 пог.м.
 5.  Вул..Р.Люксембург  (права сторона  від  вул..Пролетарська  до  вул..  Калініна)  

протяжністю 437 пог.м.) 
- на КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КВУВКГ «Бар водоканал»  по КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» кошти 
в сумі 35000,00 грн.

- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській міській раді по КЕКВ  3132 
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 34142,00 грн. на виконання  робіт 
по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ №1 по вул..Врублевського, 40 м.Бар.

 4. Направити видатки    спеціального фонду за рахунок вільного залишку  на 
01.01.2013р. на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській міській раді 
по КЕКВ  3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 223400,00 грн. на 
виконання   робіт  по  капітальному  ремонту  покрівлі  ДНЗ  №1  по 
вул..Врублевського, 40 м.Бар.

2.
1.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Затхей С.М. про звільнення від плати за харчування дітей в 
дошкільному навчальному закладі міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Звільнити з 01.08.2013р. Затхей Світлану Миколаївну  від плати за 
харчування дітей Затхей Кароліни Володимирівни, Затхей Вікторії Володимирівни 
в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю.

2.
2.

СЛУХАЛИ: заяву гр.Гвоздяра Ю.В . про виплату допомоги на лікування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  гр.  Гвоздяру  Юрію  Васильовичу  допомогу  на  лікування  в 
розмірі  4000  грн.  Фінансово-економічному  відділу  здійснити  виплати  згідно 
даного рішення.
Хода Є.Г.: На комісії  не розглядалось, але деякі депутати пропонують надати 
матеріальну допомогу на лікування депутату Савосіній С.Ю.
Головний бухгалтер Гаджалова М.Ф.: Є великий список людей, які потребують 
матеріальної  допомоги.  По  законодавству  це  зробити  не  можемо,  так  як  в 
міському бюджеті на це немає коштів, нам не дозволять.

Технічна перерва – 3 хвилини. 

2.
3.

СЛУХАЛИ: Про внесення об’єктів нерухомості до переліку нерухомого 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 

наступні об’єкти: 
- танцювальний майданчик, який знаходиться в м.Бар по вул.Буняковського, 
11-б (група А);
-  триповерхову  цегляну  будівлю  «Комплекс  по  обслуговуванню 
автотранспорту», яка знаходиться в м.Бар по вул.Пролетарській, 53 (група А).

2).Комісії  з  приватизації  майна  комунальної  власності  м.Бар  вжити  усіх 
необхідних заходів з підготовки об’єктів, визначених п. 1 даного рішення, до 
приватизації.

3). Надати дозвіл  виконкому міської  ради на виготовлення експертної  грошової 
оцінки зазначених об’єктів нерухомого майна.
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Головуючий: Питання  постійної  комісії  з  питань  архітектури,  будівництва  та 
житлово - комунального господарства  інформує  голова комісії   Терлецький 
А.П.
 

2.
4.

СЛУХАЛИ:  звернення  жителів  вулиці  І.Франка про  встановлення  причин  та 
вжиття  заходів  стосовно  підтоплення  вулиці,  зокрема  будівель,  присадибних 
ділянок,  погребів,  криниці.Дощова  каналізація,  що  проходить  по 
вул.Врублевського, занедбана і засипана самими жителями вулиці. Дощові води з 
вул.Врублевського  через  територію  підприємства  УТОС  заливають  вулицю 
І.Франка. Необхідно відновити дощову каналізацію.
Головуючий: Потрібно  комісії  ще  раз  вийти  на  місце  ,  за  участю  фахівців 
визначити обсяги робіт, КП «Бар-благоустрій їх виконати. 
Депутат  Левицький С.М.: У мене є зауваження стосовно пункту про виконання 
робіт  КП  «Бар-благоустрій».  Жителі  вулиці  Матросова  також  потерпають  від 
підтоплення їх будинків. Комісія має встановити причини підтоплення житлових 
будинків. 
Головуючий: Комісії  необхідно  встановити  причини,  надати  в  письмовому 
вигляді  висновки  щодо   причини  підтоплення  вулиці  громадян,  які  заходи 
необхідно вжити.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Створити комісію для встановлення причин підтоплення вулиці Івана 
Франка, зокрема будівель та споруд у наступному складі:
Голова комісії – Терлецький Анатолій Петрович,  голова  постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва       та житлово-комунального господарства;
Члени комісії: Кобиль Анатолій Павлович,  депутат міської ради;
                        Щепковський Віктор Миколайович,  депутат міської ради;
                        Василик Олег Дмитрович, головний інженер КП «Бар-благоустрій»;
                        Зубкова Ніна Іванівна – начальник відділу АБЗВ міської ради. 

