
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
55 сесія                                                6 скликання 
22.09.2014р.

Початок сесії: 10 год. 05  хв.
Закінчення пленарного засідання: 11 год. 10 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал».
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  21 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Загорулько Л.Л., Мартинович Н.Ф., Нівельська 
О.Я.,  Савосіна С.Ю.,  Савчук Ю.І.,  Ставнюк І.М.,  Цицюрський Л.Л.,  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, Несіймука В.П., Подуфалов В.М., 
Цицюрський А.А.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.

СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради 
відкрити  пленарне  засідання  55  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання, 
працювати  дві  години  без  перерви,  запитав  щодо  інших  пропозицій,  питання 
поставив на голосування.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне  засідання  55  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

СЛУХАЛИ:
Головуючий  запропонував обрати секретаріат 55 сесії міської ради 6 скликання у 
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій, питання поставив на 
голосування.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 55 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.

СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував  обрати до  секретаріату  нашої  сесії  депутата Педос 
Г.В., запитав щодо інших пропозицій, питання поставив на голосування.
Голосували: за – одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:   Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  55  сесії 
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну. 
 
Слухали:
Головуючий зачитав  Протокол  засідання  Барської  міської  виборчої  комісії 
Барського району Вінницької області №13 від 20.08.2014р. про визнання обраним 
депутатом  Барської  міської  ради  за  черговістю  –  кандидата  в  депутати  у 
виборчому  списку  від  Барської  районної  організації  політичної  партії  ВО 
«Батьківщина» Філліпову Людмилу Степанівну, 1961 р.н, завідуючу Барським ДНЗ 
№2, члена Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

СЛУХАЛИ:
Депутат міської ради Терлецький А.П. зачитав звернення депутатів міської ради 
щодо проведення закритого засідання сесії міської ради.
Головуючий запропонував проголосувати за дану пропозицію.  
ГОЛОСУВАЛИ : «15» - за, проти – «1», утрималось-«6». 
ВИРІШИЛИ: Відхилити  звернення  депутатів  щодо  проведення  закритого 
засідання сесії міської ради.

СЛУХАЛИ :
Головуючий  повідомив,  що  Порядок  денний розданий  кожному  депутату, 
запитав щодо інших пропозицій, зауважень до порядку денного.
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат  міської  ради  Терлецький  А.П.  запропонував  при  розгляді  питань 
постійної  депутатської  комісії  з  архітектури,  будівництва  та  житлово-
комунального  господарства  розглянути звернення  КП  «Барське 
будинкоуправління»  про  дозвіл  на  проведення  перерахунку  кошторисної 
документації на здійснення робіт з реконструкції рулонної  покрівлі 9-поверхового 
житлового будинку по вулиці Соборній, №23 в м.Бар Вінницької області.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:   При розгляді  питань постійної  депутатської  комісії  з  архітектури, 
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  розглянути звернення  КП 
«Барське будинкоуправління» про дозвіл на проведення перерахунку кошторисної 
документації на здійснення робіт з реконструкції рулонної  покрівлі 9-поверхового 
житлового будинку по вулиці Соборній, №23 в м.Бар Вінницької області.

СЛУХАЛИ :
Головуючий запропонував затвердити Порядок денний 55 сесії  Барської  міської 
ради.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1) Про  внесення  змін  до  рішення  49 сесії  6   скликання  від  31.01.2014р.  «Про 

міський бюджет на 2014 рік».
2) Про результати ревізії  бюджету м.Бар у виконавчому комітеті Барської міської 

ради за період з 01 серпня 2011 р. по 01 червня 2014 р.
3) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4) Різне.

Депутат Степанківський М.О. вийшов з зали засідань.
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  20 чол. та міській голова. 
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Загорулько Л.Л., Мартинович Н.Ф., Нівельська 
О.Я., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М., Степанківський М.О.,  Цицюрський 
Л.Л., Шостаківський О.П. 
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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  49 сесії  6   скликання  від 
31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік».
Голосували:  за  –  «20»,  проти  «0»,  утримався-«1».  Рішення  прийнято, 
додається.
ВИРІШИЛИ: 
По загальному фонду:
1.1. Перенести асигнування по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2230 «Продукти 
харчування» в сумі 100000,00 грн.

1.2. Зняти асигнування по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з КЕКВ 
2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  15000,00  грн.  та 
направити кошти на  КФК 250380 «Інші субвенція» по Барській міській раді 
по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів» Спрямування коштів з міського до районного бюджету у вигляді 
субвенції на придбання шкільних парт.

2.По спеціальному фонду: 
2.1. Направити  кошти з вільного залишку станом на 01.01.2014р. в сумі 

100000,00 грн.   на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 
64000,00 грн. та на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) сумі 
36000,00 грн. 

2.2. Зняти асигнування по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по Барській 
міській раді по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 680 
000,00 грн. ( капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 (заміна вікон, дверей, 
утеплення фасадів).

2.3. Направити видатки на КФК  150101 «Капітальні вкладення» по КП «Бар-
благоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) в сумі 600000,00 грн..

2.4.  Направити  видатки  на  КФК   150101  «Капітальні  вкладення»  по  КП 
«Барське  будинкоуправління»  по  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) в сумі 80000,00 грн.

2.5.  Збільшити   доходи  по  коду  «25020 100»  Благодійні  внески,  гранти  та 
дарунки, отримані бюджетними установами (надходження у натуральній 
формі) в сумі 7210,00 грн.

2.6. 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 7210,00 грн. 
(ДНЗ №1 стінові панелі на основі МДФ – 6450,00 грн. та тюлі, лабрикени 
суму 760,00 грн.).

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. Затвердити рішення виконавчого комітету №232 від 26.08.2014р.:
    Відповідно  до  п.23  ст.26  та  п.4.3  ст.27  Закону  України  «Про  місцеве 

самоврядування в  Україні»,ст..78п.7  Бюджетного  кодексу  України,  згідно 
3



акта  ревізії  бюджету  міста  Бар  у  виконавчому  комітеті  Барcької  міської 
ради за період з 01.08.2011р. по 01.06.2014р. №08-13/63 від 01.08.2014р., 
за  погодженням з постійною комісією з  питань соціально -  економічного 
розвитку,  бюджету,  фінансів,  цін  та  інвестицій,  виконавчий  комітет 
Барської міської ради ВИРІШИВ:

     По загальному фонду зняти кошти бюджетні асигнування  по  КФК 070101 
«Дошкільні навчальні заклади» в сумі 3064267,00 грн.

2. Відновити залишок коштів що склався на початок року на  3064267,00 грн.

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: За рахунок  коштів вільного залишку що склався на початок року 

в сумі 3064267,00 грн. 
Затвердити рішення виконавчого комітету №235 від 26.08.2014р.:
   Відповідно  до  п.23  ст.26  та  п.4.3  ст.27  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»,ст..78п.7  Бюджетного  кодексу  України,  згідно 
акта ревізії бюджету міста Бар у виконавчому комітеті Барcької міської ради 
за  період  з  01.08.2011р.  по  01.06.2014р.  №08-13/63  від  01.08.2014р.,   за 
погодженням  з  постійною  комісією  з  питань  соціально  -  економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, виконавчий комітет Барської 
міської ради ВИРІШИВ:
По  загальному  фонду направити  кошти  бюджетні  асигнування   по   КФК 
070101 «Дошкільні навчальні заклади» в сумі 3064267,00 грн.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі ДНЗ на 2014-2015 н.р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити 5 дошкільних навчальних закладів системи 
Міністерства освіти і науки України з 30-годиним тижневим навантаженням на 
35 групи  з кількістю дітей в них 8 99, а  саме:

ДНЗ №1 м. Бар 6 груп, 186 дітей;
ДНЗ №2 м. Бар 6 груп, 163 дітей;
ДНЗ №3 м. Бар 4 групи, 120 дітей ; 
ДНЗ №7 м. Бар, 6 груп, 154 дітей ; 
ДНЗ №8 м. Бар 13 груп, 276 дітей.

Затвердити 16,5 ставок адмінперсоналу, 76,65 штатних одиниць вихователів 
та педагогічних працівників, господарсько-обслуговуючого персоналу  102,69 
ставки  та  6  ставок  спеціалістів  (медсестер).  Всього  штатних  одиниць 
працівників дошкільних навчальних закладів м. Бар 201,84.
Встановити на 2014-2015 навчальний рік 10,5 годинний робочий день.

