
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
47 сесія                                                6 скликання 
29.11.2013р.

Початок сесії: 15 год. 05  хв.
Закінчення пленарного засідання: 15 год. 45 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»             
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  18 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати:  Грицишен В.В.,  Домбровський С.Й.,  Загорулько Л.Л.,  Кобиль А.П., 
Кондратюк І.М.,   Мартинович Н.Ф.,  Нівельська О.Я.,  Савчук Ю.І.,  Собчишин А.М., 
Степанківський М.О., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С. 
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,  голова Барського РКОТП Цицюрський 
А.А. 
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує,  що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція 
пленарне засідання 47  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 47  сесії Барської міської ради 6  скликання відкрити, 
працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 47  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 47  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. 
ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 47 сесії Барської міської 
ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 

Головуючий:  Порядок денний розданий кожному депутату.  В кого є зауваження чи 
пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії?  Немає?  Пропоную затвердити 
порядок денний сесії. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  

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

• Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
• Різне.
     
Розгляд питань порядку денного:

• 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. По загальному фонду:
1.1. Зменшити доходи загального фонду міського бюджету:

По коду 11010100 «Податок на доходи фізичних  осіб, що сплачується податковими 
агентами,  із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 42000,00 
грн.
По коду 13050200 «Орендна плата за землю з юридичних осіб»  в сумі 58000,00 
грн.
Всього на суму 100000,00 грн.

1.2. Зняти асигнування:
По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 70000,00 грн.
По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 30000,00 грн.
Всього на суму 100000,00 грн.

1.3. Перерозприділити видатки: 
Зняти з КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 
- з КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 3000,00 грн.
-  з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  програм,  не 
віднесені до заходів розвитку» в сумі 5000,00 грн.
Направити на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
- на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 2000,00 грн.
- на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 4000,00 грн.
Направити на КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на КЕКВ 
2730  «Інші виплати населенню»  в сумі 2000,00  грн.  на виплату допомоги на 
поховання.
Зняти з КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади»:
- з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 56070,00 грн.



Направити видатки на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» 
-  на КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,  обладнання та інвентар»  в сумі 30000,00 
грн.
- на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 25000,00 грн.
Направити на КФК 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти»  на КЕКВ 
2250  «Видатки на відрядження»  в сумі 1070,00  грн.  на оплату відряджень з 
навчання післядипломної освіти.

1.4.  Збільшити  доходи по коду «25020100»  Благодійні внески,  гранти та дарунки, 
отримані бюджетними установами (надходження у натуральній формі)  в сумі 
19466,00 грн.

1.5. За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів та матеріалів збільшити 
видатки по КФК 070101  «Дошкільні заклади освіти»  по КЕКВ 2210  «Предмети, 
матеріали,  обладнання та інвентар»  в сумі 19466,00  грн.  (ДНЗ №1  на суму 
18526,00 грн. бойлера, меблі; ДНЗ №3 на суму 940,00 грн. килим, тюль.).

2. По спеціальному фонду:
2.1. Перенести видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по Барській міській раді 

по КЕКВ 3122     «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»
-  з березня місяця в сумі 30000,00 грн. на вересень місяць поточного року;
- з квітня місяця в сумі 30000,00 грн. на жовтень місяць поточного року;
- з травня місяця в сумі 15000,00 грн. на листопад місяць поточного року;
- з червня місяця в сумі 15000,00 грн. на грудень місяць поточного року. 
(збалансування видатків з доходами).

• СЛУХАЛИ:  заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
• Звільнити з 01.12.2013р.  гр.  Горобець Оксану Петрівну від плати за харчування 

доньки Горобець Катерини Андріївни в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю.
• Звільнити з 01.01.2014р.:

• Гр.  Кирик Наталію Миколаївну  від плати за харчування дітей Кирика Дмитра 
Дмитровича, Кирик Єлізавети Дмитрівни  в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр.  Горобець Оксану Петрівну від плати за харчування доньки Горобець Катерини 
Андріївни, Горобця Сергія Андрійовича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр. Гриб Таїсію Сергіївну від плати за харчування доньки Гриб Діани Валеріївни  в 
ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр.  Неприлюк Оксану Леонідівну від плати за харчування дітей Неприлюка 
Владислава Андрійовича, Неприлюк Ілони Андріївни, Неприлюк Софії Андріївни в 
ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• гр.  Стрільчук Наталію Леонідівну від плати за харчування сина Стрільчука Дениса 
Володимировича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• Гр. Христофор Крістіну Борисівну від плати за харчування доньки Христофор Марії 
Андріївни в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• Гр.  Гайдачевську Галину Олександрівну від плати за харчування сина Далекого 
Матвія Вікторовича в ДНЗ№3 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• Гр.  Плахотнюк Ірину Володимирівну від плати за харчування сина Плахотнюка 
Михайла Віталійовича в ДНЗ№2 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• Гр.  Кімаківську Оксану Володимирівну від плати за харчування дітей Кімаківської 
Злати Вікторівни,  Кімаківського Кірілла Вікторовича,  Кімаківської Мілани 



Вікторівни в ДНЗ№2 на 50% як  багатодітну сім’ю.

• СЛУХАЛИ: заяви громадян про виплату допомоги на поховання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати:
1).гр.  Биковій Світлані Дмитрівні  допомогу на поховання сина Бикова Максима 
Олександровича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
2).гр.  Літвіновій Вікторії Станіславівні  допомогу на поховання чоловіка Літвінова 
Станіслава Леонідовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

• СЛУХАЛИ: заяву гр.  Гусака Сергія Миколайовича про  надання матеріальної  допомоги 
на встановлення індивідуального опалення в квартирі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити гр.  Гусаку Сергію Миколайовичу у наданні матеріальної 
допомоги на встановлення індивідуального опалення в квартирі, у зв’язку з 
обмеженим бюджетним фінансуванням.

• СЛУХАЛИ: заяви громадян про виплату допомоги на лікування. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити на облік осіб, яким необхідна матеріальна допомога, наступних 
громадян:
- Скульську Галину Миколаївну (допомога на лікування);
- Ширяєву Яніну Мар’янівну (допомога на лікування); 
-  Горбатюк Тамару Дмитрівну (допомога на лікування сина Горбатюка Олександра 
Анатолійовича).
Заяви розглянути при наявності додаткових надходжень до міського бюджету.

• • СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції статутів загальноосвітніх шкіл міста Бар 
№1, №2, №4. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити в новій редакції статути загальноосвітніх шкіл міста Бар №1, 
№2, №4.

• СЛУХАЛИ:  звернення директора КП «Баркомунтепло»  щодо необхідності врахування 
ПДВ при встановленні орендної плати за оренду майна комунальної власності,  яке 
перебуває на балансі підприємства.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).  КП «Баркомунтепло»,  та на майбутнє іншим комунальним підприємствам,  які є 
платниками ПДВ,  при нарахуванні та справлянні орендної плати за оренду 
комунального майна територіальної громади м.Бар,  ставки орендної плати,  визначені 
Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар,  що 
затверджене рішенням 29  сесії Барської міської ради 6  скликання від 28.09.2012  р., 
збільшувати на суму ПДВ.
2).  КП «Баркомунтепло» у місячний строк привести у відповідність до даного рішення 
договори оренди комунального майна,  яке знаходиться на балансі підприємства,  та 
передане в оренду.

Головуючий повідомив,  що з питань постійної комісії з питань регулювання земельних 



відносин та охорони навколишнього  природного  середовища  проінформує  голова 
комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк І.М.   запропонував голосувати списком,  щоб провести сесію в межах 
регламенту.

• 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  :  
• Гр.  Криштоф Наталії Василівні – площею 0,0117  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:155:0022, по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 21-6;
• Гр.  Пасічник Ганні Іванівні  – площею 0,0647  га,  кадастровий номер – 

0520210100:03:011:0013, по вул. Герасимчука, 29;
• Гр.гр.  Ястремській Людмилі Іванівні,   Ястремській Тетяні Михайлівні -  площею 

0,0104  га по вул.  Марата, 87,1  в м.Бар,   в т.ч.  земельна ділянка №1  – площею 
0,0096  га,  кадастровий номер – 0520210100:01:152:0029,  та земельна ділянка 
№2 – площею 0,0008 га, кадастровий номер – 0520210100:01:152:0030, в спільну 
сумісну власність;

• Гр. Степанкевичу Олександру Яковичу - площею 0,1596 га по вул. Медвецького, 87 в 
м.Бар,   в т.ч.  земельна ділянка №1  – площею 0,1000  га,  кадастровий номер – 
0520210100:01:007:0014  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2  – площею 0,0596  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:007:0015,  для ведення особистого 
селянського господарства;