2.
5.

СЛУХАЛИ:  Про  розірвання  договору  оренди  приміщення з  ПАТ  АБ 
«Укргазбанк», оголошення конкурсу на право оренди приміщення комунальної 
власності
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ: 
1). Договір  оренди  приміщення  комунальної  власності, 

укладений  між  Барською  міською  радою  та  Публічним  акціонерним 
товариством акціонерний банк «Укргазбанк» 07 грудня 2012 р. щодо оренди 
кімнат № 3, 4, 5 загальною площею 54,47 кв.м.,  що знаходяться на І поверсі 
будинку № 6 по вул.Пролетарській в м.Бар, достроково розірвати з 01 серпня 
2013 р. за згодою сторін.

2). Оголосити  Конкурс  на  право  оренди  нерухомого  майна 
комунальної власності – кімнат № 4, № 5 та №6 загальною площею 54,47 кв.м 
згідно  поверхового  плану  на  І  поверсі  будинку  №6  по  вул.Пролетарській  в 
м.Бар.

3). Виконавчому комітету Барської міської ради здійснити усі 
необхідні заходи щодо проведення конкурсу на право оренди 

2.
6.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  33  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  21.12.2012р.  «Про надання  дозволу   на  збір  вихідних даних та 
виготовлення  проектно-кошторисних  документацій»  КП  «Барське 
будинкоуправління». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 33 сесії Барської міської ради 6 скликання 
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від 21.12.2012 р. «Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення 
проектно-кошторисних документацій» КП «Барське будинкоуправління», а саме 
слова «з реконструкції покрівлі будинку по вул.Бони Сфорци, 76 (Шевченка, 36)» 
замінити словами «з капітального ремонту покрівлі будинку по вул.Бони Сфорци, 
76 (Шевченка, 36) в м.Бар Вінницької області».

2.
7.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  збір  вихідних  даних  та виготовлення 
проектно-кошторисної  документації КП «Барське будинкоуправління». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл КП «Барське  будинкоуправління» на  збір  вихідних 
даних  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації   з  капітального 
ремонту  шатрового  даху  двоповерхового  житлового  будинку  по  вул. 
Б.Хмельницького, 15  в м.Бар Вінницької області.

2.
8.

СЛУХАЛИ:  Інформацію    голови   постійної   депутатської   комісії   з   питань 
архітектури,  будівництва  та житлово - комунального  господарства  Терлецького 
А.П.  щодо   розгляду  звернення  Білика  Петра  Онуфрійовича,  жителя  вулиці 
Щорса,3 кв.42, стосовно перенесення газового котла в кв.39 на іншу сторону від 
вікна та відновлення водостічної труби в м.Бар по вул.Щорса, 3. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію   голови   постійної   депутатської   комісії   з   питань 
архітектури,  будівництва  та житлово - комунального  господарства  Терлецького 
А.П.  взяти  до   уваги.  Надати відповідь  гр.Білику П.О.

2.
9.

СЛУХАЛИ: Про  розгляд  звернення  КП  «Бар  -  благоустрій»  щодо  передачі  з 
балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП «Бар- благоустрій» майна. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).  Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП «Бар-

благоустрій» комп’ютерного обладнання, а саме: системного блоку.
2). Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:

Голова комісії : секретар міської ради Кальман О.В.
Члени комісії: 
- начальник КП «Бар-благоустрій»;
- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»;
- начальник КП «Баркомунтепло»;
- головний бухгалтер КП «Баркомунтепло».