СЛУХАЛИ:  Про  звільнення  від  плати  за  харчування  дітей  в  дошкільних 
навчальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.07.2014р.:
Звільнити з 01.09.2014р.:
1) гр.  Журавель Наталію Петрівну  від плати за харчування сина Гончара 

Володимира Володимировича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
2) гр. Панкову Любов Володимирівну від плати за харчування дітей Панкової 

Ірини Олексіївни та  Лятавської  Каріни Денисівни в  ДНЗ №1 на 50% як 
багатодітну сім’ю;

3) гр. Даниленко Любов Василівну від плати за харчування сина Даниленка 
Дениса Вячеславовича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;

4) гр. Сокол Світлану Петрівну від плати за харчування сина Черномазова 
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Домініка Григоровича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
5) гр.  Нідзельську  Наталію  Миколаївну  від  плати  за  харчування  сина 

Сітарова Ростислава Віталійовича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
6) гр.  Скворцову  Ірину  Володимирівну  від  плати  за  харчування  сина 

Скворцова Олега Володимировича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
7) гр. Іващенко Юлію Станіславівну від плати за харчування сина Іващенка 

Олександра Володимировича в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю;
8) гр. Стрільчук Наталію Леонідівну від плати за харчування сина Стрільчука 

Владислава  Володимировича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
9) гр.  Шемегена  Вадима  Анатолійовича  від  плати  за  харчування  доньки 

Шемеген Даніїли Вадимівни в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
10) гр. Баліцку Тетяну Вікторівну  від плати за харчування доньки Баліцкої 

Маргарити Романівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;
11) гр. Франчук Анжелу Миколаївну від плати за харчування сина Франчука 

Артура Євгеновича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
12) гр. Савармак Світлану Вікторівну від плати за харчування сина Савармака 

Богдана Олександровича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю;
13) гр.  Христофор  Крістіну  Борисівну  від  плати  за  харчування  дітей 

Христофор Марії  Андріївни,  Христофор Ангеліни Андріївни в ДНЗ №1 на 
50% як  багатодітну сім’ю;

14) гр.Шелест Сніжану Володимирівну  від плати за харчування дітей Шелест 
Марії Іванівни, Шелест Дар’ї  Іванівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну 
сім’ю;

15) гр.  Данильченко  Ольгу  Миколаївну  від  плати  за  харчування  дітей 
Данильченко  Вероніки  Миколаївни,  Данильченко  Анастасії  Миколаївни, 
Данильченка  Кіпріана  Миколаївича,  в  ДНЗ  №8  на  50% як   багатодітну 
сім’ю; 

16) гр.  Карпенко  Ларису  Володимирівну  від  плати  за  харчування 
Драгомирецької  Діани  Максимівни,  дитини  позбавленої  батьківського 
піклування, в ДНЗ №8 на 100% як опікуна малолітньої дитини;

17) гр. Берта Леоніда Степановича від плати за харчування дітей Берт Марії 
Леонідівни, Берт Ксенії Леонідівни в ДНЗ №1 на 100% як  малозабезпечену 
сім’ю до 31.12.2014р.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1).Надати гр.  Россі  Марії  Степанівні  допомогу  на  поховання  сина  Росси 
Олександра Станіславовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не 
працював.
2).Надати гр. Лук’яновій Марії Іванівні допомогу на поховання сина Лук’янова 
Леоніда Петровича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.

СЛУХАЛИ:  Про  надання  матеріальної  допомоги  гр.  Смотрицькій  Євгенії 
Семенівні на лікування. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Смотрицькій Євгенії Семенівні допомогу на лікування 
в розмірі 300 грн.

СЛУХАЛИ: звернення членів батьківського комітету ДНЗ №8 щодо виділення 
коштів  для  придбання  дитячих  тренажерів  та  капітального  ремонту 
центральної доріжки на території дитячого садка.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Створити  депутатську  комісію  для  моніторингу  ДНЗ  у 
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наступному складі : 
Голова  комісії  :Хода  Є.Г.,  голова  постійної  депутатської  комісії  з  питань 
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій;
Члени комісії:  Педос Г.В.,  депутат міської  ради;  Цицюрський Л.Л.  ,  депутат 
міської ради; Ловчинський А.А., депутат міської ради; Степанківський М.О. , 
депутат міської ради.

СЛУХАЛИ: звернення Редакції газети «Барчани» щодо виділення додаткових 
коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Виділити  кошти  з  вільного  залишку  в  сумі  10,0  тис.грн.  на 
фінансування Редакції газети «Барчани».  

СЛУХАЛИ:  запит Барської  РДА  про  надання  матеріальної  допомоги  гр. 
Півоварову В.В. в розмірі 3000 грн. на відшкодування  збитків після пожежі 
згідно рішення сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Скасувати рішення 45 сесії 6 скликання від 31.10.2013р. щодо 
надання  матеріальної  допомоги  гр.  Півоварову  В.В.  в  розмірі  3000  грн.  на 
відшкодування  збитків після пожежі,  враховуючи те, що будинок знаходився 
в занедбаному стані з вини користувачів будинку, на даний час ніякі заходи 
по відновленню, ремонту будинку користувачами не вжиті.

СЛУХАЛИ:  Про  втрату  чинності  рішення  54  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 14.07.2014р. «Про встановлення пільг учасникам АТО». 
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат  Мандрика М.І. повідомив,  що є  люди з  м.Бар,  що знаходяться  в 
госпіталі, запропонував надати їм по 5 тис.грн матеріальної допомоги.
 Депутат Терлецький А.П. зауважив, що такі пропозиції необхідно виносити 
на засідання бюджетної комісії, а не на сесії змінювати весь бюджет.
Бартащук А.Ф. повідомив про своє відвідування госпіталю, де перебувають 
учасники АТО, запропонував створити спеціальний фонд, надавати допомогу 
при потребі,  іде війна ,  на даний час гострої потреби немає ,  але сьогодні 
двоє, а завтра десять може бути.
Головуючий погодився, що пропозиція слушна, запропонував вивчити питання 
щодо створення фонду допомоги учасникам АТО.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Враховуючи прийняття Закону України «Про внесення зміни до 
статті  6 Закону України «Про статус ветерані війни,  гарантії  їх соціального 
захисту»»  від  01.07.2014р.  за  №1547-VII,  яким  передбачені  пільги  для 
учасників АТО:
1) Рішення 54 сесії  Барської міської ради 6 скликання від 14.07.2014р. «Про 

встановлення пільг учасникам АТО» вважати таким , що втратило чинність.
2) Доручити виконкому міської ради вивчити питання щодо створення фонду 

допомоги учасникам АТО.
2. СЛУХАЛИ: Про результати ревізії бюджету м.Бар  у виконавчому комітеті 

Барської міської ради  за період з 01 серпня 2011 р. по 01 червня 2014 р.». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Визнати  роботу  виконавчого  комітету  міської  ради  по 

контролю за  наповненням та  використанням коштів  міського  бюджету, 
дотриманням бюджетного законодавства - недостатньою.

2. Рекомендувати голові міської ради Дзісю О.І. притягнути до 
дисциплінарної  відповідальності  винних  осіб  –  Гаджалову  М.Ф., 
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Бацюровську  Л.О.,  Орищука  С.Ю.  -  за  виявлені  порушення  фінансово-
бюджетної дисципліни. 

3. Голові міської ради Дзісю О.І. забезпечити:
3.1. Укладення договорів про сплату залучених коштів замовників на розвиток 

інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  м.Бар  та 
надходження відповідних коштів до міського бюджету.

3.2. Вжити усіх необхідних заходів щодо надходження до міського бюджету 
комунальних послуг, спожитих орендарями нерухомого майна в сумі 11,02 
тис.грн.

3.3. Надходження до бюджету м. Бар від підрядник ФОП Щепковського В.М. 
завищеної вартості робіт на суму 1,47 тис. грн..

3.4. Укладення  додаткових  угод  до  договорів  оренди  земельних  ділянок,  в 
тому числі із концерном «Галнафтогаз», ПАТ «Укртелеком», ВАТ «ВОПАС 
10599» ТОВ «Діадема Д» та СФГ «Садівник».

3.5. Разом  із  Жмеринською  ОДПІ  у  Вінницькій  області  вжити  заходів  для 
надходження до міського бюджету орендної плати за землю від ТОВ «ВКФ 
СПАЙК» в сумі 35,0 тис. грн.. та БСТ «Морський замок» - 18,3 тис. грн..