• Гр.  Перекольській Луїзі Миколаївні -  площею 0,0703  га,  кадастровий номер – 
0520210100:01:021:0030, по пров. Заводський, 6 для відновлення меж земельної 
ділянки;

• Гр.  Декалюку Роману Миколайовичу -  площею 0,0879  га,  кадастровий номер – 
0520210100:03:004:0013, по вул. Черняховського, 35;
Скасувати рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр . Декалюку Р. М.»;

• Гр. Декалюку Ростиславу Миколайовичу - площею 0,1581 га по вул. Л.Ратушної , 33 
в м.Бар ,  в т.ч.  земельна ділянка №1  – площею 0,1000  га,  кадастровий номер – 
0520210100:03:053:0010  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2  – площею 0,0581  га, 
кадастровий номер – 0520210100:03:053:0011  для ведення особистого 
селянського господарства;
Скасувати рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр . Декалюку Р.М.»;

• Гр.  Декалюк Ользі Мирославівні -  площею 0,1253  га по вул.Польова,  16 ,  в т.ч. 
земельна ділянка №1  – площею 0,1000  га,  кадастровий номер – 
0520210100:04:035:0018  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2  – площею 0,0253  га, 
кадастровий номер – 0520210100:04:035:0019  для ведення особистого 
селянського господарства;
Скасувати рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр . Декалюк О.М.»;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     приватну     власність     для     індивідуального     гаражного     будівництва  :  
• Гр.  Громову Віктору Івановичу -  площею 0,0078  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:057:0118, по вул. Пролетарська, 32 Б, бокс 3;
• Гр.  Гвоздецькому Анатолію Васильовичу -  площею 0,0047 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:047:0023, по вул. Суворова, 42-а, бокс 2;
• Гр. Мельнику Володимиру Анатолійовичу - площею 0,0027 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0130, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, бокс 2;
• Гр.  Ковалю Миколі Володимировичу -  площею 0,0021  га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:058:0027, по вул. Жовтневої революції, 4 А, бокс 20;
• Гр.  Петрановському Ростиславу Валер’яновичу -  площею 0,0021  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0132, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 97;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     користування     на     умовах     земельного     сервітуту  
• Гр.  Халабуді Анатолію Васильовичу -  орієнтовною площею 0,0035  га  по вул. 

М.Туніка, 7-36  в м.Бар для будівництва прибудови до квартири багатоквартирного 
житлового будинку на 49  років з орендною платою 3% від нормативної грошової 
оцінки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

• 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  :  
• Гр.  Любавіній Тетяні Костянтинівні  – орієнтовною площею 0,0600  га по пров. 

Врублевського, 11;
Вважати таким,  що втратило чинність рішення виконкому №369  від 19.09.1996р. 
«Про передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам м.Бар»  щодо 
передачі земельної ділянки гр. Костюку К.І.;

• Гр. Довгань Марії Федорівні  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул..Чкалова, 36 ;
Вважати таким,  що втратило чинність рішення виконкому №437  від 02.12.1997р. 
«Про приватизацію земельних ділянок громадянам м.Бар» щодо передачі земельної 
ділянки в приватну власність гр. Довганю І.Д.;

• Гр.  Ставнічому Віктору Івановичу -  орієнтовною площею 0,0900  га по вул. 
Коцюбинського, 43;
Вважати такими,  що втратили чинність рішення 27  сесії Барської міської ради 6 
скликання від 29.07.2008р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну 
ділянку» гр.Ставнічому В.І. та рішення 47 сесії Барської міської ради 5 скликання від 
02.03.2010р «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» 
гр.Ставнічому В.І.;

• Гр.  Любарській Олександрі Василівні -  орієнтовною площею 0,0709  га по вул.  М. 
Кривоноса, 7;

• Гр.  Левченко Оксані Миколаївні  -   орієнтовною площею 0,0600  га по вул. 
Герасимчука, 25;

• Гр. Стаднію Руслану Васильовичу - орієнтовною площею 0,0329 га по вул. Д.Нечая, 
32-1;

• Гр. Грабчак Оксані Анатоліївні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Дорошенка, 
12;

• Гр.  Дудніку Василю Трохимовичу -  орієнтовною площею 0,0600  га по вул. 
Л.Українки, 45;