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

2.
10
.

СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «Укртрансгаз» УМГ «Черкаситрансгаз» про розірвання 
договору оренди землі від 14 лютого 2013 р. щодо оренди земельної ділянки, що 
знаходиться в м.Бар по вул. Чернишевського, звернення ФОП Щепковського В.М. 
про надання йому даної земельної ділянки на умовах земельного сервітуту для 
здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку. 
Депутат  Мандрика М.І.  запропонував рішення доповнити словами «не менше 
восьми квартир по програмі «Доступне житло»».
Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію депутата Мандрики М.І. 
щодо  доповнення  рішення  словами  «не  менше  восьми  квартир  по  програмі 
«Доступне житло»».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: Доповнити рішення словами «не менше восьми квартир по програмі 
«Доступне житло»».
Головуючий пропонує  проголосувати  в  цілому  за  проект  рішення  «Про 
розірвання  договору  оренди  землі з  ПАТ  «Укртрансгаз»,  надання  земельної 
ділянки ФОП Щепковському В.М. на умовах земельного сервітуту».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Договір  оренди землі,  укладений між Барською міською 

радою та ПАТ «Укртрансгаз» 14 лютого 2013 р. щодо оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,1300 га, що знаходиться в м.Бар по вул. Чернишевського, 
достроково розірвати за взаємною згодою сторін.

2). Надати  земельну  ділянку  загальною площею 0,1300  га, 
що  знаходяться  в  м.Бар  по  вул.  Чернишевського,  кадастровий 
№0520210100:01:039:0011,  ФОП  Щепковському  Віктору  Миколайовичу  в 
користування на умовах земельного сервітуту строком на 5 років зі ставкою 
плати  за  користування  земельною  ділянкою  в  розмірі  5  %  від  нормативної 
грошової  оцінки  земельної  ділянки,  для  будівництва  багатоквартирного 
житлового будинку,  в  тому числі  доступного житла(не менше 8 квартир по 
Державній  цільовій  соціально-економічній  програмі  будівництва  (придбання) 
доступного  житла  на  2010-2017  роки),  при  дотриманні  умов,  викладених  у 
протоколі  погодження   намірів  стосовно  участі  ПАТ  «Укртрансгаз»  УМГ 
«Черкаситрансгаз» в будівництві  об’єкту 35-квартирного житлового будинку 
по  вул.  Чернишевського  в  м.Бар  Вінницької  області,  укладеного  між  ПАТ 
«Укртрансгаз»  УМГ  «Черкаситрансгаз»  в  особі  Барського  ЛВУМГ  та  ФОП 
Щепковським В.М. 08 липня 2013 р.

3). ФОП  Щепковському  В.М.  в  місячний  термін  укласти  з 
Барською  міською  радою  договір  сервітутного  користування  земельною 
ділянкою згідно даного рішення.

2.
11
.

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. Кузьменку Володимиру Захаровичу – площею 0,0641 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:148:0016, по вул. Бони Сфорци, 64;
2).Гр. Васютинській Олені Казимирівні - площею 0,0976 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:043:0001, по вул. 305-ї Дивізії, 1 А;
3). Гр.  Ріпак  Людмилі  Іванівні  -  площею  0,0954  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:150:0038, по вул. Б.Хмельницького, 1/32; 
4).Гр.  Цехмістер  Ользі  Петрівні  -  площею  0,0697  га,  кадастровий  номер  – 
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0520210100:01:112:0014, по вул. Маяковського, 2/24;
5).Гр. Мельнику Геннадію Анатолійовичу - площею 0,0681 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:117:0019, по вул. І.Сірка , 39;
6). Гр. Полосухиній Любові Степанівні - площею 0,1203 га по вул. Коцюбинського, 