3.6. Приділення  особливої  уваги  наповнюваності  міського  бюджету,  пошуку 
додаткових  джерел  надходжень,  правильності  витрачання  бюджетних 
коштів,  покращити  виконання  положень  Бюджетного  кодексу  України, 
Закону  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в 
Україні», інших нормативно-правових актів у сфері фінансів і бюджету.

4. Про стан виконання цього рішення щомісячно до 25 числа інформувати 
Держфінінспекцію у  Вінницькій  області  із  надісланням копії  прийнятого 
рішення до повного усунення виявлених порушень.

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

СЛУХАЛИ:  Звернення  мешканців  пров.  Врублевського  до  депутата  міської 
ради  Ловчинського  А.А.  про  капітальний  ремонт  дороги  по  провулку 
Врублевського.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Доручити  відділу  АБЗВ  (Зубкова  Н.І.)  вивчити  питання  і 
доповісти на наступній сесії.

СЛУХАЛИ: звернення ігуменії Антонії Монастиря Барської ікони Матері Божої 
(вул..Покровська)  щодо  надання  благодійної  допомоги  в  вигляді  токарно  – 
гвинтонарізного верстату для будівництва храму. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Надати Монастирю  Барської  ікони  Матері  Божої 
(вул..Покровська)  благодійну допомогу в вигляді  токарно – гвинтонарізного 
верстату для будівництва храму.

СЛУХАЛИ: Про надання в оренду металевої труби та площадки поряд з нею 
площею 5 кв.м по вул.. Р.Люксембург, 70 А в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити  результати  проведеного  конкурсу  05.09.2014р.  та 
надати дозвіл комунальному підприємству «Баркомунтепло» укласти договір 
оренди  металевої  труби  та  площадки  поряд  з  нею  площею  5  м.кв.  для 
розміщення базових станцій стільникового зв’язку з обладнанням та антенно-
мачтовими  спорудами  з  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю 
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«АСТЕЛІТ» терміном на 2 роки 11 міс. з орендною платою 1200 грн. на місяць 
без врахування ПДВ.

СЛУХАЛИ:  звернення  КП «Бар-благоустрій»  щодо  проведення перерахунку 
ПКД  з  капітального  ремонту  тротуарів  в  м.Бар  по  вулицях  Пролетарська, 
Соборна, Р.Люксембург в м.Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Скасувати  рішення  виконкому  від  19.08.2014  р.  за  №203  щодо 

затвердження КП «Бар-благоустрій» проектно-кошторисної документації по 
робочому  проекту  «Капітальний  ремонт  тротуарів  в  м.Бар  по  вулицях 
Пролетарська,  Соборна,  Р.Люксембург»   на  суму  2 088  606   грн.  (два 
мільйони вісімдесят вісім тисяч шістсот шість гривень).

2) Надати  дозвіл  КП  «Барське  будинкоуправління»  щодо  проведення 
перерахунку кошторисної документації по робочому проекту: «Капітальний 
ремонт  тротуарів  в  м.Бар  по  вулицях  Пролетарська,  Соборна, 
Р.Люксембург».

3.5. СЛУХАЛИ: Про затвердження  рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №204. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №204 щодо 
затвердження  КП «Бар-благоустрій»  проектно-кошторисної  документації  по 
робочому проекту «Реконструкція зовнішнього освітлення житлового масиву в 
складі вулиць 1. Червоноармійська, Моняка, Енгельса, Шевченка, Заводська, 
пров.Шевченка,  пров.Заводський,  Кармелюка,  Залізнична,  Воїнів-
Інтернаціоналістів,  Героїв  Чорнобиля,  Територія  цукрового  заводу  в  м.Бар 
Вінницької  області;  2.  Котовського,  Стельмаха,  Трудова,  Бони  Сфорци, 
Б.Хмельницького,  Примакова,  Марата,  Довбуша,  Туніка  в  м.Бар  Вінницької 
області; 3. пров.Врублевського, 40-річчя Перемоги, О.Кошового (часткова від 
вул.Кривоноса до вул.Ломоносова) в м.Бар Вінницької області; 4. Урицького в 
м.Бар Вінницької  області»  на суму 834 221 грн. (вісімсот тридцять чотири 
тисячі двісті двадцять одна гривня)

3.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження  рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №205. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №205 щодо 
затвердження  КП «Бар-благоустрій»  проектно-кошторисної  документації  по 
робочому проекту «Реконструкція дороги по вул.Територія цукрового заводу в 
м.Бар, Вінницької області»    на   суму 4 136 833 грн. (чотири мільйони сто 
тридцять шість тисяч вісімсот тридцять три гривні).

3.7. СЛУХАЛИ: Про затвердження  рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №206. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №206 щодо 
затвердження  КП «Бар-благоустрій»  проектно-кошторисної  документації  по 
робочому проекту «Реконструкція дорожнього покриття та системи зливової 
каналізації частини вулиць  Володарського, Бони Сфорци, Б.Хмельницького та 
Трудової в м.Бар  Вінницької області»  на суму 2 913 259 грн. (два мільйони 
дев’ятсот тринадцять тисяч двісті п’ятдесят дев’ять  гривень).

3.8. СЛУХАЛИ: Про затвердження  рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №207. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №207 щодо 
затвердження  проектно-кошторисної  документації  по  робочому  проекту 
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«Капітальний  ремонт  будівлі  ДНЗ  №1  (заміна  вікон,  дверей,  утеплення 
фасадів) по вул. Врублевського,40 в м.Бар Вінницької області» на суму 885 260 
грн. (вісімсот вісімдесят п’ять тисяч двісті шістдесят гривень).

3.9. СЛУХАЛИ: Про затвердження  рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №208. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 19.08.2014 р. за №208 щодо 
затвердження  КП  «Барське  будинкоуправління»  проектно-кошторисної 
документації по робочому проекту «Капітальний ремонт покрівлі будинку по 
вул. Бони Сфорци, 76 (Шевченка, 36) в м.Бар, Вінницької області»    на   суму 
375 876 грн. ( триста сімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят шість гривень).

3.1
0.

СЛУХАЛИ:  заяву гр.  Ірхи  Марії  Степанівни  щодо  надання  дозволу  на 
виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва прибудови до 
квартири №2 по вул.Р.Люксембург, 21.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Надати  дозвіл  гр.  Ірхі  Марії  Степанівні  на  виготовлення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  оформлення  права  користування 
земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0026  га  на  умовах  земельного 
сервітуту по вул. Р. Люксембург, 21 кв. 2 в м.Бар для будівництва прибудови 
до  квартири  багатоквартирного  житлового  будинку  за  рахунок  земель 
житлової та громадської забудови.

3.1
1.

Слухали:  Про  припинення  права  постійного  користування   земельними 
ділянками Бар ському КПТМ «Бартеплокомуненерго».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Припинити  Бар ському КПТМ  «Бартеплокомуненерго»  право 
постійного  користування  земельними  ділянками  площею  0,51  га  по  вул. 
Островського , 7/2  та площею 0,0800 га по вул. Р.Люксембург, 70 А в м.Бар. 
Передати дані земельні ділянки в землі запасу міста.

3.1
2.

Слухали: Про надання дозволу Бар ській міській раді на виготовлення проекту 
землеустрою  щодо відвед ення земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  Барській  міській  раді  на  виготовлення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,51 га 
по вул. Островського, 7/2 в м.Бар для обслуговування будівель комунальної 
власності,  організації  та  обслуговування  майданчика  із  здійснення  виїзної 
торгівлі.

3.1
3.

Слухали: звернення мешканців міста Бар щодо скасування рішення 29 сесії 6 
скликання від 28.09.2012р.  «Про впорядкування юридичних адрес по вул.. 
Новоселів», в зв’язку з  ускладненим оформленням документів. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 29 сесії  6 скликання від 28.09.2012р.  «Про 
впорядкування юридичних адрес по вул.. Новоселів».

3.1
4.

Слухали: Про  відведення  місць  для  розміщення  матеріалів  передвиборної 
агітації
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відвести  наступні  місця  для  розміщення  матеріалів 
передвиборної агітації в м. Бар: 
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- на майдані Св. Миколая (біля фонтану);
- на перехресті вул.Р.Люксембург - Калініна (біля ощадбанку);
- на майдані М.Грушевського;
- на вулиці Героїв Майдану, 17;
- на існуючих білбордах та дошках оголошень міста.

