
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
52 сесія                                                6 скликання 
14.04.2014р.

Початок сесії: 10 год. 05  хв.
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 50 хв.
Місце проведення: мала зала Барської районної ради.
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  17 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Домбровський С.Й., Душкевич 
В.Г., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Мандрика М.І.,  Нівельська О.Я., 
Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М., Шостаківський О.П. 
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,  депутати  районної  ради  - 
Піддубний М.І.,  Шароградська Т.М.,   представники від громадського об’єднання 
«Барське районне об’єднання «Майдан»». 
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує,  що  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради  є 
пропозиція  пленарне  засідання  52  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  52  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 52 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 52 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  52  сесії 
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
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Головуючий  повідомив,  що  до  міської  ради  надійшов  депутатський  запит 
депутата  міської  ради  Степанківського  Миколи  Олександровича  щодо 
виготовлення  проектно  –  кошторисних  документацій  на  замовлення  Барської 
міської  ради  та  комунальних  підприємств  Барської  міської  ради,  запропонував 
включити даний депутатський запити до порядку денного.
 
Депутат  Степанківський  М.О.  запропонував  включити  до  порядку  денного 
звернення  Уповноваженого  координатора   ГО  «Барське  районне  об’єднання 
«Майдан» Мочарного Р.П. 
Головуючий  зачитав  звернення  Уповноваженого  координатора   ГО  «Барське 
районне  об’єднання  «Майдан»  Мочарного  Р.П.  щодо  включення  до  порядку 
денного наступних питань:
1) Про  створення  спільної  комісії  по  перевірці  інформації  про  зловживання 

посадовими особами міської ради та нераціональне використання бюджетних 
коштів посадовими особами міської  ради, КП «Бар-благоустрій»,  КП «Барське 
будинкоуправління», КВУВКГ «Барводоканал».  

2) Про  виголошення  недовіри  районному  прокурору  та  головному  податківцю 
району.

3) Про повернення рекреаційної зони для користування жителям міста Бар.
Головуючий:  Порядок  денний  розданий  кожному  депутату.  В  кого  ще  є 
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії? Немає? 
Пропоную затвердити порядок денний з урахуванням запиту та звернення , що 
надійшли.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1) Про  розгляд  депутатського  запиту  депутата  міської  ради  Степанківського 

Миколи  Олександровича  щодо  виготовлення  проектно  –  кошторисних 
документацій на замовлення Барської міської ради та комунальних підприємств 
Барської міської ради.

2) Про  створення  спільної  комісії  з  перевірки  інформації  про  зловживання 
посадовими особами міської ради та нераціональне використання бюджетних 
коштів посадовими особами міської ради, керівниками КП «Бар-благоустрій», КП 
«Барське будинкоуправління», Барським КВУВКГ «Барводоканал».  

3) Про  виголошення  недовіри  районному  прокурору  та  головному  податківцю 
району.

4) Про повернення рекреаційної зони для користування жителям міста Бар.
5)  Про  внесення  змін  до  рішення  49 сесії  6   скликання  від  31.01.2014р.  «Про 

міський бюджет на 2014 рік».
6) Про  затвердження  заходів  щодо  економного  та  раціонального  використання 

коштів міського бюджету.
7) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
8) Звіт  керівників  комунальних  підприємств  Барської  міської  ради  про  роботу 

підпорядкованих підприємств.
9) Різне.

Розгляд питань порядку денного:

1. СЛУХАЛИ:
Начальник  відділу  АБЗВ міської  ради Зубкова Н.І.  зачитала депутатський 
запит депутата міської ради Степанківського Миколи Олександровича щодо 
виготовлення проектно – кошторисних документацій на замовлення Барської 
міської ради та комунальних підприємств Барської міської ради та письмову 
відповідь на даний запит (депутатський запит, відповідь додається).
Депутат міської ради Степанківський Микола Олександрович повідомив, що 
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заперечень немає.

2. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  зачитав звернення уповноваженого координатора ГО «Барське 
районне  об’єднання  «Майдан»  Мочарного  Р.П.  в  частині  щодо  створення 
спільної комісії з перевірки інформації про зловживання посадовими особами 
міської ради та нераціональне використання бюджетних коштів посадовими 
особами міської ради, керівниками комунальних підприємств міської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Мочарний Р.П.  запропонував ввести до складу даної  комісії  6  осіб  від  ГО 
«Барське районне об’єднання «Майдан» та 6 осіб від Барської міської ради. 
Розбийголова Р.А. запропонував залучати до  роботи комісій  фахівців  для 
консультацій.
Головуючий повідомив, що члени комісії  можуть залучати фахівців з будь-
яких питань.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ:  Створити  спільну  комісію  з  перевірки  інформації  про 
зловживання  посадовими  особами  міської  ради  та  нераціональне 
використання  бюджетних  коштів  посадовими  особами  міської  ради, 
керівниками  КП  «Бар-благоустрій»,  КП  «Барське  будинкоуправління», 
Барським КВУВКГ «Барводоканал» у наступному складі: 

Голова комісії   -  Хода Є.Г.,  голова постійної  комісії  з  питань соціально - 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій; 
Члени комісії: 
Терлецький  А.П.  –  голова  постійної  комісії  з  питань  архітектури, 
будівництва та житлово-комунального господарства;
Щепковський В.М. – депутат міської ради;
Степанківський  М.О.  -  депутат  міської  ради,  член  ГО  «Барське  районне 
об’єднання «Майдан»;
Цицюрський  Л.Л.  -  депутат  міської  ради,  член  ГО  «Барське  районне 
об’єднання «Майдан»;
Маніта К.М. - член ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»;
Коляда О.М. - член ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»;
Мазур Л.Г.  - член ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»;
Розбийголова Р.А. - член ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»;
Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови;
Гаджалова М.Ф. – головний бухгалтер міської ради;
Логінова Л.Г. - керуючий справами виконкому міської ради.

3. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  зачитав звернення уповноваженого координатора ГО «Барське 
районне об’єднання «Майдан» Мочарного Р.П.  в  частині  щодо виголошення 
недовіри районному прокурору та головному податківцю району.
ВИСТУПИЛИ:
Мочарний Р.П. повідомив, що є підтвердження, що районний прокурор та 
головний податківець району своєю злочинною бездіяльністю спричинили те, 
що бюджет недоотримав велику суму коштів за несплату податків міським 
ринком,  райспоживспілкою.   Керівник  ринку  не  сплачував  і  не  сплачує 
податки, дотепер збирає кошти, ставить на чеки печатки неіснуючої фірми, 
що є неправомірним. 
Маніта К.О. повідомила, що з моменту отримання державного акту від 1995 
року,   і  як  мінімум 20  років  потому,  райспоживспілка  не сплачує  податки. 
Найближчим  часом  буде  проводитись  перевірка  документації 
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райспоживспілки та законності отримання нею державного акту. Також буде 
перевірено  чи  має  право   райспоживспілка   отримувати  кошти  за  торгові 
місця. 
Депутат  Левицький  С.М.: Згідно  ст..29  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»  визначений  перелік  повноважень  міської  ради. 
Висловлювати довіру чи недовіру посадовим особам, яких ми не призначали, 
не  в  нашій  компетенції.  Прокурора  району  призначає  Генеральний  чи 
обласний прокурор, податківця району також вищестояща організація. Якщо в 
ГО  «Барське  районне  об’єднання «Майдан» є  конкретні  факти  зловживань 
цими  посадовими  особами,  то  вони  мають  повне  право  як  громадська 
організація звернутися до відповідних органів, які  проведуть перевірку щодо 
підтвердження  фактів  зловживань.  У  депутатів  міської  ради  немає  прав  і 
повноважень згідно законодавства висловлювати довіру чи недовіру особам , 
яких  вони  не  призначають.  Як  депутати,  не  маючи  документів,  нічого  не 
вивчивши, можуть висловлювати комусь недовіру?
Розбийголова  Р.А. запропонував   створити  комісію  для  вивчення  даного 
питання та подання  висновків в вищестоящі органи. 
Шароградська  Т.М.: В  Маніти  Катерини  Михайлівни  є  підтверджуючі 
документи з цього питання.
Керуючий  справами  виконкому  міської  ради  Логінова  Л.Г.: В  законі  чітко 
прописані повноваження органу місцевого самоврядування, і  в компетенцію 
міської ради не входить  прийняття рішень про виявлення недовіри будь-яким 
посадовим особам, призначення яких вона не затверджує.
Головуючий запропонував  уповноваженому  координатору  ГО  «Барське 
районне  об’єднання  «Майдан»  Мочарному  Р.П.  надати  в  міську  раду 
документально підтверджені факти зловживань вищевказаними посадовими 
особами своїми посадовими обов’язками, для вивчення працівниками апарату 
міської ради та для розгляду на засіданнях постійних депутатських комісій. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Питання  зняти  з  розгляду.  Заявнику  надати  в  міську  раду 
матеріали,  що  підтверджують  факти  зловживань  районним  прокурором  та 
головним податківцем району своїми посадовими обов’язками, для вивчення 
працівниками апарату міської ради та для розгляду на засіданнях постійних 
депутатських комісій.