• Гр.  Матковській Лідії Андріївні -  орієнтовною площею 0,0500  га по вул. 
Островського, 73;

• Гр.  Дудніку Миколі Федоровичу -  орієнтовною площею 0,0600  га по вул. 
Медвецького, 22;

• Гр.  Заторській Інні Іванівні -  орієнтовною площею 0,1000 га по вул.  Пролетарська, 
39 Г;

• Гр.  Максимчуку Валерію Васильовичу -  орієнтовною площею 0,0600  га по вул. 
Петровського, 27 А;

• Гр. Грабчаку Анатолію Івановичу - орієнтовною площею 0,1200 по вул. І.Сірка, 19 в 
м.Бар,  в т.ч.   земельна ділянка №1  – площею 0,0990  га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд та земельна 
ділянка №2 – площею 0,0210 га для ведення особистого селянського господарства, 
для відновлення меж земельної ділянки;

• Гр.  гр.  Кирилюку Євгенію Андрійовичу,  Кирилюк Юлії Йосипівні -  орієнтовною 
площею 0,0200 га по вул.Монастирська, 62-2 в спільну сумісну власність;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     приватну     власність      для     індивідуального     гаражного     будівництва  
• Гр. Гуменюку Івану Євсейовичу  -  орієнтовною площею 0,0013 га по вул. Гагаріна, 

21, бокс 2; 
• Гр.  Лапчуку Ігорю Сергійовичу -  орієнтовною площею 0,0030  га по вул. 



Червоноармійська, 17, бокс 141;
• Гр. Момот Тетяні Степанівні - орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Пролетарська, 

30, бокс 12;
• Гр.  Ольшанській Оксані Вікторівні-орієнтовною площею 0,0024  га по вул. 

М.Кривоноса, 60, ряд Б, бокс 37;
• Гр.  Чернову Борису Іринарховичу -  орієнтовною площею 0,0024  га по вул. 

М.Кривоноса, 60, бокс 396;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     приватну     власність      для     ведення     особистого     селянського     господарства  
• Гр.  Тесовському Олександру Анатолійовичу  -  орієнтовною площею 0,0600  га по 

вул. Територія цукрового заводу, 1 Д; 
Надати поштову адресу земельній ділянці–м.Бар,  вул.Територія цукрового заводу, 1 
Д.

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в     користування     на     умовах     земельного     сервітуту  
• Гр.  Дмитруку Віталію Анатолійовичу – орієнтовною площею 0,0016  га  по вул. 

Шевченка, біля будинку №13 для провадження комерційної діяльності ;
• Гр.  Заторській Тетяні Олександрівні – орієнтовною площею 0,0016  га  по вул. 

Пролетарська ,  16-16  для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
входу до магазину);

• Гр.  Трокачевському Григорію Івановичу -  площею 0,0030 га  по вул.  М.Кривоноса, 
напроти будинку №7  для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди);

Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.

в     користування     на     умовах     оренди  
• Проект із землеустрою -  Гр.  Таєнчук Валентині Герасимівні – орієнтовною площею 

140,0 га по вул..Червоноармійська біля очисних споруд та в районі «бражних ям» 
для  ведення фермерського господарства;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

для     оформлення     права     комунальної     власності  
• Територіальній громаді міста Бар в особі Барської міської ради – орієнтовною 

площею 2,7 га по вул. М.Кривоноса, 78  для гаражного будівництва.
Визнати таким,  що втратило чинність рішення 24  сесії Барської міської ради 6 
скликання від 27.06.2012р.  «Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів,  що посвідчують право постійного 
користування на земельну ділянку» виконавчому комітету Барської міської ради;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

• СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
• Сопка Юрія Яновича   - для будівництва житлового будинку під № 872; 



• Мойко Антоніну Миколаївну - для будівництва житлового будинку під № 873;
• Гавронську Даніеллу Ігорівну - для будівництва житлового будинку під № 874;
• Штегерана Олексія Миколайовича - для будівництва житлового будинку під № 875;
• Кирилюк Антоніну Володимирівну  - для будівництва житлового будинку під № 876;
• Чернецького Юрія Олександровича - для будівництва житлового будинку під № 877;
• Токарчука Андрія Петровича - для будівництва житлового будинку під № 878;
• Ткачука Юрія Борисовича - для будівництва житлового будинку під № 879;
• Войціцьку Світлану Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 880;
• Войціцького Богдана Сергійовича - для будівництва житлового будинку під № 881;
• Ружицьку Надію Андріївну – для будівництва житлового будинку під № 882;
• Данілова Валерія Васильовича - для будівництва житлового будинку під № 883;
• Грабовську Анжелу Олександрівну - для будівництва житлового будинку під № 884;
• Шемегена Андрія Вячеславовича - - для будівництва житлового будинку під № 885;