3.1
5.

Слухали:  звернення  КП  «Барське  будинкоуправління»  щодо  стихійного, 
хаотичного  проведення  робіт  по  утепленню  фасадів  багатоквартирних 
житлових будинків, без узгодження з балансоутримувачем.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Заборонити власникам квартир багатоквартирних житлових будинків, що 

знаходяться  на  балансі  КП  «Барське  будинкоуправління»,  здійснювати 
виконання  робіт  з  утеплення  фасадів   без  узгодження  з  КП  «Барське 
будинкоуправління». 

2) Відділу АБЗВ міської ради розробити порядок узгодження проведення робіт 
з утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків.

3.16. Слухали:  заяву  гр.  Закревської  Неоніли  Володимирівни  про  видачу  ордера 
загального  зразка  на  квартиру  №  1  по  вул.  Соборна,  16 та  дозвіл  на 
приватизацію даної квартири. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Видати ордер загального зразка на квартиру  №  1  по  вул.Соборна,  16  в 

м.Бар загальною площею 60,4 м.кв., жилою площею 37,4 м.кв. Закревській 
Неонілі  Володимирівні,  1949  р.н,  з  її  сином  Закревським  Андрієм 
Володимировичем , 1973 р.н.

2) Надати дозвіл Закревській Неонілі Володимирівні на приватизацію квартири 
№ 1 по вул. Соборна ,  16 в м.Бар Вінницької області  загальною площею 
60,4 м.кв., жилою площею 37,4 м.кв. (склад сім’ї 2 чол.).

3.17. Слухали:  звернення  КЗ  «Барська  районна  бібліотека»  про  дозвіл  на 
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо капітального 
ремонту  КЗ  «Барська  районна  бібліотека»  з  утеплення  фасадів  на  майдані 
Святого Миколая, 30 в м.Бар Вінницької області.. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КЗ «Барська районна бібліотека» на збір вихідних 
даних  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо 
капітального ремонту КЗ «Барська районна бібліотека» з утеплення фасадів на 
майдані Святого Миколая, 30 в м.Бар Вінницької області.

3.18. Слухали:  звернення  депутата  міської  ради  Гегамяна  А.В.  щодо  законності 
встановлених  рекламо  носіїв  на  площі  Святого  Миколая  на  території  біля 
автовокзалу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Створити  депутатську  комісію  з  розгляду  питання  щодо 
законності встановлення рекламо носіїв на площі Святого Миколая , біля будівлі 
№5, у наступному складі:  Терлецький А.П.,  Собчишен А.М., Кондратюк  І.М., 
Гегамян А.В.

3.19. Слухали:  звернення  КП  «Барське  будинкоуправління»  про  дозвіл  на 
проведення  перерахунку  кошторисної  документації  на  здійснення  робіт  з 
реконструкції  рулонної  покрівлі 9-поверхового житлового будинку по вулиці 
Соборній, №23 в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» щодо проведення 
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перерахунку кошторисної  документації  по робочому проекту:  «Реконструкція 
рулонної  покрівлі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Соборній, №23 в 
м.Бар Вінницької області».

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

3.20. 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). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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 оформити право власності (користування на умовах оренди, 
земельного  сервітуту,  постійного  користування)  на  земельні  ділянки  в 
територіальному органі Державної реєстраційної служби.

в приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд:
1) Гр.  Глінській  Ганні  Олексіївні  –  площею  0,0600  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:039:0027, по вул. Чернишевського, 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Лебединській Тетяні Михайлівні – площею 0,0238 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:157:0069  та   площею  0,0051  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:157:0070 по вул. Територія цукрового заводу, 28-1;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Войцехівській Любові Леонідівні  – площею 0,0134 га, кадастровий номер 

–  0520210100:01:031:0005  та   площею  0,0110  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:031:0004 по вул. І.Франка, 7-2;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр.  Бральчук  Майї  Миколаївні  –  площею  0,0602  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:014:0021, по вул. Медвецького, 20;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр.  Годняк  Ніні  Олексіївні  –  площею  0,0325  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:151:0039  та   площею  0,0059  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:151:0040 по вул. Заводська, 4-3;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Краєвській Руслані Ярославівні – площею 0,1640 га по вул.. Мазура, 46 в 

м.Бар, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 
0520210100:02:014:0074   для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та  земельна ділянка №2 - площею 
0,0640  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:02:014:0076  для  ведення 
особистого селянського господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Крисько Наталії Миколаївні  – площею 0,1447 га по вул. Н.Курченко, 27 в 

м.Бар, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,10 га, кадастровий номер – 
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0520210100:02:020:0016   для  будівництва  та  обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та  земельна ділянка №2 - площею 
0,0447  га,  кадастровий  номер  –  0520210100:02:020:0017  для  ведення 
особистого селянського господарства;  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр.  Засік  Зінаїді  Василівні  –  площею  0,0180  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:147:0023, по вул. Заводська, 23-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр.  Ісаєвій  Галині  Назарівні  -  площею  0,1000  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:02:014:0075, по вул. Сагайдачного, 45;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр.  Карагодіній  Любові  Миколаївні  –  площею  0,0455  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:061:0059, по вул. Урицького, 18;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11)Гр.  Оржеховській  Валентині  Василівні  –  площею  0,0738  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:099:0030, по вул. Коцюбинського, 14;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр.  Тарнопольському  Віктору  Олександровичу  –  площею  0,1000  га, 

кадастровий номер – 0520210100:02:036:0002, по вул. Ярослава Мудрого, 17;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Гончарук Ірині Григорівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:036:0001, по вул. Ярослава Мудрого, 19;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр. Кушніру Петру Івановичу – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:036:0003, по вул. Ярослава Мудрого, 21;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Кулик Вікторії  Вікторівні – площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:036:0004, по вул. Ярослава Мудрого, 23;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр. Молдовану Анатолію Миколайовичу – площею 0,1000 га, кадастровий 

номер – 0520210100:02:036:0005, по вул. Ярослава Мудрого, 25;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
17) Гр. Юрчишину Петру Федоровичу – площею 0,1000 га, кадастровий номер 

– 0520210100:05:001:0027, по вул. Медвецького, 80 А;
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду, на до вивчення.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18) Гр. Цибулевському Петру Васильовичу – площею 0,0800 га, кадастровий 

номер – 0520210100:03:004:0021, по вул. Черняховського, 26;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
19) Гр.  Пастушок  Наталії  Валентинівні  –  площею  0,0021  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:151:0038, площею 0,0149 га,  кадастровий номер – 
0520210100:01:151:0037  та  площею  0,0337  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:151:0036, по вул. Заводська, 4-1;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20) Гр. Дацюк Зінаїді Єпіфанівні – площею 0,0801 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:141:0100, по вул. Енгельса, 36;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21) Гр. Соломяній Олені Петрівні – площею 0,0513 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:093:0020, по вул. Зарічна, 24;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22) Гр. Пізнюру Сергію Григоровичу - площею 0,0143 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:157:0067,  та  площею  0,0017  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:01:157:0068 по вул. Територія цукрового заводу, 28-4;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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23) Гр.  Погребняку Миколі  Валерійовичу -  площею 0,0850 га,  кадастровий 
номер – 0520210100:01:055:0088, по вул. М.Туніка, 10;

      ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ  :  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для оформлення права власності  на земельну ділянку площею 0,0850 га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:055:0088, по вул. М.Туніка, 10 в м. Бар 
для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд, якою на 
момент  продажу  користувалась  Швець  Наталя  Федорівна.  Передати  гр. 
Погребняку  Миколі  Валерійовичу  безкоштовно в  приватну  власність  дану 
земельну  ділянку  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови 
міста.

24) Гр. Яворській Вірі Володимирівні - площею 0,0692 га, кадастровий номер 
– 0520210100:01:046:0015, по вул. Суворова, 41;

      ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ  :  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для оформлення права власності  на земельну ділянку площею 0,0692 га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:046:0015, по вул. Суворова, 41 в м. Бар 
для будівництва жилого будинку, господарських будівель і споруд, якою на 
момент смерті користувалась Яворська Олена Миколаївна .