4.1. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  зачитав звернення уповноваженого координатора ГО «Барське 
районне  об’єднання  «Майдан»  Мочарного  Р.П.  в  частині  щодо  повернення 
рекреаційної зони для користування жителям міста Бар.
ВИСТУПИЛИ:
Мочарний  Р.П. повідомив,  що  мешканці  міста  Бар  зібрали  підписи  проти 
будівництва  багатоквартирного  житлового  будинку  в  парково-рекреаційній 
зоні по вул. Чехова 1 А в м.Бар. Там розташовані городи мешканців житлових 
будинків.  
Головуючий: Городи там не передбачені, там частково є земельні ділянки, 
що  роздані  згідно  рішень  депутатів  попередніх  каденцій   і  приватизовані 
мешканцями міста для будівництва житлових будинків.  
Мочарний Р.П.: Міська рада повинна піклуватися про парково-рекреаційну 
зону міста. Якщо там земельні ділянки роздані, потрібно якось перенести їх в 
інше місце. Будемо долучатися до того , щоб в даній зоні висадити дерева.
Депутат  Левицький  С.М.  запропонував  документи  вивчити  на  засіданні 
земельної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Питання  зняти  з  розгляду  для  додаткового  вивчення  та  для 
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розгляду  на  засіданні  постійної  комісії  з  питань  регулювання  земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

4.2. СЛУХАЛИ: 
Головуючий  зачитав  звернення начальника  штабу  самооборони Бородкіна 
С.О. щодо юридичної підготовки членів ГО «Барська сотня - самооборона».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Доручити відділу ПСЗ міської ради провести юридичне навчання 
щодо  складання  протоколів  про  адміністративні  порушення  членам 
громадського  об’єднання  “Місцева  самооборона»,  а  саме:  Ткачуку  Сергію 
Володимировичу  ,  Корженюку  Руслану  Миколайовичу,  Бородкіну  Сергію 
Олександровичу, Леонову Сергію Володимировичу. 

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

5. СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  49 сесії  6   скликання  від 
31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1. У зв’язку з внесенням змін до дохідної частини загального фонду  міського 

бюджету:
1.1. Зменшити доходи по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, 

що  сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку  у 
вигляді заробітної плати» в сумі 314709,00 грн.

1.2. Зменшити доходи по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, 
що  сплачується  податковими  агентами,  із  доходів  платника  податку 
інших ніж заробітна плата» в сумі 26000,00 грн.

1.3. Зменшити доходи по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» 
в сумі 20000,00 грн.

1.4.Зменшити  доходи  по  коду  41020300  «Дотації  вирівнювання,  що 
одержуються  з  районних  та  міських  (міст  Києва  і  Севастополя,  міст 
республіканського і обласного значення) бюджетів» в сумі 106008,00 грн.

1.5. Зменшити доходи по коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 1900,00 грн.
1.6. Збільшити доходи по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами» в сумі 2502,00 грн.

1.7. Збільшити доходи по коду 13050100 «Земельний податок з юридичних 
осіб» на суму 20000,00 грн.

1.8. Збільшити доходи по коду 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб» в 
сумі 18169,00 грн.
 

 2. У відповідності з внесенням змін до дохідної частини загального фонду 
міського бюджету, внести зміни до видаткової частини міського бюджету:

2.1.Зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» по 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 8578,00 грн.

2.2. Зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 
по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 3015,00 грн.

2.3.  Зменшити  видатки  по  КФК 070101  «Дошкільні  навчальні  заклади»  по 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 229811,00 грн.

2.4.  Зменшити  видатки  по  КФК 070101  «Дошкільні  навчальні  заклади»  по 
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КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 80300,00 грн.
2.5.  Зменшити  видатки  по  КФК 070101  «Дошкільні  навчальні  заклади»  по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 142505,00 грн.
2.6. Зменшити видатки по КФК 091106 по реабілітаційному центру «Еверест» 

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам 
організаціям)» в сумі 1900,00 грн.

2.7. Збільшити видатки по КФК  090412  «Інші видатки на соціальний захист 
населення»  на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в  сумі 20000,00 грн. 
на виплату допомоги на поховання.

2.8. Збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на КЕКВ 2240  «Оплата 
послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  18169,00  на  оплату  технічного 
обстеження об’єктів та судові витрати.

3. Перенести помісячні асигнування по КФК 120201 «Періодичні видання» по 
КП  Редакція  газети  «Барчани»  по  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні 
трансферти підприємствам (установам організаціям)» в сумі 25000,00 грн., 
а саме: з жовтня місяця – 6240,00 грн., з листопада – 9360,0 грн., з грудня – 
9400,00 грн. на квітень місяць поточного року.

4.  У  зв’язку  з  внесенням  змін  до  дохідної  частини  спеціального  фонду 
міського бюджету:

4.1. Збільшити доходи по коду 41034400 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць  і  доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах»  на  суму 
133177,00 грн.

5. У відповідності з внесенням змін до дохідної частини спеціального фонду 
міського бюджету, внести зміни до видаткової частини міського бюджету:

5.1.На  КФК  170703  «Видатки  на  проведення  робіт,  пов`язаних  із 
будівництвом,  реконструкцією,  ремонтом  та  утриманням  автомобільних 
доріг»  на  КП  «Бар-благоустрій»  (  за  рахунок  субвенції  з  державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ):

-  на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, 
організаціям» в сумі 41998,00 грн.;

-    на  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам, 
організаціям)  в сумі  91179,00 грн.

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

6. СЛУХАЛИ:  Про затвердження заходів щодо економічного та раціонального 
використання коштів міського бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  заходи  щодо  економного  та  раціонального 
використання коштів міського бюджету, передбачених для утримання органів 
місцевого самоврядування, установ та організацій, які використовують кошти 
міського бюджету
1)  Припинення  придбання  автотранспортних  засобів  (крім  спеціалізованих 

санітарних  автомобілів  екстреної  медичної  допомоги,  пожежних  та 
спеціальних  аварійно-рятувальних  машин),  меблів,  мобільних  телефонів, 
ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту (крім приміщень, що 
перебувають в аварійному стані).

2) Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.
3) Недопущення  подання  пропозицій  та  прийняття  власних  рішень  щодо 

збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
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4) Тимчасове  припинення  встановлення  доплат  за  виконання  обов’язків 
тимчасово відсутніх працівників.

5) Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів 
(ставок),  надбавок,  доплат,  допомог,  винагород,  премій,  інших 
заохочувальних  виплат  працівникам  виключно  в  межах  фонду  оплати 
праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або 
власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

6) Припинення  заповнення  вакантних  посад  (крім  посад  керівників 
структурних підрозділів та їх заступників, а також випадків переведення з 
посади  на  посаду  спеціалістів  у  межах  структурних  підрозділів  органу 
державної влади в разі виникнення виробничої потреби).

7)  Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження 
із  забезпеченням  зменшення  витрат  на  оплату  комунальних  послуг  та 
енергоносіїв.

8)  Розроблення  та  затвердження  щороку  планів  заходів  з  погашення 
кредиторської  заборгованості  за  рахунок  коштів  загального  та 
спеціального  фондів  міського бюджету,  а  також  зменшення  обсягу 
дебіторської заборгованості.

9)  Припинення  використання  бюджетних  коштів  для  проведення  заходів  з 
відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та 
організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших 
подій  (крім  заходів  пов’язаних  з  відзначенням  200-річчя  від  дня 
народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності 
України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів).

10) Планування  видатків,  пов’язаних  із  стимулюванням  працівників  кожної 
бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок 
бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, та 
видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії 
всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного 
розпорядника бюджетних коштів.

11) Здійснення  управління  бюджетними  коштами  в  межах  встановлених 
бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, 
цільового  та  економного  використання  бюджетних  коштів,  належної 
організації та координації роботи одержувачів бюджетних коштів.

12)  Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям 
бюджетних  зобов’язань  одержувачами бюджетних  коштів  і  витрачанням 
ними бюджетних коштів.

13)  Забезпечення  зменшення  обсягу  фінансової  підтримки  небюджетних 
організацій за рахунок бюджетних коштів.

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

7.1. СЛУХАЛИ:  заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.04.2014р.:
1) гр. Котець Оксану Миколаївну від плати за харчування дітей Котеця Івана 

Миколайовича,  Котеця  Дмитра  Миколайовича  в  ДНЗ  №3  на  50%  як 
багатодітну сім’ю.

2) Гр.  Антонюк  Тетяну  Петрівну  від  плати  за  харчування  сина  Антонюка 
Михайла Сергійовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.
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3) Гр.  Хому  Олену  Станіславівну  від  плати  за  харчування  сина  Хоми 
Володимира Сергійовича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю.

4) Гр. Чазову Ярославу Іванівну від плати за харчування сина Чазова Павла 
Дмитровича в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю.

5) Гр.  Подуфалову  Лілію  Анатоліївну  від  плати  за  харчування  сина 
Подуфалова Станіслава Геннадійовича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну 
сім’ю.

6) Гр.  Шевчук Світлану  Григорівну  від  плати за  харчування дітей Шевчука 
Богдана Романовича в ДНЗ №7 та Шевчук Оксани Романівни в ДНЗ №1 на 
50% як  багатодітну сім’ю.

7) Гр. Савєльєву Наталю Василівну від плати за харчування сина Савєльєва 
Дениса Васильовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

8) Гр.  Білан  Ірину  Іванівну  від  плати  за  харчування  сина  Білана  Єгора 
Ігоревича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

9) Гр. Нагаєвську Інну Миколаївну від плати за харчування доньки Нагаєвської 
Мар’яни Вікторівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю.