37,  в  т.ч.  земельна  ділянка  №1  –  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:100:0024  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 – площею 
0,0203  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:100:0025  для  ведення 
особистого селянського господарства;

7). Тесовському Анатолію Антоновичу – площею 0,1339 га по вул. Р.Люксембург, 
2/2,  в  т.ч.земельна  ділянка  №1 -  площею 0,1000  га  ,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:021:0033,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель та споруд та земельна ділянка №2 - площею 
0,0339  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:021:0034,  для  ведення 
особистого селянського господарства;

8). Гр.гр. Качур Тетяні Петрівні, Кордон Надії Василівні – площею 0,0058 га по вул. 
Заводська,  27 кв.2,  в  т.ч.  земельна  ділянка  №1  –  площею  0,0036  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:147:0019,  земельна ділянка №2 – площею 
0,0015 га, кадастровий номер – 0520210100:01:150:0037, земельна ділянка №3 
– площею 0,0007 га, кадастровий номер – 0520210100:01:147:0018 в спільну 
сумісну власність;

9).Гр.гр. Хмель Людмилі Олегівні , Карпенко Ксенії Макарівні - площею 0,0518 га 
по вул. 40-річчя Перемоги, 17 в спільну сумісну власність;

Головуючий ставить на голосування питання 1-9 пункту 2.11.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
10).Гр. Радішевській Вікторії Петрівні – площею 0,0030 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:057:0111, по вул. Жовтневої революції , 3, бокс 36;
11).Гр.  Мазуру  Сергію  Васильовичу  –  площею 0,0024  га,  кадастровий номер  – 

0520210100:01:033:0117, по вул. Р.Люксембург, двір будинку №19;
12).Гр.  Лебедевіч  Галині  Іванівні  –  площею  0,0030  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:057:0112, по вул. Р.Люксембург, 11 А, бокс 3 ;
13).Некрасову  Миколі  Вікторовичу  –  площею  0,0025  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:033:0119, по вул. Р.Люксембург, 21 Б, бокс №1;
14).Боднарю  Дмитру  Петровичу  -  площею  0,0030  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:033:0118, по вул. Р.Люксембург, 21 Б, бокс №2;
        Надати поштову адресу гаражу – вул. Р.Люксембург, 21 Б, бокс №2.
Головуючий ставить на голосування питання 10-14 пункту 2.11.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в постійне користування:
15). Прокуратурі  Барського району – площею 0,0774 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:064:0063,  по  вул.  Бони  Сфорци,  17  для  обслуговування 
адміністративних приміщень;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту:
16). ТОВ «Хлібна країна» – 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  діяльності 
(розміщення об’єктів виїзної торгівлі) на період з 1 липня 2013р. по 31 березня 
2014р.  з  встановленням   плати  за  користування  земельною  ділянкою  на 
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умовах земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2.
12
.

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. Лемешовій Поліні Гаврилівні  – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 

Монастирська, 22;
2).Гр. Банаську Олександру Дмитровичу– орієнтовною площею 0,0400 га по вул. 

Примакова, 6;
3). Гр.  Загородній  Віті  Василівні  -   орієнтовною  площею  0,0200  га  по  вул. 

Р.Люксембург, 32;
4). Гр. Гоцалюк Катерині Дмитрівні -   орієнтовною площею 0,0300 га по вул. М. 

Туніка, 58;
5). Гр.  Кащенко  Ірині  Ігорівні   -   орієнтовною  площею  0,0200  га  по  вул. 

Кооперативна, 12/2;
6).Гр. Гресюк Люсі Степанівні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул.Нахімова, 11 

для відновлення меж земельної ділянки;
Головуючий ставить на голосування питання 1-6 пункту 2.12.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

 в приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва
7). Гр.  Дзюбенко  Антоніні  Іванівні  -   орієнтовною  площею  0,0030  га  по  вул. 