25) Гр. Гнатовській Марії Павлівні - площею 0,0411 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:040:0012,  по  вул.  Набережна,  10  та  площею  0,0340  га, 
кадастровий номер – 0520210100:01:040:0013, по вул. Набережна, 10 А;

      ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ  :  Затвердити  гр.  Гнатовській  Марії  Павлівні  технічну 
документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 
на земельні ділянки:
- площею 0,0411 га, кадастровий номер – 0520210100:01:040:0012, по вул. 
Набережна,  10  в  м.Бар  для  будівництва  жилого  будинку,  господарських 
будівель і споруд;
- площею 0,0340 га, кадастровий номер – 0520210100:01:040:0013, по вул. 
Набережна, 10 А в м. Бар для будівництва жилого будинку, господарських 
будівель і споруд.

26) Гр.  Морозу  Олександру  Вікторовичу  -  площею 0,0809  га,  кадастровий 
номер – 0520210100:03:048:0003, по вул. Порика, 20 для відновлення меж 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
27) Гр. Мацун Тетяні Анатоліївні -  площею 0,0339 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:099:0029,  по  вул.  Ю.Телеги,  10  а  для  відновлення  меж 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
28) Гр. Мацуну Антону Йосиповичу - площею 0,0339 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:099:0028,  по  вул.  Ю.Телеги,  10  а  для  відновлення  меж 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
29) Гр.  Свистаку  Ігорю  Володимировичу  -  площею 0,0034  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:104:0054, по вул. Коцюбинського, 19 А бокс 13 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
30) Гр.  Мазуру  Олегу  Олександровичу  -  площею  0,0100  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:109:0010, по вул. Буняковського, 3 А бокс 1;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
31) Гр.  Волкотрубу  Сергію  Григоровичу  -  площею  0,0042  га,  кадастровий 

номер – 0520210100:01:151:0032, по вул. Б.Хмельницького, 19 А ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
32) Гр. Любавіну Віктору Івановичу - площею 0,0029 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:126:0012, по вул. Чернишевського, 24 А, бокс 5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
33) Гр. Заболотній Катерині Василівні - площею 0,0020 га, кадастровий номер 

– 0520210100:01:033:0130, по вул. Р.Люксембург, в дворі будинку №19;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
34) Гр. Александровській Людмилі Луківні – площею 0,0022 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:022:0184, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд В, бокс №5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в користування на умовах земельного сервітуту 
35) Гр.  Гегамяну  Армену  Вагінаковічу   -  площею 0,0121  га,   кадастровий 

номер – 0520210100:01:111:0046, по вул. Святого Миколая, 9 В в м.Бар для 
провадження комерційної діяльності (облаштування під’їзду до кафе) 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.
36) Гр. Шостаковській Галині Григорівні -  площею 0,0010 га,   кадастровий 

номер  –  0520210100:01:058:0029,  по  вул.  Героїв  Майдану,  24-19  для 
провадження комерційної діяльності (облаштування 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.
37) Гр. Бортнік Марині Василівні - площею 0,0030 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:055:0089,  по  вул.  Соборна  для  провадження  комерційної 
діяльності  (обслуговування тимчасової  споруди)   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.
38) Гр. Юр’євій Валентині Іванівні - площею 0,0030 га,  кадастровий номер – 

0520210100:01:049:0037,  по вул.  Р.Люксембург,  біля будинку №60 в м.Бар 
для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової 
споруди)  на 3 роки  з платою за користування земельною ділянкою на праві 
земельного  сервітуту  в  розмірі  5  %  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
39) Гр. Онипко Наталі Олександрівні - площею 0,2500 га,  кадастровий номер 

–  0520210100:05:001:0028,  по  вул.  Героїв  Майдану,  53-а  в  м.Бар  для 
провадження  комерційної  діяльності  (будівництва  об’єкта  придорожнього 
сервісу)  на 3 роки  з платою за користування земельною ділянкою на праві 
земельного  сервітуту  в  розмірі  5  %  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
40) Гр. Щербатюку Віталію Броніславовичу - орієнтовною площею 0,0017 га  , 

кадастровий номер – 0520210100:01:108:0056,  по вул.  Соборна,  11-63 для 
обслуговування  прибудови  до  квартири  багатоквартирного  житлового 
будинку на 3 роки  з платою за користування земельною ділянкою на праві 
земельного  сервітуту  в  розмірі  3  %  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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 в користування на умовах оренди 
41) Гр. Гаджалову Святославу Леонтійовичу - площею 0,0052 га, кадастровий 

номер – 0520210100:01:057:0124, по вул. Жовтневої революції, 7 Б, бокс 1 
для  індивідуального  гаражного  будівництва  на  3  роки   з  платою  за 
користування  земельною  ділянкою  на  праві  оренди  в  розмірі  3  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (вже скористався правом на 
безкоштовну приватизацію);

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
42) Гр.  Балинському  Юрію  Валерійовичу  -  площею  0,10  га,   кадастровий 

номер – 0520210100:05:001:0026, по вул. Медвецького для городництва на 1 
рік  з платою за користування земельною ділянкою на праві оренди в розмірі 
3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
43) Проект із землеустрою 
ТОВ  «БАЛКІ  ІНВЕСТ  1»   -  площею  11,1946  га,   кадастровий  номер  – 

0520210100:01:002:0040, по вул. Червоноармійська, 70 Б для будівництва 
електростанції  з  використанням  енергії  сонця  на  3  роки   з  платою  за 
користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 
5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

в постійне користування  
44) Барській  районній  раді  -  площею  0,2231  га,  кадастровий  номер  – 

0520210100:01:064:0071,  по  вул.  Соборна,  8  та  площею  2,4580  га, 
кадастровий номер –  0520210100:01:064:0072,  по  вул.  В.Комарова,  2,  для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

3.21. 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  і  обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1) Гр.  Приходьку Валерію Вікторовичу – орієнтовною площею 0,0800 га по вул. 

Марата, 61;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр.  Бондарчук  Ліді  Петрівні  -  –  орієнтовною  площею  0,0400  га  по  вул. 

Урицького, 22-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Антонову Олександру Івановичу  – орієнтовною площею  0,0590 га по 

пров. Заводському, 24;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр.  Камінській  Ганні  Петрівні  -  орієнтовною  площею  0,0600  га  по  вул. 

Островського, 43;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Зайцю Володимиру Івановичу  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Медвецького, 37 кв.1;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Засіку Анатолію Васильовичу  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Монастирській, 30;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Шаравському Алдіфу Максимовичу – орієнтовною площею 0,1000 га по 

вул. Лісовій, 5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр. Вальчишеній Марії  Григорівні  -  орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 

Твардовського, 22;
Рішення  виконавчого  комітету  №68  від  11.02.1994р.  «Про  передачу  в 
приватну власність земельних ділянок громадянам міста Бару», а саме гр. 
Вальчишеній М.Г. вважати таким , що втратило чинність.

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

В приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва
9) Гр.  Верещак  Марії  Михайлівні  -  орієнтовною  площею  0,0024  га  по  вул. 

Марата, 6-8, бокс 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр. Керницькому Володимиру Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0024 

га   по   вул. Чернишевського, 4 А, бокс 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11)Гр.  Басу  Віктору  Івановичу  -  орієнтовною  площею  0,0050  га  по  вул. 

Монастирській, 71 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр.  Лук’яновій Ніні  Дмитрівні – орієнтовною площею 0,0050 га по вул. 

Буняковського, 2-8, бокс 1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Пилипенку Віктору Васильовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по 

вул. М. Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 29 А;
Надати  гаражу  гр.  Пилипенка  Віктора  Васильовича  наступну  поштову 
адресу  –  м.Бар,  вул.  М.  Кривоноса,  60,  ряд  Г,  бокс  29  А  (замість  вул.  М. 
Кривоноса, 60, бокс №1);

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр. Тонкошкуру Володимиру Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,0024 

га по вул. М. Кривоноса, 60, бокс 367; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Юркевичу Роману Георгійовичу - орієнтовною площею 0,0050 га по 

вул. М. Кривоноса, 66 А, ряд 1, бокс 1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр.  Дацюк  Людмилі  Іванівні  -  орієнтовною  площею  0,0032  га  по  вул. 