10) Гр.  Цицюрську  Катерину  Миколаївну  від  плати  за  харчування  дітей 
Цицюрської Анастасії Михайлівни, Цицюрської Дар’ї Михайлівни в ДНЗ №8 
на 50% як  багатодітну сім’ю.

11)Гр.  Сольвар  Ларису  Петрівну  від  плати  за  харчування  доньки  Сольвар 
Ангеліни  Олегівни  в  ДНЗ  №2  на  100%  як  малозабезпечену  сім’ю  до 
31.08.2014р.

7.2. СЛУХАЛИ: заяву гр. Рудика О.С. про виплату допомоги на поховання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  гр.  Рудику  Олегу  Олександровичу  допомогу  на 
поховання Зелінського Олександра Володимировича  в розмірі 500 грн. , який 
на день смерті ніде не працював. Фінансово-економічному відділу здійснити 
виплати згідно даного рішення.

7.3. СЛУХАЛИ:  заяву  гр.  Подуфалова  Віктора  Олександровича  про  надання 
матеріальної допомоги в зв’язку з важким матеріальним станом (втрачений 
паспорт, немає можливості оформлення на групу інвалідності, відсутні кошти 
на проживання).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ : Поставити  гр.  Подуфалова  Віктора  Олександровича  на  облік 
осіб, які потребують матеріальної допомоги. Заяву розглянути повторно при 
наявності додаткових надходжень до міського бюджету.

7.4. СЛУХАЛИ:  звернення  Барського  РЦСССДМ  Барської  РДА  щодо  проведення 
ремонту  житла,  в  якому  проживає  дитина  -  сирота  Олійник  Анна 
Олександрівна, акт обстеження житлового будинку по вул.. Бони Сфорци, 35 
щодо необхідності проведення заміни даху, загальнозміцнюючих ремонтних 
робіт. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити  гр.  Олійник  Анну  Олександрівну  на  облік  осіб,  які 
потребують матеріальної допомоги. Заяву розглянути повторно при наявності 
додаткових надходжень до міського бюджету.

7.5. СЛУХАЛИ:  звернення  ЗОШ  І-ІІІ  ст..№4  м.Бара  щодо  надання  дозволу  на 
використання позабюджетних коштів   в  розмірі  10000 грн.  для  ремонтних 
робіт в приміщенні школи (ремонт стелі, стін, даху).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  ЗОШ  І-ІІІ  ст..№4  м.Бара  на  використання 
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позабюджетних  коштів   в  розмірі  10000  грн.  для  ремонтних  робіт  в 
приміщенні школи (ремонт стелі, стін, даху). 

7.6. СЛУХАЛИ: звернення головного редактора газети «Барчани» Левицького С.М. 
щодо виділення  додаткових коштів на фінансування редакції  ,  в  зв’язку з 
заборгованістю  в  розмірі  62151  грн.  та  недостатнім  щомісячним 
фінансуванням. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Відмовити Редакції  газети «Барчани» у виділенні  додаткових коштів на 
фінансування редакції.
2) Створити комісію для вивчення  питання щодо фінансування та оптимізації 
роботи редакції газети «Барчани» у наступному складі: 
Голова комісії  - Хода Є.Г., депутат міської ради; 
Члени комісії:  Гвоздяр  Ю.В.  –  заступник міського  голови,  Левицький С.М.  – 
головний  редактор   газети  «Барчани»,  Залевська  О.О.    –    головний 
бухгалтер редакції газети «Барчани»; Терлецький А.П. – депутат міської ради. 
3)  Комісії  надати  висновки  щодо  фінансування  та  подальшої  оптимізації 
редакції роботи газети «Барчани» для розгляду на постійній комісії з питань 
забезпечення  законності,  правопорядку,  прав  людини,  діяльності  ЗМІ, 
оборонної  роботи,  Регламенту  та  відзначення  нагородами  та  сесії  міської 
ради. 

7.7. СЛУХАЛИ:  звернення  районної  Спілки  ветеранів  війни  в  Афганістані  щодо 
встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення в будівлі 
ЗОШ №4 по вул..Героїв Майдану, 3, в розмірі 2 грн./кв.м в місяць.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Встановити для районної Спілки ветеранів війни в Афганістані 
ставку орендної плати за оренду нежитлового приміщення в будівлі ЗОШ №4 
по вул..Героїв Майдану, 3 в м.Бар, в розмірі 2 грн./кв.м в місяць.

7.8. СЛУХАЛИ:  звернення  БАДТ  НТУ   щодо  надання  благодійної  допомоги  у 
вигляді  280  м  труби  незадіяної  існуючої  тепломережі  для  влаштування 
тепломережі  від  котельні  до  навчального  корпусу  технікуму  та  надання 
дозволу на демонтаж незадіяної тепломережі власними силами.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду для додаткового вивчення.  

7.9. СЛУХАЛИ: 
1)Заяву гр. Краєвської Руслани Ярославівни про внесення змін до Рішення 49 

сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.01.2014 р. «Про затвердження 
технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Краєвській  Р.Я.»  щодо  збільшення 
терміну користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту 
з «3 років» до «49 років» та зменшення плати за користування земельною 
ділянкою на умовах земельного сервітуту з «12 %» до «3 %» в зв’язку з 
невикористанням даної ділянки в комерційних цілях.

2)Заяву гр. Лук’янова Григорія Михайловича про зменшення плати з «12%» до 
«3  %»  за  оренду  земельної  ділянки  на  площі  Пам’яті,  11,  кафе  «Стара 
фортеця», в зв’язку з відсутністю прибутку від підприємницької діяльності 
та капітальним ремонтом приміщення.  

3)   Звернення СФГ «Садівник» щодо встановлення орендної плати в розмірі 3 
%  за  користування  земельною  ділянкою  площею  0,3974  га  по 
вул.Марата,1/38 в м.Бар.
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4)Заяву гр. Зозулі Олексія Станіславовича про зменшення плати з «12%» до «3 
%» за оренду земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Марата,  30, в 
зв’язку тим, що земельна ділянка використовується для виробничих потреб. 

ВИСТУПИЛИ:
Депутат Цицюрський Л.Л. : Це питання слід розділити по пунктам, ділянки 
різні, різні доходи підприємців.
Головуючий: Можливо, але комісії слід вивчити це питання, вийти на місце. 
Плату  за  користування  земельними  ділянками  залишити  поки  що  згідно 
наданих раніше рішень.    
Депутат  Хода  Є.Г.: До  заяв  ненадані  документи,  що  підтверджують 
некомерційне  використання земельних ділянок. Пропоную до складу комісії 
ввести депутата міської ради Цицюрського Л.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Створити комісію для обстеження земельних ділянок на площі 
Пам’яті, 11, 19 А, по вул.. Марата 1/38, 30 в наступному складі: Голова комісії  - 
Хода Є.Г., депутат міської ради, 
Члени  комісії:  Гвоздяр  Ю.В.  –  заступник  міського  голови,  Погребнюк  Ю.В.- 
гол.спеціаліст відділу АБЗВ міської ради, Греськів В.Б. – спеціаліст 1 категорії 
АБЗВ міської ради,   Цицюрський Л.Л. - депутат міської ради, Мочарний Р.П. - 
член  ГО  «Барське  районне  об’єднання  «Майдан»,  користувачі  земельних 
ділянок.
Комісії в термін до 30 квітня 2014р. визначити фактичне цільове використання 
даних земельних ділянок,  про що скласти відповідний акт для затвердження 
на наступній сесії.   

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

7.1
0.

СЛУХАЛИ:  звернення КП «Барське районне бюро технічної  інвентаризації» 
Вінницької обласної ради щодо  продовження терміну дії пільги на орендну 
плату за оренду нерухомого майна по вул..Героїв Майдану, 3.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Продовжити термін дії рішення 36 сесії Барської міської ради від 
28.02.2013р. «Про надання пільги щодо орендної плати за оренду нерухомого 
майна для КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» до 31 грудня 
2014р.

7.1
1.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  розпорядження  міського  голови  від 
04.03.2014р. за №33-Р «Про освітлення вулиць в нічний час».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити розпорядження міського голови від 04.03.2014р. за 
№33-Р «Про освітлення вулиць в нічний час» .  

7.1
2.

СЛУХАЛИ:  Про  уповноваження  КП  «Бар-благоустрій»  на  збирання  та 
перевезення побутових відходів в межах м.Бар за результатами конкурсу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Уповноважити переможця конкурсу комунальне підприємство 
«Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради на  надання послуг  із  збирання та 
перевезення  побутових  відходів  спеціально  обладнаними  для  цього 
транспортними засобами на території міста Бар терміном на 5 років.  КП «Бар-
благоустрій» укласти договори на надання послуг із збирання та перевезення 
побутових  відходів  спеціально  обладнаними  для  цього  транспортними 
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засобами з юридичними та фізичними особами на території міста Бар.

7.1
3.

СЛУХАЛИ:  звернення КП «Барське будинкоуправління» щодо безкоштовної 
передачі труби металевої в кількості 80 пм комунальному підприємству «Бар-
благоустрій» для облаштування огорожі в міському парку. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на безкоштовну 
передачу  КП  «Бар-благоустрій»  демонтованих  труб  системи  опалення  для 
облаштування огорожі в міському парку про що скласти відповідний акт.
 