Б.Хмельницького,  двір будинку №17; 
8). Гр.  Кутняку  Юрію  Тарасовичу  -  орієнтовною  площею  0,0023  га  по 

вул.Б.Хмельницького, двір будинку №17;
9). Гр. Леську Анатолію Володимировичу - орієнтовною площею 0,0024 га по 

вул.Б.Хмельницького;
10). Гр.  Бойко  Людмилі  Петрівні  -  орієнтовною  площею  0,0030  га  по  вул. 

Б.Хмельницького, двір будинку №21;
11).Гр.  Юзвенку  Леоніду  Пилиповичу  -  орієнтовною  площею  0,0024  га  по 

вул.Територія цукрового заводу, 40 А, ряд Ж, бокс 74;
12). Гр.Дячук  Євгені  Павлівні  –  орієнтовною  площею  0,0030  га  по  вул.Бони 

Сфорци,26 Б, бокс 2;
13). Гр.Корнійчуку Валерію Віталійовичу – орієнтовною площею 0,0025 га по вул. 

Жовтневої революції, 10 А, бокс 1;
14). Гр.  Іщук  Альоні  Миколаївні   -   орієнтовною  площею  0,0030  га  по  вул. 

Гагаріна, 23 А  для індивідуального гаражного будівництва;
15). Гр.Кілімінському Федору Тимофійовичу - орієнтовною площею 0,0025 га по 

вул.  Р.Люксембург,  двір  будинку  №11  для  індивідуального  гаражного 
будівництва;

16). Проект  із  землеустрою  -  Гр.  Свистаку  Ігорю  Володимировичу  -  площею 
0,0024  га  по  вул.  Коцюбинського,  19  А,  бокс  13А  для  індивідуального 
гаражного будівництва;

Головуючий ставить на голосування питання 7-16 пункту 2.12.  
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в користування на умовах оренди 
17). Гр. Глінському Володимиру Олександровичу - орієнтовною площею 0,0030 га 

по  вул.  Червоноармійська,  17,  бокс  66 для  індивідуального  гаражного 
будівництва;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту
18). Гр.  Лебедєвій  Олені  Анатоліївні  –  орієнтовною  площею  0,0015  га  по  вул. 

Р.Люксембург,  21   для  облаштування  окремих  входів  до  квартири  та 
нежитлового приміщення «Магазин»;

19). Гр. Таєнчук Валентині Герасимівні  – орієнтовною площею 0,0090 га по вул. 
Пролетарська,12  Б для  провадження  комерційної  діяльності  (встановлення 
трьох зблокованих споруд);

       Погодити місце розташування трьох зблокованих тимчасових споруд.
20). Гр. Трокачевському Григорію Івановичу – орієнтовною площею 0,0010  га по 

вул.Р.Люксембург,  біля  будинку  №68   для  провадження  комерційної 
діяльності (виїзної торгівлі хлібобулочними виробами);

Головуючий ставить на голосування питання 18-20 пункту 2.12.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в постійне користування 
21). Управлінню  Державної  казначейської  служби  України  у  Барському  районі 

Вінницької області – орієнтовною площею 0,0042 га по вул. Пролетарська, 20, 
бокс №1   для індивідуального гаражного будівництва;

22). Барській міській раді -  орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Пролетарська, 
53    для  обслуговування  будівлі  «Комплекс  по  обслуговуванню 
автотранспорту».

Головуючий ставить на голосування питання 21-22 пункту 2.12.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
 

2.
13
.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для  будівництва 
житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 
громадян:
1). Ісакова Віталія Івановича - для будівництва житлового будинку під № 826; 
2). Ісакова Мирослава Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 
827;
3). Січкоріз Марію Олександрівну  - для будівництва житлового будинку під № 
828;
4). Горбачук Наталію Олександрівну - для будівництва житлового будинку під 
№ 829;
5). Ткаченка Григорія Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 
830;
6). Требух Марину Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 831;
7). Тесовську Оксану Леонідівну  - для будівництва житлового будинку під № 
832;
8). Ткаченко Ларису Сергіївну – для будівництва житлового будинку під № 833;
9). Кондратюк Оксану Володимирівну  – для будівництва житлового будинку під 
№ 834;
10).Чкареулі Галину Миколаївну – для будівництва житлового будинку під № 835;