Територія цукрового заводу, 40 А, бокс 18;
     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  на  виготовлення   технічної   документації   із 
землеустрою   щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею  0,0032  га  по  вул. 
Територія  цукрового  заводу,  40  А,  бокс  18  в  м.Бар  для  індивідуального 
гаражного  будівництва  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської 
забудови, якою на момент смерті користувався Дацюк Микола Іванович;

17) Гр. Теперчук Анні Анатоліївні - орієнтовною площею 0,0024 га   по   вул. 
Чернишевського, 4 А, бокс 7;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18) Гр. Кравцю Володимиру Степановичу - орієнтовною площею 0,0018 га по 

вул. Героїв Майдану, 19 «а», бокс №2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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19) Гр. Шевченку Євгену Владиславовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по 
вул. М. Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 4 А; 

     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  гр.  Шевченку  Євгену  Владиславовичу  на 
виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  на  земельну  ділянку 
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 4 А для 
індивідуального  гаражного  будівництва  за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської  забудови,  якою  на  момент  смерті  користувався  Шевченко 
Владислав Леонідович;

20) Гр. Данилюку Сергію Анатолійовичу - орієнтовною площею 0,0024 га   по 
вул. Коцюбинського, 19 А, бокс 14 А;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21) Гр. Цегельнику Юрію Івановичу -  орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Р.Люксембург, двір будинку №21, бокс №7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22) Гр. Мартиновичу Євгенію Миколайовичу -  орієнтовною площею 0,0024 га 

по   вул. Чернишевського, 4 А, бокс 9; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
23) Гр. Соколовському Вадиму Степановичу - орієнтовною площею 0,0020 га по 

вул. Героїв Майдану, 18б/1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
24) Гр. Пастушок Наталії Валентинівні - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. 

Заводська, 4 А, бокс 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
25) Гр.Присяжнюку Олегу Володимировичу- орієнтовною площею 0,0016 га по 

вул. Комарова, 3,  бокс 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
26) Гр.  Олійнику  Андрію  Вікторовичу-орієнтовною  площею  0,0024га  по  вул. 

Героїв Чорнобиля, 20 А, бокс 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
27) Гр. Королюку Віктору Олександровичу - орієнтовною площею 0,0024 га по 
вул. Героїв Чорнобиля, 22 А, бокс 3; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
28) Гр.Лімаренко Лесі  Миколаївні-  орієнтовною площею 0,0024 га   по   вул. 

Коцюбинського, 19 А, бокс 14Б;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
29) Гр. Мориляк Вірі Петрівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Героїв 

Майдану, 28;
ВИРІШИЛИ:  відмовити,враховуючи  те, що  відсутні документи  підтверджуючі 
право власності на гараж.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

В приватну власність  для ведення особистого селянського господарства
30) Гр.  Забузі Сергію Володимировичу - орієнтовною площею 0,0060 га по вул. 

Коцюбинського, 31;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
31) Гр.  Костюк Ніні Петрівні - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Гаївській, 

23;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
32) Гр. Глінській Людмилі Вікторівні -  орієнтовною площею 0,2000 га по вул. 

Плотинна, 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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3.22. СЛУХАЛИ: Про виділення земельних ділянок для учасників АТО 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  При розподілі  земельних  ділянок  для  житлового  та  гаражного 
будівництва на території міста Бар, після затвердження відповідних проектів 
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок,  які  на  даний  час 
розробляються міською радою,  виділити окремими масивами земельні ділянки 
для  відведення  їх  у  власність  громадянам-учасникам  антитерористичної 
операції на сході України.

3.23. СЛУХАЛИ: Заяви  громадян  про  виділення  земельних  ділянок  для 
будівництва житлових будинків та гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних 
громадян:
1. Пацьору Богдана Олександровича - для будівництва житлового будинку 

під № 998; 
2. Пацьору Іванну Володимирівну - для будівництва житлового будинку під 

№ 999;
3. Грушковського Віталія Юзефовича - для будівництва житлового будинку 

під № 1000;
4. Посвалюк Лілію Дмитрівну - для будівництва житлового будинку під № 

1001;
5. Козак Віту Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 1002;
6. Дудніка Олександра Васильовича - для будівництва житлового будинку 

під № 1003;
7. Врублевського  Володимира  Володимировича  -  для  будівництва 

житлового будинку під № 1004;
8. Вергелеса Віктора Олександровича - для будівництва житлового будинку 

під № 1005;
9. Романюк Ніну Петрівну - для будівництва житлового будинку під № 1006;

10. Романюка Миколу Івановича - для будівництва житлового будинку під № 
1007;
11. Ворожку Олену Володимирівну – для будівництва житлового будинку під 

№1008;
12. Захарчука Сергія Володимировича - для будівництва житлового будинку 

під №1009;
13. Ткача Олександра Олександровича - для будівництва житлового будинку 

під №1010;
14. Пампушка Юрія Михайловича - для будівництва житлового будинку під 

№1011;
15. Мазура  Юрія  Віталійовича  -  для  будівництва  житлового  будинку  під 

№1012;
16. Новаковського Віктора Лівоновича - для будівництва житлового будинку 

під №1013;
17. Яремчука Ярослава Омельяновича - для будівництва житлового будинку 

під №1014;
18. Яремчук Світлану Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під 

№1015;
19. Завадську Альону Станіславівну -  для будівництва житлового будинку 

під №1016;
20. Дедів  Тетяну  Анатоліївну  -  для  будівництва  житлового  будинку  під 

№1017;
21. Тарасенко Вікторію Олексіївну - для будівництва житлового будинку під 

№1018;

18



22. Теслюк Ганну Володимирівну  - для будівництва житлового будинку під 
№1019;

23. Титаренко Наталію Вікторівну - для будівництва житлового будинку під 
№1020;

24. Титаренко Ірину Анатоліївну -  для будівництва житлового будинку під 
№1021;

25. Титаренка Віктора Васильовича - для будівництва житлового будинку під 
№1022;

26. Ворошилович Ольгу Миколаївну - для будівництва житлового будинку під 
№1023;

27. Козака  Сергія  Петровича   -  для  будівництва  житлового  будинку  під 
№1024;

28. Трачук Олену Станіславівну  -  для  будівництва житлового  будинку  під 
№1025;

29. Козака  Вадима  Петровича  -  для  будівництва  житлового  будинку  під 
№1026;

30. Сироту  Ігоря  Наумовича  -   для  будівництва  житлового  будинку  під 
№1027;

31. Смолякова  Олександра  Володимировича  -  для  будівництва  житлового 
будинку під №1028;

32. Сироту  Євгенію  Наумівну  -  для  будівництва  житлового  будинку  під 
№1029;

33. Сироту Ольгу Іванівну -  для будівництва житлового будинку під №1030;

34. Томчака  Олега  Васильовича  -  для  будівництва  житлового  будинку  в 
пільгову чергу під №70;

35. Кушніра Руслана Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в 
пільгову чергу під №71;

36. Науменка Сергія Володимировича - для будівництва житлового будинку в 
пільгову чергу під №72;

37. Коденка  Олександра  Олександровича  –  для  будівництва  гаража  під 
№503;

38. Грушковського Віталія Юзефовича - для будівництва гаража під   №504;
39. Посвалюка Всеволода Петровича  - для будівництва гаража  під №505;
40. Вергелеса Віктора Олександровича – для будівництва гаража  під №506;
41. Захарчука Сергія Володимировича - для будівництва гаража  під №507;
42. Мойсу Андрія Сільвестровича - для будівництва гаража  під №508;
43. Яремчук Світлану Анатоліївну - для будівництва гаража під №509;
44. Храпко Любов Миколаївну - для будівництва гаража під №510;
45. Данилюка Сергія Анатолійовича  - для будівництва гаража під №511;
46. Дудніка Володимира Васильовича - для будівництва гаража під №512;
47. Сироту Ігоря Наумовича -  для будівництва гаража під №513;
48. Смолякова  Олександра Володимировича -  для  будівництва гаража під 

№514;
49. Сироту Ольгу Іванівну -  для будівництва гаража під №515;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.

3.24. Слухали: заяву  гр.  Кицюка  Миколи  Денисовича  про  виділення  земельної 
ділянки на території Барського ПБЛ для будівництва гаража. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні земельної ділянки на території Барського 
ПБЛ  для  будівництва  гаража,  враховуючи  те,  що  дана  земельна  ділянка 
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знаходиться  в  постійному  користуванні  Барського  ПБЛ.  Включити  в  списки 
громадян на отримання земельних ділянок для будівництва гаражів під № 516.

3.25. Слухали: заяву гр. Зав’ялова Андрія Володимировича про виділення земельної 
ділянки на території ЗОШ №3 для будівництва гаража. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Зав’ялову  Андрію  Володимировичу  у  виділенні 
земельної ділянки на території ЗОШ №3 для будівництва гаража, враховуючи 
те, що дана земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні ЗОШ №3. 
Включити в списки громадян на отримання земельних ділянок для будівництва 
гаражів під № 517.