7.1
4.

СЛУХАЛИ:  звернення  Барського  КВУВКГ  «Барводоканал»  щодо  надання 
дозволу на демонтаж двох павільйонів свердловин по вул. Володарського .  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити акт обстеження двох артезіанських свердловин №4 і 
№5  по  вул.Володарського,  24-а  щодо  їх  аварійності.  Надати  дозвіл  на 
демонтаж двох павільйонів над свердловинами, матеріали оприбуткувати про 
що  скласти  відповідний  акт.  Надати  дозвіл  на  списання  артсвердловин  в 
кількості 2 шт. з балансу Барського КВУВКГ «Барводоканал».

7.1
5.

СЛУХАЛИ:  звернення  Барського  професійного  будівельного  ліцею  щодо 
передачі житлового будинку №19 А по вул. Р.Люксембург в м. Бар з державної 
в комунальну власність, враховуючи акт обстеження житлового будинку №19 
А по вул..Р.Люксембург на предмет можливості передачі його з державної в 
комунальну власність на баланс КП «Барське будинкоуправління»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Надати  згоду  на  прийняття  в  комунальну  власність 
територіальної громади міста Бар на баланс КП «Барське будинкоуправління» 
багатоквартирного  житлового  будинку  №19А  по  вул.  Р.Люксембург,  що 
знаходиться  в  державній  власності  на  балансі  Барського  професійного 
будівельного ліцею.

7.1
6.

СЛУХАЛИ:  звернення ФОП Щепковського В.М. щодо передачі в комунальну 
власність новозбудованого багатоквартирного житлового будинку №1 «Б» по 
вул.Чернишевського  в  м.Бар,  враховуючи  акт  комісії  щодо   обстеження 
технічного стану житлового будинку №1 «Б» по вул. Чернишевського в м. Бар 
від 15.04.2014р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Прийняти безоплатно в  комунальну власність  територіальної 
громади  міста  Бар  багатоквартирний  житловий  будинок  №1  «Б»  по  вул. 
Чернишевського. Передати багатоквартирний житловий будинок,  зазначений 
у п.1 даного рішення на баланс КП «Барське будинкоуправління» у порядку, 
встановленому законодавством.

7.1
7.

СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Барський спортивно - оздоровчий комплекс» щодо 
безоплатної  передачі  ліній  газопроводу  та  обладнання  на  баланс   ПАТ  по 
газопостачанню  та  газифікації  «Вінницягаз»  Жмеринське  міжрайонне 
управління  газового  господарства  в  користування  для  обслуговування  без 
права власності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Передати  на  баланс  ПАТ  по  газопостачанню  та  газифікації 
«Вінницягаз» Жмеринське міжрайонне управління газового господарства, без 
права власності, для утримання та обслуговування, лінії газопроводу високого 
тиску та споруди на них,  побудовані  за кошти ТОВ «Барський спортивно - 
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оздоровчий комплекс», а саме:
- лінії газопроводу протяжністю 105 м, вартістю 80000 грн.; 

- ШП (1 шт.) вартістю 16000 грн.».

7.1
8.

СЛУХАЛИ: Про оптимізацію роботи КП «Баркомунтепло» 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати  дозвіл  КП  «Баркомунтепло»  на  здійснення  робіт  з  демонтажу 

обладнання  котельні  по  вул.  Островського,  7/2  м.Бар,  а  також  мереж 
централізованого  теплопостачання,  що  перебувають  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло»,  як  таких,  що  не  підлягають  використанню  в 
господарських цілях. 

2) Створити  комісію  для  визначення  напрямків  подальшого  використання 
демонтованого майна, зазначеного в п.1 даного рішення, а також інших 
матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі КП «Баркомунтепло» 
та  не  підлягають  подальшому  використанню в  господарській  діяльності 
підприємства, в тому числі щодо передачі такого майна для використання в 
господарській  діяльності  іншим  комунальним  підприємствам  Барської 
міської ради, списання тощо, у наступному складі: 

     Голова комісії – Терлецький А.П. – депутат міської ради; 
     Члени комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови; Щепковський В.М. 

– депутат міської ради; Кушнір П.В. – депутат міської ради; Мельник О.В. – 
начальник  КП  «Бар-благоустрій»;  Сабайдаш  В.І.  –  начальник  Барського 
КВУВКГ «Барводоканал»; Бартащук А.Ф. – начальник КП «Баркомунтепло».

7.1
9.

СЛУХАЛИ: Про облаштування алеї «Небесної сотні».
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий:  З  мунулої  сесії  залишилось  невирішеним  питання  щодо 
перейменування частини вулиці  Буняковського  чи  облаштування  на  даній 
території алеї «Небесної сотні».
Піддубний  М.І.:  На  останньому  зібранні  ради  Майдану  було  вирішено  не 
перейменовувати,  а   облаштувати  на  частині  вулиці  Буняковського  алею 
«Небесної сотні». Зробити так, як по вул..Героїв Майдану біля Барського АДТ, 
встановити ліхтарі, облаштувати пам’ятний знак на початку чи всередині алеї.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Облаштувати в  місті  Бар на  частині  вулиці  Буняковського від 
перехрестя з вулицями Соборна – Героїв Майдану до входу і міський парк - 
алею «Небесної сотні». 

Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання 
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього   природного   середовища 
проінформує  заступник голови комісії Щепковський В.М. 

7.2
0.

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 
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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  і  обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1). Гр.  Заторській  Інні  Іванівні  –  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:132:0041, по вул. Героїв Майдану, 39 Г;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2). Гр.  Підкругляк Світлані  Володимирівні  –  площею 0,0887 га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:139:0001, по вул. Шевченка, 27-1;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3). Гр. Трухану Василю Івановичу – площею 0,0804 га,  кадастровий номер – 

0520210100:03:048:0001, по вул. Черняховського, 17;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
4). Гр. Яровому Михайлу Андрійовичу - площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:014:0053, по вул. Грушевського, 53;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5). Гр. Панчосі Анатолію Івановичу - площею 0,0773 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:146:0052, по пров. Шевченка, 7;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
6). Гр. Дудніку Василю Трохимовичу – площею 0,0636 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:006:0014, по вул. Л.Українки, 45;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
7). Гр. Любавіній Тетяні Костянтинівні - площею 0,0622 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:054:0021, по пров. Врублевського, 11;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
8). Гр. Матвієнко Анастасії Тимофіївні - площею 0,0696 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:099:0027, по вул. Гайдара, 6;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
9). Гр. Твердохліб Тетяні Станіславівні - площею 0,1000 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:143:0010, по вул. Заводська, 77;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
10). Гр. Кугуту Дмитру Михайловичу – площею 0,0583 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:006:0013, по вул. Л.Українки, 49;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
11). Гр. Лемещук Тетяні Вікторівні - площею 0,0553 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:090:0010, по вул. Твардовського, 20;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
12). Гр.  Бемещуку  Сергію  Сергійовичу  -  площею  0,0351  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:110:0034, по вул. Святого Миколая, 13;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
13). Гр. Шіліну Генріху Георгійовичу - площею 0,0512 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:134:0003, по вул. Героїв Майдану, 78;
Гр.Шіліну  Г.Г.  частину  земельної  ділянки,  що  знаходиться  в  межах 
«червоної лінії» та ПЗС використовувати згідно існуючих обмежень;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
14). Гр. Бялик Ніні Михайлівні – площею 0,0668 га по вул. Марата, 83 в м.Бар, 
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в  т.ч.   земельна  ділянка  №1 –  площею 0,0566  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:152:0038,  та  земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0102  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:152:0039;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
15). Гр.  Карчевському  Сергію  Вікторовичу  –  площею  0,0288  га  по  вул. 

М.Кривоноса, 34 в м.Бар, в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,0213 га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:029:0058, та земельна ділянка №2 – 
площею 0,0075 га, кадастровий номер – 0520210100:01:029:0057;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
16). Гр. Шилик Альфіні Федорівні - площею 0,2603 га по вул. Медвецького, 

65 в м.Бар, в т.ч.  земельна ділянка №1 – площею 0,2400 га, кадастровий 
номер – 0520210100:01:007:0001 для будівництва і обслуговування жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  та  земельна  ділянка  №2  – 
площею  0,0203  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:007:0002,  для 
ведення особистого селянського господарства;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
17). Гр.  гр.  Василик Інні  Іванівні,  Василику Івану Пантелійовичу –  площею 

0,0601 га, кадастровий номер – 0520210100:01:015:0014, по вул. Кірова, 44 
в спільну сумісну власність;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
18). Гр. Кривіцькій Ганні Мойсіївні – площею 0,0601 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:108:0053, по вул. Соборна, 27;
Враховуючи Державний акт на право приватної  власності  на землю І-ВН 
№007936,  в  якому  відсутній  кадастровий  номер,  на  земельну  ділянку 
площею  0,0573  га,  передати  гр.  Кривіцькій  Ганні  Мойсіївні  в  приватну 
власність земельну ділянку площею 0,0028 га. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
19). Гр. Баланюк Яніні Францівні - площею 0,0550 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:107:0047, по вул. Петровського, 12/1;
Вважати таким ,  що втратило чинність рішення 26 сесії  Барської  міської 
ради  6  скликання  від  30.07.2012р.  «Про  затвердження  технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку гр. Баланюк Я.Ф.».