11).Василика Олега Дмитровича – для будівництва гаража під   №432;
10



12).Ковальчук Галини Петрівни  – для будівництва гаража під   №433;
13). Банадигу Віктора Володимировича – для будівництва гаража під №434;
14).Журавель Валентину  Володимирівну - для будівництва гаража під №435;
15).Ставнюка Ігоря Миколайовича - для будівництва гаража під №436.
16).Ткаченка Григорія Віталійовича - для будівництва гаража під № 437;
17).Тесовську Оксану Леонідівну  - для будівництва гаража під № 438;
18).Ткаченко Ларису Сергіївну – для будівництва гаража під № 439;
19).Щепковського Віктора Миколайовича - для будівництва гаража під № 440.
Головуючий ставить на голосування питання 1-19 пункту 2.13.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2.
14
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Маніти Марини Юріївни про виділення земельної ділянки в 
дворі  будинку  №32  по  вул.  Пролетарська  для  індивідуального  гаражного 
будівництва. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Маніті Марині Юріївні у виділенні земельної ділянки в 
м.Бар  по вул.  Пролетарська,  32 для будівництва гаража.  Включити гр.  Маніту 
Марину Юріївну в списки щодо виділення земельних ділянок  для індивідуального 
гаражного будівництва – під №441.

2.
15
.

СЛУХАЛИ: заяву  гр.  Вергелес  Галини  Андріївни про  виділення  земельної 
ділянки вздовж дороги Любар - Нова Ушиця для ведення особистого селянського 
господарства, в зв’язку з користуванням даною земельною ділянкою більше 10 
років.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити  гр.  Вергелес  Галині  Андріївні  у  виділенні  земельної 
ділянки вздовж дороги Любар - Нова Ушиця для ведення особистого селянського 
господарства.

2.
16
.

СЛУХАЛИ:  заяву ФОП Паладія Олексія Анатолійовича про надання дозволу на 
виїзну торгівлю овочами біля будинку №68 по вул.  Р.Люксембург на земельній 
ділянці площею 0,0020га .
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Заяву зняти з розгляду на додаткове вивчення.  

2.
17
.

СЛУХАЛИ:  заяву  ФОП  Севастьянова  Володимира  Арсентійовича про 
продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0011 га по 
вул.  Соборна   для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити   ФОП  Севастьянову  Володимиру  Арсентійовичу  договір 
оренди земельної ділянки площею 0,0011 га в м. Бар по вул. Соборна на 3 роки 
для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди)  з 
орендною   платою  в  розмірі  12%  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. 

2.
18
.

СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Солод  Оксани  Володимирівни про  внесення  змін  до 
рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012р. «Про дозвіл на 
виготовлення документації  на земельну ділянку на умовах  оренди» гр.  Солод 
О.В., а саме слово «оренди» замінити словом «власності».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від  30.07.2012  р.  щодо  надання  дозволу  гр.  Солод  Оксані  Володимирівні   на 
виготовлення технічної  документації  на земельну ділянку  площею 0,0006 га в 
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м.Бар по вул. Пролетарській, двір будинку №14, а саме слово «оренди» замінити 
на слово «власності».

2.
19
.

СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Мацеєва Анатолія Казьміровича про внесення змін  до 
рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012р. «Про дозвіл на 
виготовлення документації на земельну ділянку на умовах  оренди» гр. Мацеєву 
А.К., а саме слово «оренди» замінити словом «власності».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання 
від 30.07.2012 р. щодо надання дозволу гр. Мацеєву Анатолію Казьміровичу  на 
виготовлення технічної  документації  на земельну ділянку  площею 0,0005 га в 
м.Бар по вул. Пролетарській, двір будинку №14, а саме слово «оренди» замінити 
словом «власності».

2.
20
.