3.26. Слухали: заяву гр. Моспан Лариси Дмитрівни про виділення земельної ділянки 
в районі котельні «Оксана» для будівництва гаража. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Моспан  Ларисі  Дмитрівні  у  виділенні  земельної 
ділянки на території ЗОШ №3 для будівництва гаража, враховуючи те, що дана 
громадянка не перебуває в списку громадян на отримання земельних ділянок 
для  будівництва  гаражів.  Включити  в  списки  громадян  на  отримання 
земельних ділянок для будівництва гаражів під № 518.

3.27. Слухали: заяву гр. Сметанюка Максима Сергійовича  про виділення земельної 
ділянки біля клубу УТОСу  для будівництва гаража. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Сметанюку  Максиму  Сергійовичу  у  виділенні 
земельної  ділянки  біля  клубу  УТОСу  в  м.Бар  для  будівництва  гаража, 
враховуючи те, що дана земельна ділянка знаходиться в користуванні у іншої 
особи.

3.28. Слухали: заяву гр. Храмцова Олега Володимировича  про виділення земельної 
ділянки по вул.. Р.Люксембург, 27  для будівництва гаража. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Храмцову  Олегу  Володимировичу   у  виділенні 
земельної  ділянки  по  вул..Р.Люксембург  в  м.Бар  для  будівництва  гаража. 
враховуючи те, що запропонована заявником земельна ділянка знаходиться в 
дворі іншого житлового будинку, а також те, що вільні від забудови земельні 
ділянки для гаражного будівництва надаються громадянам згідно черги.

3.29. Слухали: звернення жителів міста щодо відведення їм у власність земельних 
ділянок для городництва по вул.Територія  цукрового заводу (поля фільтрації) 
та вул.С.Лазо, вул.Ломоносова (біля кладовища та р.Безіменна) та ін..
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Зняти  з  розгляду  звернення  громадян  про  відведення 

земельних ділянок для городництва на території міста Бар: Янішевського 
Сергія  Петровича,  Антонюка  Віталія  Миколайовича,  Піддубчак  Вікторії 
Леонідівни,  Гарник  Альони  Іванівни,  Лакомського  Сергія  Яковича, 
Васковнюк Світлани Миколаївни, Лапчук Вікторії Василівни,  Галущинського 
Сергія  Олександровича,  Дедів  Тетяни Анатоліївни,  Дверницького  Аркадія 
Йосиповича, Куценка Олександра Вікторовича, Боднар Галини Леонідівни, 
Кирилюка  Володимира  Володимировича,  Буковської  Євгенії  Василівни, 
Залевського Броніслава Миколайовича, Вергелес Марії Іванівні.

2) Створити комісію для здійснення інвентаризації  земельних 
ділянок, які використовуються громадянами для городництва на території 
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міста, а також вивчення питання відведення земельних ділянок для таких 
потреб, у наступному складі:
Зубкова Н.І., Греськів В.Б., Щепковський В.М., Педос Г.В., Ловчинський А.А.

3) Розглянути  питання  відведення  громадянам  земельних 
ділянок для городництва за результатами роботи комісії.

3.30. Слухали:  заяву  гр.  Желіховської  Світлани  Володимирівни  про  поновлення 
договору  оренди  земельної  ділянки   по  вул.  Соборна  для  провадження 
комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, в зв’язку з відсутністю договору оренди та враховуючи 
рішення виконкому №594 від 02.12.2011р. «Про демонтаж малої архітектурної 
форми по вул. Соборній м.Бар». 

3.31. Слухали: звернення ПАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 
10599»  про зменшення ставки орендної плати за земельну  ділянку площею 
0,3021 га в м. Бар по вул. Святого Миколая, 7  з 12% до 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення  54  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
14.07.2014р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
ПАТ  «Вінницьке  обласне  підприємство  автобусних  станцій  10599»»,  а  саме 
плату за оренду земельної ділянки в розмірі  12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, залишити в силі.

3.32. Слухали: заяву ФОП Обмоклого Сергія Михайловича про поновлення договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0049  га  по  вул.  Р.Люксембург   для 
провадження комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення  54  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
14.07.2014р.  «Про  розгляд  заяви  гр.Обмоклого  С.М.»  щодо  відмови  у 
продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0049 га 
по вул.  Р.Люксембург  для провадження комерційної  діяльності,  залишити в 
силі.

3.33. Слухали: звернення ТОВ «Хлібна країна» про продовження терміну дії догорів 
про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки площею 0,0010 га 
по вул. Соборна (біля будинку №23) та площею 0,0010 га на перехресті вулиць 
Героїв  Майдану  –  Р.Люксембург   для  провадження  комерційної  діяльності 
(розміщення об’єктів виїзної торгівлі) на 49 років. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Рішення  54 сесії 6 скликання від 14.07.2014р. «Про розгляд звернень ТОВ 

«Хлібна країна» щодо затвердження технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок»  залишити в силі.

2) Відмовити  ТОВ  «Хлібна  країна»  у  продовженні  терміну  дії  догорів  про 
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки площею 0,0010 га 
по  вул.  Соборна  (біля  будинку  №23)  та  площею 0,0010  га  на  перехресті 
вулиць  Героїв  Майдану  –  Р.Люксембург  в  м.Бар  для  провадження 
комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної торгівлі) на 49 років.

3.34. Слухали:  заяву  ФОП  Вергелеса  Олександра  Івановича  про  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0031  га  по  вул. 
Святого Миколая, 7-Є для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
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будівлі магазину). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ФОП  Вергелесу  Олександру  Івановичу  термін  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0031 га в м. Бар по вул. Святого 
Миколая,  7-Є  на  3  роки  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування  будівлі  магазину)  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.35. Слухали: заяву ФОП Глінського Олександра Анатолійовича про продовження 
терміну  дії  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,0488  га  по  вул. 
Плотинній, 54 для виробничих потреб. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити  ФОП  Глінському  Олександру  Анатолійовичу  договір 
оренди земельної ділянки площею 0,0488 га в м. Бар по вул. Плотинній , 54 на 3 
роки  для  виробничих  потреб  (обслуговування  цеху)  з  орендною   платою  в 
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3.36. Слухали: звернення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,3994 га по вул. Героїв Майдану, 
51  для  провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  майнового 
комплексу АЗС). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити  ПАТ  «Концерн  Галнафтогаз»  термін  дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,3994 га в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 51 
на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування майнового 
комплексу АЗС) з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

3.37. Слухали: заяву гр. Лук’янова Григорія Михайловича про розірвання договору 
оренди земельної ділянки площею 0,1495 га по вул. Плотинній, 13, в зв’язку зі 
зміною цільового призначення земельної ділянки з комерційного на виробниче. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 53 сесії 6 скликання від 26.05.2014р.  «Про розгляд заяви 
гр.  Лук’янова  Г.М.»  щодо  відмови  гр.  Лук’янову  Григорію  Михайловичу  у 
розірванні  договору  оренди  земельної  ділянки  площею  0,1495  га  по  вул. 
Плотинній   залишити  в  силі,  враховуючи те,  що на  даній  земельній  ділянці 
розташована капітальна споруда.

3.38. Слухали: заяву  гр.  Лук’янова  Григорія  Михайловича  про  проведення 
інвентаризації  земельної  ділянки  по  вул.  Плотинній,  13,  проведення  нової 
нормативно  грошової  оцінки  даної  земельної  ділянки  та  звільнення  від 
орендної плати за використання земельної ділянки на період проведення цих 
робіт. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Лук’янову  Григорію  Михайловичу  у  проведенні 
інвентаризації  земельної  ділянки  по  вул.  Плотинній,  13,  проведенні  нової 
нормативно грошової оцінки даної земельної ділянки, враховуючи те, що дана 
земельна  ділянка  загороджена  забором,  нова  нормативно  грошова  оцінка 
земель  м.Бар виготовлена і діє з 01.01.2014р.

3.39. Слухали: заяву гр. Бродецького Дмитра Петровича про скасування рішення  54 
сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від  14.07.2014р.  «Про  виготовлення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки» по вул.. Жовтневої революції, 6, 
бокс 16.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:. Скасувати рішення  54 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
14.07.2014р. «Про виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 
по вул.. Жовтневої революції, 6, бокс 16, надане гр. Бродецькому Д.П.