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
20). Гр. Карагодіній Людмилі Людвіковні -  площею 0,0258 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:080:0024, по вул. 40-річчя Перемоги, 9;
Вважати таким ,  що втратило чинність рішення 47 сесії  Барської  міської 
ради  5  скликання  від  02.03.2010р.  «Про  затвердження  технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку гр.Карагодіній Л.Л.». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
21). Гр. Хващевському Івану Миколайовичу - площею 0,0518 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:138:0028, по пров. Моняка , 1;
Вважати  таким  ,  що  втратило  чинність  рішення  53  (позачергової)  сесії 
Барської  міської  ради  5  скликання  від  30.06.2010р.  «Про  затвердження 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів,  що 
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Хващевському І.М.». 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
22). Гр.  Цимбал  Людмилі  Олександрівні  –  площею  0,1878  га,  по  вул. 

Територія цукрового заводу, 29 -2 в м.Бар, в т.ч.  земельна ділянка №1 – 
площею  0,1051  га,  кадастровий  номер  –  0520280600:01:004:0229,  та 
земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0827  га,  кадастровий  номер  – 
0520280600:01:004:0230;
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 49 сесії  Барської міської ради 6 
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скликання від  31.01.2014р.  «Про затвердження технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) гр. Цимбал Л.О.» (згідно рішення передати в приватну власність 
– 0,10 га, надати в оренду – 0,1878 га).

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
23). Гр. Хващевській Надії Петрівні - площею 0,0030 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:002:0038,  по  вул.  Територія  цукрового  заводу,  40-А,  бокс 
№28;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
24). Гр.  Абсатаровій  Галині  Семенівні  -  площею  0,0021  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:033:0127, по вул. Р.Люксембург, 21 Б, бокс 3;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
25). Гр. Черевусі Сергію Олександровичу – площею 0,0023 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0137, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 20;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
26). Гр.  Турченяку  Віталію Васильовичу  –  площею 0,0023 га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0141, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 43;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
27). Гр. Слободянюку Дмитру Петровичу -  площею 0,0022 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0135, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №19, ряд 
«В»;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
28). Гр.  Снігуру  Івану  Митрофановичу  -  площею  0,0023  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0138, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 5;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
29). Гр. Стемповському Сергію Івановичу - площею 0,0024 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0139, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд А, бокс 2;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
30). Гр.  Григорчуку  Олександру  Дмитровичу  -  площею  0,0024  га, 

кадастровий номер – 0520210100:01:104:0053, по вул. Коцюбинського, 19 А, 
бокс №41;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
31). Гр.  Данилюку  Анатолію  Петровичу  -  площею  0,0041  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:104:0052, по вул. Коцюбинського, 19 А, бокс 14;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
32). Гр. Цимбал Тетяні Миколаївні - площею 0,0022 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:061:0023, по вул. В.Комарова, 1, бокс 9;
Вважати таким ,  що втратило чинність рішення 37 сесії  Барської  міської 
ради  5  скликання  від  29.04.2009р.  «Про  затвердження  технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку гр. Цимбал Т.М.».

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність для ведення особистого селянського господарства 
33). Гр. Тесовському Олександру Анатолійовичу - площею 0,0384 га  по вул. 

Територія цукрового заводу, 1 Д в м.Бар, в т.ч.  земельна ділянка №1 – 
площею  0,0257  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:01:154:0026,  та 
земельна  ділянка  №2  –  площею  0,0127  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:154:0025;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
34). Проект із землеустрою - Гр. Шевченко Ларисі Василівні - площею 0,3000 

га  в районі х.Котова в м.Бар;
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ВИРІШИЛИ: Залишити без змін Рішення 7 сесії 6 скликання від 30.03.2011р. 
«Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  відведення  земельної 
ділянки в оренду гр. Шевченко Л.В.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність для провадження комерційної діяльності
35). Гр. Вишневському Сергію Григоровичу - площею 0,0078 га, кадастровий 

номер  –  0520210100:01:028:0031,  по  вул.  Островського,  2/1  для 
провадження комерційної діяльності;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах оренди 
36). Гр. Чкареулі Галині Миколаївні - площею 0,0018 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:048:0012, по вул. Героїв Майдану, 23,17 для обслуговування 
існуючої  прибудови до квартири на 49 років з  орендною платою 3% від 
нормативної грошової оцінки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
37). Гр. Шевченко Ганні Петрівні - площею 0,0005 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0126,  по  вул.  Героїв  Майдану,  17-22  для  будівництва 
балкону до квартири багатоквартирного житлового будинку на 49 років з 
орендною платою 3% від нормативної грошової оцінки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
38). Гр. Пасічнюк Людмилі Олексіївні - площею 0,0131 га, кадастровий номер 

–  0520210100:01:108:0055,  по  вул.  Соборна,  11-91  для  провадження 
комерційної діяльності (обслуговування добудови до магазину та суміжної з 
магазином території) (рішенням 51 сесії встановлено - орендна плата 12% 
на 3 роки);

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту 
39). Гр. Заторській Тетяні Олександрівні - площею 0,0020 га  по вул. Героїв 

Майдану, 16-16 для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
входу  до  магазину)  на  3  роки  з  платою  за  користування  земельною 
ділянкою на праві  земельного  сервітуту  в  розмірі  12  % від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
40). Гр.  Кухарчук  Олександрі  Петрівні  -  площею  0,0005  га   по  вул. 

Р.Люксембург, 27, нежитлове приміщення 35 для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування прибудови до магазину) на 3 роки з платою за 
користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 
12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
41). Гр.  Дмитруку  Віталію  Анатолійовичу  -  площею  0,0017  га   по  вул. 

Шевченка, біля будинку №13 для провадження комерційної діяльності на 3 
роки з платою за користування земельною ділянкою на праві земельного 
сервітуту  в  розмірі  12  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

7.2
1.

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 
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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  і  обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1) Гр. Бортнік Катерині Леонідівні  – орієнтовною площею 0,1900 га по Бони 

Сфорци,  40,  в  т.ч.  0,1000га  для  будівництва  і  обслуговування  жилого 
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  та  0,0900  га  для  ведення 
особистого селянського господарства;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Надибському Леонтію Івановичу – орієнтовною площею 0,0669 га по вул. 

Медвецького, 17;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Морозовій Людмилі Степанівні – орієнтовною площею 0,0290 га по вул. 

С.Лазо, 31;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр. Капличному Вікентію Йосиповичу -  орієнтовною площею 0,0300 га по 

вул. М.Туніка, 40-1;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Радзієвській Людмилі Дмитрівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Першотравневій, 6; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Крисько Наталії  Миколаївні  -  орієнтовною площею 0,1447 га по вул. 

Н.Курченко  ,  27,  об’єднав  дві  земельних  ділянки  площею  0,0340  га  та 
0,1107 га в одну;

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Оржеховській Валентині Василівні - орієнтовною площею 0,0680 га по 

вул. Коцюбинського, 14 ;
Вважати таким , що втратило чинність рішення виконкому Барської міської 
ради  №478 від 31.12.1996р. «Про передачу в приватну власність земельних 
ділянок громадянам м.Бар», а саме гр. Шатковській Людмилі Михайлівні. 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр.гр.   Карагодіну  Сергію Анатолійовичу,  Карагодіній  Наталії  Георгіївні  - 

орієнтовною площею 0,0500 га по вул.  40-річчя Перемоги,  9  А  в  спільну 
сумісну власність; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр.гр.   Лічман  Олені  Вікторівні,  Лічману  Ігорю  Олександровичу  - 

орієнтовною площею 0,1100 га по вул. Дорошенка, 20 А в спільну сумісну 
власність; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр.гр.  Козак Діні Леонтіївні, Ладанюк Юлії Володимирівні -  орієнтовною 

площею 0,0600 га по вул. Чехова, 9 в спільну сумісну власність; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
11)Гр. Краєвській Руслані Ярославівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 

Мазура, 46 для відновлення меж земельної ділянки; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва
12) Гр. Миськову Борису Васильовичу -  орієнтовною площею 0,0035 га по 

вул. Енгельса, 16-1, бокс 1; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Павлюк Ользі  Трифонівні  -  орієнтовною площею 0,0025 га по вул. 

М.Кривоноса, 60, ряд В , бокс 11; 
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Проект  із  землеустрою  -  Гр.  Іздепському  Олегу  Вікторовичу  - 

орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Територія цукрового заводу, 22 А, 
бокс 1; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Довгань Надії Леонідівні - орієнтовною площею 0,0018 га на площі 

Пам’яті, двір будинку №21; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр. Бучковському Петру Стаховичу - орієнтовною площею 0,0024 га по 

вул..Жовтневої революції, двір будинку №7; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

в постійне користування  
17) Барському КВУВКГ «Барводоканал» - площею 0,0400 га в м.Бар по  вул. 