Слухали: Заяву гр.Гудими Ганни Іванівни  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 власності на земельну ділянку гр. Гудими Г.І. », а саме у п.1-3 
вилучили слова «кв.3».  
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. 
Гудими Г.І. », а саме у пунктах 1-3 вилучили слова «кв.3».  

2.
21
.

Слухали: Повторно 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 
надання в приватну власність всієї   земельної   ділянки  площею 0,2669 га по 
вул.Шевченка, 13 в м.Бар.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1). 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.» викласти в новій редакції:

«1. Затвердити гр. Дмитруку Віталію Анатолійовичу технічну документацію із 
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку 
площею 0,2669 га по вул.Шевченка, 13 в м.Бар, в т.ч. -  площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд   та  площею  0,1669  га  для  ведення  особистого  селянського 
господарства.

2.Передати  гр.  Дмитруку  Віталію  Анатолійовичу  безкоштовно  в  приватну 
власність земельну ділянку площею 0,2669 га по вул.Шевченка, 13 в м.Бар, в 
т.ч.  -   площею  0,1000  га  для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  та площею 0,1669 га для ведення 
особистого  селянського  господарства  за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської забудови міста.

3.Рекомендувати  гр.  Дмитруку  Віталію  Анатолійовичу  оформити  право 
власності  на  дану  земельну  ділянку  в  територіальному  органі  Державної 
реєстраційної служби.»

2).  Рішення 40  сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  27.06.2013 р.  «Про 
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розгляд заяви гр.Дмитрука В.А.  щодо внесення змін до окремого рішення 33 
сесії Барської міської ради 6 скликання» вважати таким, що втратило чинність. 

 
2.
22
.

Слухали:  заяву  гр.  Зозулі  Олексія  Станіславовича про  надання  дозволу  на 
викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1000 
га по вул. Марата, 30 для провадження комерційної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  несільськогосподарського 
призначення площею 0,1000 га по вул. Марата, 30 для провадження комерційної 
діяльності.

2.
23
.

СЛУХАЛИ:  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.
Голосували: за – «19», проти – «1», утрималось – «0».
ВИРІШИЛИ:  Доручити виконкому міської ради надати відповідь заявникам про 
відсутність правових підстав для розірвання договору оренди землі з МП ВКПФ 
«Вікторія».

2.
24
.

СЛУХАЛИ:  звернення  Барської РДА щодо резервування земельних ділянок на 
території міста Бар для будівництва доступного житла. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Зарезервувати земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, що 
знаходяться  в  м.Бар  по  вул.  Димитрова,  40,  за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської  забудови  для  будівництва  доступного  житла  по  Державній  цільовій 
соціально-економічній програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2010-
2017 роки.    

2.
25
.

СЛУХАЛИ:  звернення  ПрАТ  «Будівельно-монтажне  підприємство  №1»  про 
виділення  земельної  ділянки  для  будівництва  12  -  квартирного  житлового 
будинку. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  ПрАТ  «Будівельно-монтажне  підприємство  №1»  на 
виготовлення  проекту  із  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки на 
умовах земельного сервітуту орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Чехова, 1А в 
м.  Бар  для   будівництва  12-квартирного  житлового  будинку,  в  тому  числі 
доступного  житла  по  Державній   цільовій  соціально-економічній  програмі 
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

2.
26
.

СЛУХАЛИ: звернення  жителів  кооперативного  будинку  «Гвоздика»,  м.Бар, 
вул.Чернишевського, 6, про скасування рішення 38 сесії Барської міської ради 6 
скликання від 25.04.2013р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр.Мартиновичу Є.М.». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Вважати таким,  що втратило чинність,   рішення 38 сесії  Барської 
міської ради 6 скликання від 25.04.2013р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.Мартиновичу Є.М.».

2. СЛУХАЛИ: Начальника Барського районного сектора У ДСНС України у Вінницькій 
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області  підполковника  служби цивільного  захисту  Мазура  С.В.  з  пропозицією 
щодо  включення  до  порядку  денного  питання  «Про  прийняття  Програми 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки в м. Бар на 2013-2015р.р.»
 Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного питання «Про прийняття Програми 
поліпшення техногенної та пожежної безпеки в м. Бар на 2013-2015р.р.».