3.40. Слухали:  заяву  гр.  Козловської  Галини  Вікторівни  про  внесення  змін  до 
рішення  19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. «Про дозвіл 
на виготовлення документації  на земельну ділянку»,  а саме слово «оренди» 
замінити словом «власності».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення   19  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
16.02.2012р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» 
гр.Козловській Г.В. залишити в силі.

3.41. Слухали: заяву гр. Бідулька Михайла Івановича про внесення змін до рішення 
46  сесії  Барської  міської  ради  5  скликання  від  09.02.2010р.  «Про  дозвіл  на 
виготовлення документації на земельну ділянку» щодо поштової адреси.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   46  сесії  Барської  міської  ради  5 
скликання  від  09.02.2010р.  «Про  дозвіл  на  виготовлення  документації  на 
земельну ділянку», а саме слова «вул. Плотинна , 52-А кв.4» замінити словами 
«вул. Плотинна , 52 – а - 4».

3.42. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Ковальової Інни Фалгатівни:
- про внесення змін до Рішення 48 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
16.12.2013 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  гр.  Ковальової 
І.Ф.» щодо збільшення терміну користування земельною ділянкою з 3 років до 
49 років; 
- скасування рішення 53 сесії Барської міської ради 6 скликання від 26.05.2014 
р. «Про виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» по вул. 
Героїв Майдану, 32-70. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  Рішення  48  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 

16.12.2013  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою 
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр. 
Ковальової І.Ф.» площею  0,0021 га по вул..Героїв Майдану, 32-70 в м.Бар, а 
саме слова «на 3 роки» замінити словами «на 49 років». 

2) Рішення 53 сесії  Барської  міської  ради 6 скликання від 26.05.2014 р.  «Про 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» площею 0,0021 
га  по  вул.  Героїв  Майдану,  32-70  в  м.Бар  вважати  таким,  що  втратило 
чинність.

3.43. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Касімової Олени Іванівни:
- про внесення змін до Рішення 48 сесії Барської міської ради 6 скликання від 
16.12.2013 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Касімової О.І.» 
щодо збільшення терміну користування земельною ділянкою з 3 років до 49 
років; 
- скасування рішення 53 сесії Барської міської ради 6 скликання від 26.05.2014 
р. «Про виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок» по вул. 
Героїв Майдану, 32-68, 32-69. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  Рішення  48  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 

16.12.2013  р.  «Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою 
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр. 
Касімової О.І.» площею  0,0015 га по вул..Героїв Майдану, 32-68 та площею 
0,0040 га по вул..Героїв Майдану, 32-69 в м.Бар, а саме слова «на 3 роки» 
замінити словами «на 49 років». 

2) Рішення 53 сесії  Барської  міської  ради 6 скликання від 26.05.2014 р.  «Про 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок»  площею 
0,0015 га по вул..Героїв Майдану, 32-68 та площею  0,0040 га по вул..Героїв 
Майдану, 32-69 в м.Бар вважати таким, що втратило чинність.

3.44. 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: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.04.2014р.  «Про  продовження  терміну  дії  договору  оренди 
земельної ділянки ФОП Палій Є.С.», а саме слова «до 01.10.2014р.» замінити 
словами «до 01.12.2014р.».

3.45. 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: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.04.2014р.  «Про  продовження  терміну  дії  договору  оренди 
земельної  ділянки ФОП Загродському О.Ц.»,  а  саме слова «до 01.10.2014р.» 
замінити словами «до 01.12.2014р.».

3.46. Слухали: заяву ФОП Загродського Олега Цезаровича про продовження терміну 
дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0044 га по вул. Островського 
для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   52  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.04.2014р.  «Про  продовження  терміну  дії  договору  оренди 
земельної  ділянки ФОП Загродському О.Ц.»,  а  саме слова «до 01.10.2014р.» 
замінити словами «до 01.12.2014р.». 

3.47. Слухали: заяву гр. Краєвської Руслани Ярославівни про розстрочення платежу 
при  сплаті  за  земельну  ділянку  по  вул.  Соборна,  6  «б»  для  провадження 
комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести  зміни  до  рішення   54  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання  від  14.07.2014р.  «Про  продаж  земельної  ділянки 
несільськогосподарського  призначення  гр.  Краєвській  Р.Я.»  ,  а  саме  п.4 
викласти наступним чином:
«4.Доручити міському голові Дзісю О.І. укласти від імені ради договір купівлі-
продажу     земельної ділянки площею 0,0316 га, що знаходиться за адресою: 
м. Бар, вул. Соборна, 6 «б» зі сплатою 50 % вартості земельної ділянки в сумі 
30309  грн.00  коп.      (тридцять  тисяч  триста  дев’ять  грн.  00  коп.)  (без 
урахування  ПДВ)  в  десятиденний  термін  після  нотаріального  посвідчення 
договору купівлі-продажу, решту суми у розмірі 30309 грн.00 коп. (тридцять 
тисяч  триста  дев’ять  грн.  00  коп.)  (без  урахування  ПДВ)  рівними  частками 
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щомісячно в термін до 13.07.2015 року з врахуванням коефіцієнту індексації за 
2014 - 2015 р.р.».

3.48. Слухали:  заяву  гр.  Пасічнюк  Людмили  Олексіївни  щодо  викупу  земельної 
ділянки площею 0,0131 га по вул. Соборна, 11-91 для провадження комерційної 
діяльності..
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 54 сесії 6 скликання від 14.07.2014р. викласти в наступній 
редакції:
«1.Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на  виготовлення 
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  несільськогосподарського 
призначення  площею  0,0131  га  по  вул.  Соборній,  11-91  в  м.Бар  для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування прибудови до магазину 
та суміжної з магазином території).».

3.49. Слухали:  заяву  гр.  Ковальова  Миколи  Тимофійовича   про  викуп  земельної 
ділянки  площею  0,0335  га  по  вул.  Героїв  Майдану,  1А  для  провадження 
комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 0,0335 га по вул. Героїв Майдану, 1-А в м.Бар в сумі 60297 грн. 00 коп. 
без  урахування  ПДВ  за  земельну  ділянку  для  провадження  комерційної 
діяльності.  Продати  гр.  Ковальову  Миколі  Тимофійовичу  земельну  ділянку 
площею 0,0335 га, кадастровий номер 0520210100:01:056:0050, за 60297 грн. 
00 коп.  на підставі висновку державної експертизи землевпорядної організації 
від 29 липня  2014р. за №515.

3.50. Слухали:  заяву гр.  Твердохліба Олександра Івановича  про викуп земельної 
ділянки  площею  0,0038  га  по  вул.  Островського,  2/1  для  провадження 
комерційної діяльності (обслуговування складського приміщення). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 0,0038 га по вул. Островського, 2/1 в м.Бар в сумі 7199 грн. 50 коп. 
без  урахування  ПДВ  за  земельну  ділянку  для  провадження  комерційної 
діяльності (обслуговування складського приміщення). Продати гр. Твердохлібу 
Олександру Івановичу земельну ділянку площею 0,0038 га, кадастровий номер 
0520210100:01:028:0024, за 7199 грн. 50 коп.  на підставі висновку державної 
експертизи землевпорядної організації від 29 травня 2014р. за №337.

Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. повідомив , що 19.09.2014р. міською 
радою  отриманий  лист  з  Прокуратури  щодо  поводження  з  твердими 
побутовими відходами, не всі власники квартир та будинків уклали договори 
на вивезення ТПВ, запропонував в першу чергу депутатам міської ради укласти 
такі договори і провести роботу серед виборців.
Головуючий : Ми не пропонуємо перекласти роботу КП «Бар-благоустрій» на 
депутатів міської ради, а просимо провести роботу зі своїми виборцями щодо 
укладання договорів на вивезення ТПВ.
Депутат  Педос Г.В. запросила усіх присутніх на концерт Зіброва в четвер о 
19.00.
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Головуючий  повідомив, що порядок денний 55 сесії  вичерпаний, запитав щодо 
зауважень  та  пропозицій  стосовно  проведення  сесії,  запропонував  завершити 
роботу 55 сесії міської ради від 22.09.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 55 сесії міської ради 6 скликання від 22.09.2014р.
Звучить Гімн України.  

Головуючий                                                                                 О.І. Дзісь

Секретар 
Г.В.Педос                                                                                
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