Володарського, 24-а для виробничих потреб; 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
18) Барській  філії  ПрАТ  «Київ  –  Дніпровське  міжгалузеве  підприємство 

промислового залізничного транспорту» - площею 2,5400 га в м.Бар по вул.. 
Б.Хмельницького,  34,  вул..Р.Люксембург,  5,  вул..Заводська,  15  для 
розміщення та експлуатації залізничних колій; 

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

7.2
2.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва 
житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити  в  списки  щодо  виділення  земельних  ділянок 
наступних громадян:
1. Дікун Ірину Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 945; 
2. Андросову Регіну Юріївну  - для будівництва житлового будинку під № 

946;
3. Памукову Людмилу Вячеславівну  - для будівництва житлового будинку 

під № 947;
4. Латковську Тетяну Олександрівну - для будівництва житлового будинку 

під № 948;
5. Латковського Анатолія Івановича  - для будівництва житлового будинку 

під № 949;
6. Гуршал Олену Олександрівну - для будівництва житлового будинку під 

№ 950;
7. Верцінську Людмилу Іллінічну - для будівництва житлового будинку під 

№ 951;
8. Онипко Наталю Олександрівну -  для будівництва житлового будинку 

під № 952;
9. Юркову Жанну Володимирівну - для будівництва житлового будинку під 

№ 953;
10. Мірошніченко  Світлану  Анатоліївну  -  для  будівництва  житлового 
будинку під № 954;
11. Мірошніченко  Романа  Анатолійовича  –  для  будівництва  житлового 

будинку під №955;
12. Вишневського  Андрія  Анатолійовича  -  для  будівництва  житлового 

будинку під №956;
13. Кузьменко Тамару Володимирівну - для будівництва житлового будинку 

під №957;
14. Чернову Антоніну Володимирівну - для будівництва житлового будинку 
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під №958;
15. Вишневського Олександра Анатолійовича – для будівництва житлового 

будинку під №959;
16. Гудиму  Марію  Юхимівну  –  для  будівництва  житлового  будинку  під 

№960;
17. Вергелес  Марію  Іванівну  -  для  будівництва  житлового  будинку  під 

№961;
18. Левицького Романа Миколайовича - для будівництва житлового будинку 

під №962;
19. Вихованець Галину Петрівну - для будівництва житлового будинку під 

№963;
20. Вихованця Володимира Івановича - для будівництва житлового будинку 

під №964;

21. Дікун Ірину Анатоліївну – для будівництва гаража під №482;
22. Латковську Тетяну Олександрівну - для будівництва гаража під   №483;
23. Латковського Анатолія Івановича – для будівництва гаража під №484;
24. Вишневського Олександра Анатолійовича - для будівництва гаража під 

№485;
25. Кузьменко Тамару Володимирівну  - для будівництва гаража під   №486;
26. Вишневського  Андрія  Анатолійовича  –  для  будівництва  гаража  під 

№487;
27. Чернову Антоніну Володимирівну - для будівництва гаража під   №488;
28. Курманського  Петра  Станіславовича  -  для  будівництва  гаража  під 

№489;
29. Левицького Романа Миколайовича для будівництва гаража  під №490;
30. Вихованець Галину Петрівну - для будівництва гаража  під №491;
31. Вихованця Володимира Івановича - для будівництва гаража під №492;
32. Юр’єву Олену Юріїівну - для будівництва гаража під №493;
33. Юр’єва Сергія Антоновича - для будівництва гаража під №494.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

7.2
3.

Слухали: заяву гр. Чкареулі Галини Миколаївни про внесення змін до рішення 
45 сесії  Барської  міської  ради 6 скликання від 31.10.2013р. «Про дозвіл  на 
виготовлення документації із землеустрою гр. Чкареулі Г.М.» щодо поштової 
адреси. 
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  із 
землеустрою гр. Чкареулі Г.М.», а саме слова «вул..Пролетарська, 23, кв.17» 
замінити словами «вул..Героїв Майдану, 23, 17». 

7.2
4.

Слухали: заяву  гр.  Бесараб  Тетяни  Олександрівни  про  затвердження 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості),  якою  на  момент  продажу  користувався 
Переверзєв  Віталій  Анатолійович,  враховуючи  договір  купівлі-продажу 
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. Переверзєва В.А.», а саме в п.2 та п.3 даного рішення слова 
«Переверзєву  Віталію  Анатолійовичу»  замінити  словами  «Бесараб  Тетяні 
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Олександрівні».

7.2
5.

СЛУХАЛИ: Заяву гр. В’юна Валерія Івановича про внесення змін до Рішення 27 
сесії Барської міської ради 5 скликання від 05.08.2008 р. «Про виготовлення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  складання  документів,  що 
посвідчують  право  на  земельну  ділянку  гр.  В’юну  В.І.»  щодо  надання 
земельної ділянки в приватну власність , а не в оренду.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести зміни до Рішення 27 сесії Барської міської ради 5 скликання від 

05.08.2008  р.  «Про  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку гр. 
В’юну В.І.», а саме після слів «посвідчують право…» доповнити  слово «… 
власності» , слова «… на умовах оренди…» вилучити. 

2) Вважати таким , що втратило чинність 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. В’юну В.І.».

3) Затвердити  гр.  В’юну  Валерію  Івановичу  технічну  документацію  із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в 
натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку 
площею  0,0027  га,  по  вул.  Калініна,  2  Г,  бокс  №6  в  м.  Бар  для 
індивідуального гаражного будівництва.

4) Передати  гр.  В’юну  Валерію  Івановичу  безкоштовно  в  приватну 
власність  дану  земельну  ділянку  за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської забудови міста.

7.2
6.

СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Тимчишиної  Галини  Василівни  про  внесення  змін  до 
Рішення 49  сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  31.01.2014 р.  «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Тимчишиній  Г.В.»  щодо 
збільшення  терміну  користування  земельною  ділянкою  по  вул..  Героїв 
Майдану, 15 А на умовах земельного сервітуту з «3 років» до «49 років».
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат  Степанківський М.О.:  Чому  міська  рада  не  може заставити  ФОП 
Тимчишину Г.В. зробити по вул..Героїв Майдану біля своєї будівлі приємний 
вид, вставити вікна замість дощок, прибрати сміття, закрити ганебні щити.
Головуючий: Є письмове пояснення Тимчишиної Г.В. , є фотографії. На думку 
Тимчишиної  -  її  сусід  постріляв  шибки  в  вікнах,  вона  звернулася  до 
правоохоронних органів і , до встановлення винуватця, ніяких робіт не буде 
проводитись на першому поверсі.   Є  також запевнення, що до пасхальних 
свят буде наведено порядок. 
Депутат  Цицюрський  Л.Л.: Давайте  термін  оренди  встановимо  не  на  49 
років, а на рік чи на три.
Депутат Щепковський В.М.: Є капітальна будівля, немає сенсу.
Депутат  Степанківський  М.О.:  Слід  зобов’язати  Тимчишину  Г.В.  ,  люди 
протестують проти безпорядків. Можливо, зняти це питання з розгляду?
Головуючий: Немає підстав відмовити. Прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за- «15», проти – «1», утрималось-«2». Рішення не прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Депутат Щепковський В.М.: Якщо рішення не буде прийнято ніяке, заявниця 
звернеться до суду.
Депутат Левицький С.М. :  Вважаю, що землю надати в користування на 49 
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років, а якщо не буде наведений порядок, необхідно накласти штраф.
Депутат  Щепковський В.М.:  Є капітальна будівля, є документи на неї. На 
якій підставі відмовляємо в прийнятті рішення?
Депутат  Терлецький А.П.  запропонував питання поставити на голосування 
повторно.
ГОЛОСУВАЛИ: за-  «16»,  проти  –  «1»,  утрималось-«1».  Рішення  прийнято, 
додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  49  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  31.01.2014  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  гр.  Тимчишиній  Г.В.»  щодо  земельної  ділянки  по  вул..Героїв 
Майдану,  15  А,  а  саме  в  п.2  даного  рішення  слова  «на  3  роки»  замінити 
словами «на 49 років».

7.2
7.

СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Тимчишиної  Галини  Василівни  про  внесення  змін  до 
Рішення 49  сесії  Барської  міської  ради 6  скликання від  31.01.2014 р.  «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Тимчишиній  Г.В.»  щодо 
збільшення терміну користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 28 Б 
на умовах земельного сервітуту з «3 років» до «49 років».
ГОЛОСУВАЛИ: за- «16», проти – «1», утрималось-«1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  49  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  31.01.2014  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості) гр. Тимчишиній Г.В.» щодо земельної ділянки по вул. Соборній, 28 
Б, а саме в п.2 даного рішення слова «на 3 роки» замінити словами «на 49 
років».

7.2
8.

СЛУХАЛИ:  звернення Свято – Троїцького Браїлівського Жіночого монастиря 
про внесення змін до Рішення 51 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
28.02.2014 р. «Про надання в оренду земельної ділянки Свято – Троїцькому 
Браїлівському Жіночому монастирю» щодо збільшення терміну користування 
земельною ділянкою по вул. Соборній, 20 Б на умовах оренди з «3 років» до 
«49 років».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  Рішення  51  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 28.02.2014 р. «Про надання в оренду земельної ділянки Свято – 
Троїцькому Браїлівському Жіночому монастирю» щодо земельної ділянки по 
вул. Соборній, 20 Б,  а саме слова «на 3 роки» замінити словами «на 49 років»

7.2
9.