• Гусака Сергія Миколайовича  – для будівництва гаража під   №457;
• Токарчука Андрія Петровича - для будівництва гаража під   №458;
• Бровченка Володимира Володимировича – для будівництва гаража під №459;
• Чепчерука Олександра Миколайовича - для будівництва гаража під №460.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

• Слухали:  заяву ФОП Пилипенка Віктора Васильовича про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0057  га по вул.  Островського, 2/1  для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових 
споруд) терміном на 49 років. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0057 
га в м.  Бар по вул.  Островського,  2/1  в м.Бар,  укладеного 07.07.2011р.  між ФОП 
Пилипенком Віктором Васильовичем та Барською міською радою, до 31.05.2060р. (на 
49  років)  для провадження комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих 
тимчасових споруд) зі ставкою орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

• Слухали: заяву гр.  Кравця Ігоря Володимировича про надання йому земельної ділянки 
площею 0,0948  га по вул.  М.Кривоноса,  74  на умовах оренди для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування АЗС),  враховуючи договір купівлі – продажу 
нежитлового приміщення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  1).  Розірвати договір оренди земельної ділянки від 06.07.2011р.,  який 
зареєстровано у Державному реєстрі  земель 30.12.2011р.  за №052021014004443, 
площею 0,0948  га по вул.  М.Кривоноса,  74   між Барською міською радою та 
Приватним підприємством «Агроком».
2). Надати гр. Кравцю Ігорю Володимировичу земельну ділянку площею 0,0948 га в м. 
Бар по вул. М.Кривоноса, 74, в м.Бар,  кадастровий номер 0520210100:03:006:0010, 
на умовах оренди терміном на 3 (три)  роки для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування АЗС)  з орендною платою в розмірі 12%  від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

• Слухали: заяву гр.  Назарчук Євгени Семенівни про внесення змін до рішення 19  сесії 
Барської міської ради 6  скликання від 16.02.2012р.  «Про дозвіл на виготовлення 



документації на земельну ділянку» гр.  Назарчук Є.С.,  а саме слова «оренди» замінити 
словами «власності». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 19  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
16.02.2012р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку»  гр. 
Назарчук Є.С.,  а саме слова «оренди»  замінити словами «власності»  щодо земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0600 га по вул.  Наливайка, 8 в м.Бар для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд. 

• Слухали: заяву гр.  Голуба Анатолія Володимировича,  Голуб Майї Броніславівни щодо 
внесення змін до рішення 45 сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.10.2013р. 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр.  Голуб М.В.»,  враховуючи договір 
дарування гаража. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 45  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
31.10.2013р.  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Голуб М.В.», а саме в 
п.2,3  слова «Голуб Майї Броніславівні»  замінити словами «Голубу Анатолію 
Володимировичу».

• Слухали: заяву гр.  Станішевського Юрія Миколайовича щодо приватизації земельної 
ділянки по вул.Чехова,  2  в м.Бар,  враховуючи договір купівлі-продажу житлового 
будинку. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 7  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
30.03.2011р.  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів,  що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. 
Ястремській Н.М.», а саме п.2 та п.3 даного рішення викласти в наступній редакції:
«2.  Передати гр.  Станішевському Юрію Миколайовичу безкоштовно в приватну 
власність земельну ділянку загальною площею 0,0614га,  кадастровий номер 
0520210100:01:100:0018,   в м.  Бар по  вул.  Чехова,  2   для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель 
житлової та громадської забудови міста.
3.Рекомендувати гр. Станішевському Юрію Миколайовичу оформити право власності на 
дану земельну ділянку в територіальному органі Державної реєстраційної служби».

• Слухали: заяву гр. Заторського Віктора Францовича щодо внесення змін до рішення 45 
сесії Барської міської ради 6   скликання  від   31.10.2013р.   «Про   внесення  змін в 
технічну  документацію  гр.Заторському В.Ф.». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 45 сесії Барської міської ради 6   скликання  від 
31.10.2013р.   «Про   внесення  змін в  технічну  документацію  гр.Заторському В.Ф.», а 
саме слова «збільшення площі земельної ділянки до 0,2900  га»  замінити словами 
«зміну конфігурації земельної ділянки».