СЛУХАЛИ: начальника Барського районного сектора У ДСНС України у Вінницькій 
області  підполковника  служби  цивільного  захисту  Мазура  С.В. щодо 
затвердження Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки в м. Бар на 
2013-2015р.р.».
 Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  Програму  поліпшення  техногенної  та  пожежної 
безпеки в м. Бар на 2013-2015р.р. (Додаток №1).

3.
1.

СЛУХАЛИ: 
Голова  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  забезпечення  законності, 
правопорядку,  прав  людини,  оборонної  роботи,  Регламенту  та  відзначення 
нагородами,   депутат   Левицький  С.М.   проінформував  з  питання  «Про 
перейменування  вулиці  Р.Люксембург»,  запропонував  перейменувати  дану 
вулицю в вулицю Київська Русь. 
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Душкевич В.Г.: Вулиця Р.Люксембург – одна з найбільших вулиць міста, 
на  ній  розміщено  ряд  підприємств,  організацій,  це  викличе  зміну  багатьох 
документів.
Депутат Хода Є.Г.: Мені не подобається назва вулиці - Київська Русь , пропоную 
підібрати іншу назву, питання зняти з розгляду.
Депутат Левицький С.М.: Я сьогодні знайшов Положення, частина вулиць в місті 
вже перейменована.   
Депутат  Терлецький  А.П.:  Потрібно  вивчити  всі  «за»  і  «проти»,  які  правові 
наслідки цього перейменування.
Головуючий: Однозначно потрібно перейменувати вулиці, назви яких втратили 
свою історичну цінність,  викрито деякі  факти історії,  що розвінчують вигадану 
славу.
Депутат  Степанківський М.О. підтримав думку щодо перейменування окремих 
вулиць, запропонував в першу чергу перейменувати вулицю Котовського. 
Головуючий запропонував депутатам надати пропозиції щодо зміни назв вулиць.
Депутат Душкевич В.Г. запропонував про все це надрукувати в газеті.
Депутат  Телятніков  С.Ю. запропонував  залучити  краєзнавців  до 
перейменування вулиць.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Питання  «Про  перейменування  вулиці  Р.Люксембург»  зняти  з 
розгляду.

3.
2.

СЛУХАЛИ: Депутат Ставнюк  І.М.  надав  інформацію  щодо Концепції 
реформування  місцевого  самоврядування,  запропонував  депутатам 
ознайомитись на надати свої пропозиції в районну, обласну раду.   

4. Різне.
Депутат  Левицький С.М. попросив на наступну сесію надати інформацію щодо 
відвідування  депутатами  сесій  міської  ради,  роботу  депутатів  та  членів 
виконкому,  засіданнь  виконавчого  комітету.  Також  потрібно  вивчити  питання 
щодо надання в нашому місті ритуальних послуг. Ритуальні послуги надають біля 
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міської  ради  ,  на  вокзалі.  Приватна  ділянка  біля  міської  ради  надана  для 
обслуговування  будівлі  і  господарських  споруд,  а  не  для  надання ритуальних 
послуг. По всьому місту роз’їзджають і припарковуються будь-де  автомобілі, які 
надають ритуальні послуги з надписом «Обслуговуємо цілодобово».    Потрібно 
визначити місця для надання ритуальних послуг.
Депутат  Телятніков  С.Ю.: У  м.Вінниця  наведений  порядок  стосовно  цього 
питання.
Депутат  Степанківський  М.О. підняв  питання  щодо  освітлення  вулиць 
Л.Українки, Нахімова, встановлення огорожі по вул. Плотинна біля ставу.

Головуючий повідомив,  що  порядок  денний  41  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 41 сесії міської ради від 10.07.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 41 сесії міської ради 6 скликання від 10.07.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.В. Кальман

Секретар 
Г.В.Педос
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