Слухали: заяву ФОП Терлецької Галини Юліанівни про продовження терміну 
дії  договору  про  встановлення  земельного  сервітуту  на  земельну  ділянку 
площею 0,0040 га по вул. Островського, 5 – Д  для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Терлецькій  Галині  Юліанівні  термін  дії 
договору  про  встановлення  земельного  сервітуту  на  земельну  ділянку 
площею 0,0040 га в м. Бар по вул. Островського, 5 - Д в м.Бар на 2 місяці для 
провадження комерційної діяльності  (обслуговування тимчасової  споруди) з 
платою за користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту 
в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.3
0.

СЛУХАЛИ:  Заяву  гр.  Школьнік  Вероніки  Михайлівни  про  внесення  змін  до 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
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ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Островського,  18  в  м.Бар,  а  саме 
розподіл земельної ділянки на дві частини.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Школьнік Вероніці Михайлівні на внесення змін 
до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Островського,  18  в  м.Бар,  а  саме 
розподіл земельної ділянки на дві частини.

7.3
1.

Слухали:  заяву  ФОП  Галецької  Валентини  Василівни  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0035  га  по  вул. 
Гагаріна  ,  3   для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
прибудови до магазину). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Галецькій  Валентині  Василівні  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Гагаріна, 3-38 на 3 роки 
для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  прибудови  до 
магазину) з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

7.3
2.

Слухали: заяву ФОП Козловської Тетяни Євгенівни про продовження терміну 
дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0101 га по вул. Гагаріна , 1 
для  провадження  комерційної  діяльності  (будівництва  та  обслуговування 
магазину). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Козловській  Тетяні  Євгенівні  договір  оренди 
земельної ділянки площею 0,0101 га в м. Бар по вул. Гагаріна, 1 терміном на 3 
роки для провадження комерційної діяльності (будівництва та обслуговування 
магазину) з орендною  платою в розмірі  12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

7.3
3.

Слухали:  заяву ФОП Палій Євдокії  Самійлівни про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Островського 
для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової 
споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Палій  Євдокії  Самійлівні  термін  дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Островського на 
2 місяці для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової 
споруди) з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

7.3
4.

Слухали:  заяву  ФОП  Загродського  Олега  Цезаровича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0057  га  по  вул. 
Островського  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Загродському  Олегу  Цезаровичу  термін  дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0057  га  в  м.  Бар  по  вул. 
Островського  на  2  місяці  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди) з орендною  платою в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.3
5.

Слухали:  заяву  ФОП  Загродського  Олега  Цезаровича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0044  га  по  вул. 
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Островського  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Загродському  Олегу  Цезаровичу  термін  дії 
договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0044  га  в  м.  Бар  по  вул. 
Островського  на  2  місяці  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди) з орендною  платою в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.3
6.

Слухали:  заяву  ФОП Трокачевському Григорію Івановичу про продовження 
терміну  дії  договорів  про  встановлення  земельного  сервітуту  на  земельні 
ділянки  площею 0,0028 га по вул. Соборна (біля будинку №23) та площею 
0,0028 га на перехресті вулиць Героїв Майдану - Р.Люксембург в м.Бар для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд) на 
49 років. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  ФОП  Трокачевському  Григорію  Івановичу  земельні 
ділянки  площею 0,0028 га по вул. Соборна (біля будинку №23) та площею 
0,0028  га  на  перехресті  вулиць  Героїв  Майдану  -  Р.Люксембург  в  м.Бар  в 
користування на умовах земельного сервітуту для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасових споруд) на період до 21.12.2026 року.

7.3
7.

Слухали: заяву гр.  Терлецької  Лариси Леонідівни про розірвання договору 
оренди  земельної  ділянки  площею 0,1470  га  по  вул.Мазура,  4  в  зв’язку  з 
придбання  нею  житлового  будинку,  що  знаходиться  на  даній  земельній 
ділянці. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки, який зареєстровано 
у Державному реєстрі  земель 16.08.2012р. за №052021014007041, площею 
0,1470 га по вул..Мазура, 4 в м.Бар між Барською міською радою та Сельським 
Василем .

7.3
8.

Слухали: заяву гр. Ковальова Миколи Тимофійовича щодо викупу земельної 
ділянки  площею  0,0335  га  по  вул.  Героїв  Майдану,  1-А  для  провадження 
комерційної діяльності (будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського  призначення  площею  0,0335  га  по  вул..Героїв 
Майдану, 1-А в м.Бар для провадження комерційної діяльності (будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі).

7.3
9.

Слухали: 
1).заяву гр.Холода Юрія Юрійовича щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0094  га  по  вул.  Святого  Миколая  5  А  для  провадження  комерційної 
діяльності (обслуговування нежитлового приміщення). 
2). заяву депутата міської ради Гегамяна Армена Вагінаковича щодо зняття з 
розгляду  питання про викуп земельної  ділянки площею 0,0094 га по вул. 
Святого  Миколая  5  А  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування нежитлового приміщення) гр. Холодом Юрієм Юрійовичем, в 
зв’язку з тим, що справа щодо придбання майна знаходиться в суді.  
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Доручити відділу ПСЗ міської ради звернутись до судових органів 
щодо підтвердження факту наявності такого судового спору.
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7.4
0.

Слухали:  заяву  гр.  Кравця  Ігоря  Володимировича  про  викуп  земельної 
ділянки  площею  0,0948  га  по  вул.  М.Кривоноса,  74  для  провадження 
комерційної діяльності (обслуговування АЗС) з розстроченням платежу на 1 
рік.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,0948 га по вул. М.Кривоноса, 74 в сумі 104403,00 грн. без ПДВ для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  АЗС).  Продати  гр. 
Кравцю  Ігорю  Володимировичу  земельну  ділянку  площею  0,0948  га  за 
104403,00  грн.  без  ПДВ   на  підставі  висновку  державної  експертизи 
землевпорядної організації від 29 січня 2014 року за адресою: м. Бар, вул. 
М.Кривоноса, 74 з розстроченням платежу на 1 рік.

7.4
1.

Слухали: заяву гр. Демиди Бориса Пилиповича про викуп земельної ділянки 
площею 0,7522 га по вул. Червоноармійська, 15 Б для виробничих потреб з 
розстроченням платежу на 1 рік.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,7522 га по вул. Червоноармійська, 15 Б в сумі 220996,00 грн. без 
ПДВ  для  виробничих  потреб.  Продати  гр.  Демиді  Б.П.   земельну  ділянку 
площею 0,7522 га за 220996,00 грн. без ПДВ  на підставі висновку державної 
експертизи землевпорядної організації від 26 березня 2014 року за №169 за 
адресою: м. Бар, вул. Червоноармійська, 15 Б з розстроченням платежу на 1 
рік.

7.4
2.

СЛУХАЛИ:  Звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ 
СОЛАР  ПРО»   про  затвердження  проекту  із  землеустрою щодо  відведення 
земельної ділянки в оренду в м.Бар  зліва від дороги Бар- Антонівка в районі 
біоставу КП «Барводоканал» для будівництва електростанції з використання 
енергії сонця.
ГОЛОСУВАЛИ: за- одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити   Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «ПОДІЛЛЯ 

СОЛАР ПРО»  проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду площею 11,7522 га, кадастровий номер – 0520210100:02:033:0001 в 
м.Бар  зліва від дороги Бар- Антонівка в районі біоставу КП «Барводоканал» 
для будівництва електростанції з використання енергії сонця.

2) Надати  ТОВ  «ПОДІЛЛЯ  СОЛАР  ПРО»  вищевказану  земельну  ділянку  в 
користування на умовах оренди терміном на три роки  за рахунок земель 
промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та  іншого 
призначення.

3) Встановити плату за користування земельною ділянкою на умовах оренди в 
розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4) ТОВ  «ПОДІЛЛЯ  СОЛАР  ПРО»  в  місячний  термін  заключити  договір  на 
користування земельною  ділянкою на умовах оренди з Барською міською 
радою.

5) Рекомендувати  ТОВ  «ПОДІЛЛЯ  СОЛАР  ПРО»  оформити  право  оренди  на 
земельну  ділянку  в  територіальному  органі  Державної  реєстраційної 
служби.

7.4
3.

СЛУХАЛИ: 
Депутат Степанківський М.О. підняв питання щодо законності встановлення 
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дерев’яного  паркану  на  перехресті  вулиць  Гагаріна  -  Героїв  Майдану  біля 
кіоску, задав запитання щодо власника встановленого паркану. 
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий: Власник кіоску Пасічник Людмила Василівна, зі слів її родичів, 
на  даний  час  перебуває  в  Росії  на  роботі.  Паркан  встановила  гр.  Шевчук 
Галина Михайлівна, але підтверджень цьому немає. Шевчук Г.М. повідомила, 
що  спільно  з  Пасічник  Л.В.  використовує  кіоск,  але  документів  на  спільну 
власність  чи  на  використання  кіоску  не  надала,  від  пояснень  щодо 
встановлення паркану відмовляється, паркан, з її слів, їй не належить. На мою 
думку  і  думку  депутатів,  паркан  немає  належного  зовнішнього  вигляду, 
відсутній  благоустрій.  Щодо  об’єкту  торгівлі  вони  ще  не  визначились,  але 
явно видні малюнки з кухлями пива. 
Шароградська Т.М. Так не повинно бути, щоб поряд школами , технікумом, 
встановлювали такий штахетник і продавали пиво для дітей і студентів.
Розбийголова Р.А. : Штахетник звели, після фарбування він уже не такий, 
потрібно підприємцю сказати, який він має бути. Можливо – це лише основа.
Головуючий:  Будь-які  дії  з  облаштування  земельних  ділянок,  тим  більш 
встановлення паркану, можуть бути лише після рішення виконкому.
Депутат Ловчинський А.А.: Штахетник – це вже кінцевий результат, іншого 
не буде.
Головуючий запропонував  прийняти  рішення  щодо  демонтажу  самовільно 
встановленого паркану особою, що його встановила, на протязі п’яти днів. В 
іншому випадку, доручити КП «Бар-благоустрій» демонтувати паркан і взяти 
його на зберігання до появи власника, що поверне затрати на його демонтаж 
та зберігання. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1) Зобов'язати  ФОП  Пасічник  Людмилу  Василівну  демонтувати  самовільно 

встановлений  паркан  в  м.Бар  по  вул.  Героїв  Майдану  (бувша 
вул.Пролетарська), 5-А біля тимчасової споруди комерційного призначення, 
у 5-денний строк з моменту отримання даного рішення.