• Слухали: заяву гр. Зайця Миколи Васильовича   щодо внесення змін до рішення 6 сесії 
Барської міської ради 6  скликання від 26.01.2011р.  «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів,  що посвідчують право на 
земельну ділянку гр.Заєць М.В., Сотнічук В.В., Герасимчук Г.О., Прокопец В.П.». 



Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до рішення 6  сесії Барської міської ради 6  скликання від 
26.01.2011р.  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів,  що посвідчують право на земельну ділянку гр.Заєць М.В., 
Сотнічук В.В., Герасимчук Г.О., Прокопец В.П.», а саме: 

• у  п.2  після слів  «гр.  Зайцю Миколі Васильовичу – 0,0235  га»  доповнити 
словами «…по вул.Енгельса, 39, 1 в м.Бар, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0180 
га,  кадастровий номер -  0520210100:01:142:0003,  ділянка №2  – площею 
0,0055 га, кадастровий номер - 0520210100:01:142:0005»;

•  у  п.4  після слів  «гр.  Зайцю М.В.– 0,0235  га»  доповнити словами «…по 
вул.Енгельса, 39, 1 в м.Бар,  в т.ч.  ділянка №1 – площею 0,0180 га та  ділянка 
№2 – площею 0,0055 га».

• Слухали:  звернення Вінницького обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс»  щодо внесення змін до рішення 55 
сесії Барської міської ради 5 скликання від 17.08.2010р. «Про дозвіл на виготовлення 
документації на земельну ділянку». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 55  сесії Барської міської ради 5  скликання від 
17.08.2010р.  «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству «Віноблагроліс» ,  а саме:  слова «технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною 
ділянкою»  замінити словами «проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для оформлення права постійного користування»

• Слухали:  звернення Барської районної ради щодо внесення змін до рішення 25 
(позачергової)  сесії Барської міської ради 6  скликання від 13.07.2012р.  «Про 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів,  що 
посвідчують право постійного користування на земельну ділянку »  Барській районній 
раді в зв’язку з реорганізацією закладів спорту. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду.

• Слухали:  заяву гр.  Холода Юрія Юрійовича  про надання в користування на умовах 
оренди земельної ділянки площею 0,0094 га по вул. Святого Миколая 5 А в м.Бар для 
обслуговування нежитлового приміщення. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр.  Холоду Юрію Юрійовичу в користування на умовах оренди 
земельну ділянку площею 0,0094 га,  кадастровий номер – 0520210100:01:111:0045 
по вул.  Святого Миколая 5  А в м.Бар для обслуговування нежитлового приміщення 
терміном на три роки зі ставкою орендної плати в розмірі 12  %  від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

• Слухали:  заяву гр.  Матюшкіна Д.А.  про надання дозволу на відчуження частини 
земельної ділянки площею 0,0025 га по вул. Гагаріна, в дворі будинку №25, бокс 6  в 
м.Бар для індивідуального гаражного будівництва.   
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 



• Надати дозвіл гр. Матюшкіну Дмитру Андрійовичу на відчуження частини земельної 
ділянки площею 0,0025 га, що зареєстрована за адресою: м.Бар, вул. Гагаріна, двір 
будинку №25, кадастровий номер 0520210100:01:055:0025, на якій розташований 
гараж, що зареєстрований за адресою:  м.Бар, вул. Гагаріна, будинок №25, бокс 6.

• Надати відчужуваній земельній ділянці та гаражу наступну поштову адресу:  м.Бар, 
вул. Гагаріна, 21, бокс 8.

• Надати земельній ділянці площею 0,0019  га,  що залишається у власності гр. 
Матюшкіна Дмитра Андрійовича, наступну поштову адресу: м.Бар, вул. Гагаріна, 21, 
бокс 7.

• Гр.  Матюшкіну Д.А.  внести зміни до технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості)  меж земельної ділянки,  розподіливши 
земельну ділянку площею 0,0044  га по вул.  Гагаріна,  двір будинку №25, 
кадастровий номер 0520210100:01:055:0025, на дві земельних ділянки: земельна 
ділянка №1  -  площею 0,0019 га по вул.  Гагаріна, 21, бокс 7 в м.Бар та земельна 
ділянка №2 – площею 0,0025 га по вул. Гагаріна, 21, бокс 8 в м. Бар.

• Слухали:  заяву гр..Твердохліба Олександра Івановича щодо викупу земельної ділянки 
площею 0,0038  га по вул.  Островського,  2/1  в м.Бар для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування складського капітального приміщення). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
площею 0,0038  га по вул.  Островського, 2/1  в м.Бар  для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування складського капітального приміщення).

• Слухали:  заяву гр.  Мазур Лариси Володимирівни щодо викупу земельної ділянки 
площею 0,0048  га по вул.  Чернишевського,  6/23  для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування магазину). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
площею 0,0048 га по вул. Чернишевського, 6/23 в м.Бар  для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування магазину).

• Слухали: Про внесення змін до рішення 45 сесії Барської міської ради 6   скликання  від 
31.10.2013р.   «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку  Барській 
міській раді» щодо земельної ділянки по вул. Медвецького. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 45 сесії Барської міської ради 6   скликання  від 
31.10.2013р.   «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку  Барській 
міській раді»,  а саме збільшити орієнтовну площу земельної ділянки по вул. 
Медвецького з «12,0 га» до «30,0 га».

• Слухали: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо недостатньої кількості вільних місць для 
здійснення поховань на міському кладовищі. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Комунальному підприємству «Бар-благоустрій» призупинити надання місць 
для родинного поховання (бронювання)  на діючому міському кладовищі по вул. 
М.Кривоноса м.Бар, до облаштування нового кладовища. 



• Слухали: 
Головуючий проінформував депутатів про те,  що у власність міста перейшли кагатні 
поля колишнього цукрового заводу.   Комісія у складі:   міського голови,  начальника 
відділу АБЗВ Зубкової Н.І., начальника КП «Бар-благоустрій» Мельника О.В.  виїхала на 
місце та встановила,  що все кагатне поле ще в радянські часи вимощене камінням. 
Також помічено комісією,  що на кагатному полі почався «промисловий»  забір,  тобто 
крадіжка,  каміння невідомими людьми.  Ця земля -  власність міста.  Пропонується все 
каміння демонтувати та використати для наступних цілей:  на будівництво дороги по 
вул..Р.Люксембург напроти гуртожитку будівельного ліцею,  будівництво кругового руху 
на перехрестях вулиць М.Туніка - М.Кривоноса, Соборна – Пролетарська, Р.Люксембург 
– Пролетарська, будівництво прицерковної площі, будівництво «лежачих поліцейських», 
будівництво пам’ятнику жертвам голодомору і сталінських репресій біля криниці 
напроти церкви.
Депутат Мандрика М.І. запропонував виділити частину каміння для будівництва 
пам’ятника загиблим воїнам – інтернаціоналістам.
Заступник голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього  природного  середовища,  депутат Щепковський В.М.  зачитав проект 
рішення «Про заходи з реконструкції  доріг міста». 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
• Доручити комунальному підприємству КП «Бар-благоустрій»  здійснити демонтаж 

(власними силами або із залученням на договірних засадах третіх осіб)  бруківки з 
цільного натурального каменю, якою вимощена територія бувшого «кагатного поля» 
по вул.  Заводській м.Бар,  з метою подальшого використання його для суспільних 
потреб - здійснення реконструкції вулиць міста.

• Комунальному  підприємству «Бар благоустрій» (Мельник О.В.) вилучені будівельні 
матеріали оприбуткувати,  здійснювати постійний контроль за площею та кількістю 
демонтованої бруківки, а також використанням її за призначенням, визначеним п. 1 
даного рішення.

• Різне
Депутат Мандрика М.І. запропонував створити при виконкомі міської ради громадську 
раду, щоб активізувати роботу громадських організацій.
Головуючий повідомив,  що дане питання буде обговорено на засіданні виконавчого 
комітету після надання конкретних письмових пропозицій.

Головуючий повідомив, що порядок денний 47 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та 
пропозиції стосовно проведення сесії?  Немає.  Запропонував завершити роботу 47  сесії 
міської ради від 29.11.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 47 сесії міської ради 6 скликання від 29.11.2013р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь

Секретар                                                                                                 Г.В.Педос
                                                                                 
                                                                                                        