2) У разі невиконання ФОП Пасічник Л.В. в добровільному порядку п. 1 даного 
рішення,  демонтувати  самовільно  встановлений  паркан  по  вул.  Героїв 
Майдану,  5-А силами КП «Бар-благоустрій» з  наступним відшкодуванням 
понесених затрат на демонтаж за рахунок землекористувача – орендаря 
даної земельної ділянки.

 
8.1
.

СЛУХАЛИ: Звіт  начальника  Барського  КВУВКГ  «Барводоканал»  Сабайдаша 
В.І. про роботу підпорядкованого йому підприємства (додається).
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Роботу Барського КВУВКГ «Барводоканал» вважати задовільною. 

8.2
.

СЛУХАЛИ: Звіт  начальника  КП  «Барське  будинкоуправління»  Терлецького 
А.П. про роботу підпорядкованого йому підприємства (додається).
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Роботу КП «Барське будинкоуправління» вважати задовільною.

8.3
.

СЛУХАЛИ: Звіт начальника КП «Бар-благоустрій» Мельника О.В. про роботу 
підпорядкованого йому підприємства (додається).
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. задав запитання щодо відкриття громадської 
вбиральні біля Будинку дозвілля.
Начальник  відділу  АБЗВ  Зубкова  Н.І. повідомила,  що  туалет  побудовано 
самовільно,  виконком  при  минулій  каденції  не  надавав  дозволу  на 
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виготовлення технічної документації і не було отримано дозволу на виконання 
будівельних робіт. Технічна документація на земельну ділянку виготовлена, є 
декларація про готовність об’єкта до експлуатації , але не можемо отримати, 
так як слід заплатити штраф у розмірі 12 тис.грн.  за самовільне будівництво. 
Тільки після сплати штрафу інспекції ДАБК ми зможемо отримати декларацію 
про готовність об’єкта до експлуатації та свідоцтво про право власності на 
громадську вбиральню. 
Депутат  Левицький С.М.: Я  не  почув  інформації  про  кількість  людей,  що 
уклали договори на вивезення ТПВ і скільки серед них депутатів міської та 
районної  ради,  членів  виконкому,  працівників  бюджетних  організацій, 
вчителів. 
Депутат  Терлецький  А.П.  просить  оприлюднити  список  депутатів  міської 
ради.
Мельник О.В.: укладено більше 1 тис. договорів, з них платять біля 900, але 
в  основному  пенсіонери.  Всі  державні  установи  відмовляються  платити  за 
вивезення ТПВ в зв’язку з відсутнім фінансуванням.
Депутат  Левицький  С.М. :  Депутати  міської  ради  повинні  в  першу  чергу 
укласти договори на вивезення ТПВ, у разі відмови пропоную  надрукувати 
прізвища в газеті. У громадян міста, що приходять на сесію, пропуском має 
бути договір на вивезення ТПВ. 
Мельник О.В. повідомив, що тарифи занижені.
Депутат Левицький С.М. звернувся до начальників комунальних підприємств 
про  необхідність  перегляду  тарифів  за  комунальні  послуги,  в  зв’язку  з 
підвищенням заробітної плати, цін на електроенергію, з метою недопущення 
банкрутства  комунальних  підприємств.  Можливо  слід  звернутися  до 
виконкому про перегляд тарифів, у зв’язку зі зміною складової тарифу.  
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Роботу КП «Бар-благоустрій» вважати задовільною.

8.4
.

Головуючий повідомив, що від Левицького С.М., головного редактора газети 
«Барчани»  надійшла заява про його звільнення з роботи.
Депутат Хода Є.Г. :  На даній сесії  створена комісія з питання оптимізації 
редакції газети «Барчани». Я думаю, що дане питання слід розглянути разом з 
головним редактором, а потім розглядати заяву про звільнення. 
Головуючий повідомив, що заява про звільнення головного редактора газети 
«Барчани» буде розглянута на наступній сесії.

9. Різне
Депутат Степанківський  М.О.:  Є  інформація,  що  директор  ДНЗ№8  годує 
свою сім’ю, сім’ї дітей та внуків за рахунок ДНЗ №8. Там, напевно, є факти 
зловживання при харчуванні дітей та порушення  у сфері закупівель, потрібно 
прийняти міри. 
Головуючий:  Така інформація на устах у багатьох барчан, був лист голові 
ОДА  Мовчану  І.М.   Інформацію  вказану  в  листі  перевіряла  комісія, 
представники обласного, районного відділів освіти,  від міської ради в комісії 
був  присутній  начальник  відділу  ПСЗ  Орищук  С.Ю.  Проте  факти  не 
підтвердились, але питання роботи ДНЗ постійно на контролі міської ради.
Депутат Степанківський М.О.: Напроти гуртожитку технікуму по вул..Героїв 
Майдану  квартири  переобладнують  під  магазини.  Чому  входи  зроблені  у 
різних стилях, чому не облаштовують тротуари? 
Головуючий: Як я зрозумів, що ви хочете, щоб зібрали власників магазинів і 
домовилися з ними про спільний ремонт тротуарів? Також щоб сплачували в 
міську  раду  кошти  за  користування  земельними  ділянками,  на  яких 
розташовані підходи до магазинів,  навіси при вході?  
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Начальник  відділу  АБЗВ  Зубкова  Н.І.:  У  Коваля  М.В.  та  Коваль  А.П.  є 
відповідні  документи,  починаючи  від  5  каденції,  укладені  договори  на 
користування  земельними  ділянками.  Згідно  законодавства  міська  рада 
проекти не узгоджує.
Депутат Степанківський М.О.:  Чому міська рада стоїть осторонь боротьби 
гр.  Маніти  К.О.  з  райспоживспілкою  за  те,  щоб  земля,  якою  користується 
райспоживспілка,  перейшла до міської ради та за користування земельною 
ділянкою сплачувалась плата за оренду земельної ділянки?
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. : Невірно робити такі висновки. 
Міська рада не була і не є осторонь, на всі запити Маніти К.О. були надані 
необхідні документи, зроблені відповідні запити.
Головуючий: Тут є присутня Маніта К.О., нехай подасть на моє ім’я лист про 
те, що не надані якісь документи чи який потрібно лист в інстанції, які вона 
вкаже. Якщо була надана неправдива інформація, то нехай вкаже яка,  і якщо 
була помилка, то вона буде виправлена. 
Депутат Степанківський М.О.: На одній з сесій піднімалось питання проходу 
між  вулицями  М.Туніка  та  Жовтневої  революції.  Коли  буде  відкритий  цей 
прохід?   Також  в  мене  є  пропозиція  щодо  наповнення  бюджету  міста. 
Необхідно  комісійно  обстежити  земельні  ділянки  тих  підприємців,  що 
прикриваються виробничою діяльністю та сплачують 3 відсотки, а фактично 
займаються комерційною діяльністю. Також пропоную зібрати підприємців, що 
займаються  комерційною  діяльністю  по  вул.  Героїв  Майдану  з  метою 
фінансування ямкового ремонту цієї вулиці.
Депутат  Левицький С.М.: Прошу надати на наступну сесію інформацію про 
відвідування депутатами сесій міської ради. Необхідно замінити таблички по 
вул.  Героїв  Майдану.  Неодноразово  підіймалось  питання  по  торгівлі 
пам’ятниками  у  центрі  міста,  пропоную  учасникам  Майдану  перекрити  їм 
торгівлю, закрити вікна, прийняти інші форми впливу.
Депутат Степанківський  М.О.:  Необхідно,  щоб  пам’ятники  занесли  в 
загорожу. 
Депутат Цицюрський  Л.Л.:  Звертаюся  повторно  до  сесії  щодо 
несправедливого нарахування плати за електроенергію жителям будинку по 
пров.Коцюбинського, 6,8. 
Заст.міського голови Гвоздяр Ю.В. :  Цим питанням займаємось,  отримано 
відповідь від Вінницького держенергонагляду, чекаємо відповідь з Києва,  про 
результати Вас і жителів будинків буде повідомлено.   

Головуючий  повідомив,  що  порядок  денний  52  сесії  вичерпаний.  Які  будуть 
зауваження  та  пропозиції  стосовно  проведення  сесії?  Немає.  Запропонував 
завершити роботу 52 сесії міської ради від 14.04.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 52 сесії міської ради 6 скликання від 14.04.2014р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь

Секретар 
Г.В.Педос                                                                                
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