
УКРАЇНА
Барська міська  рада Вінницької області 

П Р О Т О К О Л          
                                                                          
59 сесія                                                6 скликання 
17.03.2015р.

Початок сесії: 11 год. 00  хв.
Закінчення пленарного засідання: 14 год. 35 хв.
Місце проведення: 
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  20 чол. 
Відсутні  депутати:  Досій  С.В.,  Душкевич  В.Г.,  Кирилюк  Л.О.,  Кобиль  А.П., 
Нівельська  О.Я.,  Педос  Г.В.,   Савчук  Ю.І.,  Ставнюк  І.М.,  Цицюрський  Л.Л., 
Шостаківський О.П., міський голова Дзісь О.І. 
Запрошені:  начальники  відділів  апарату  міської  ради,  представники  засобів 
масової  інформації, начальники  комунальних  підприємств,  Баранов  Володимир 
Михайлович- ген.директор ТОВ «БАЛКІ-ІНВЕСТ». 
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової 
інформації, начальники   комунальних    підприємств,  Баранов  Володимир 
Михайлович- ген.директор ТОВ «БАЛКІ-ІНВЕСТ», представники від громади міста.
Головуючий на сесії: секретар міської ради Кальман О.В. 

СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував  згідно  регламенту  роботи  Барської  міської  ради 
відкрити  пленарне  засідання  59  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання, 
працювати дві години без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Пленарне  засідання  59  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання 
відкрити, працювати дві години без перерви.

Звучить Гімн України.  

СЛУХАЛИ:
Головуючий  запропонував обрати секретаріат 59 сесії міської ради 6 скликання у 
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 59 сесії  Барської міської 
ради у кількості одного депутата.

СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував  обрати  до  секретаріату  сесії  депутата  Телятнікова 
С.Ю., запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Обрати  до  складу  секретаріату   пленарного  засідання  59  сесії 
Барської міської ради 6 скликання депутата Телятнікова Сергія Юрійовича. 
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СЛУХАЛИ  :  Головуючий  повідомив,  що  Порядок  денний розданий  кожному 
депутату, запитав щодо зауважень до порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. запропонував сесії міської ради проводити о 15.00 
в зручний час та у приміщення районної ради у великій залі. 
Депутат Савосіна С.Ю.  заперечила щодо зручності даного часу .
Депутат  Мандрика М.І. запропонував у місячний термін відремонтувати актову 
залу у міській раді.
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:  
1) Про надання відповіді на звернення депутата міської ради Савосіної С.Ю. щодо 

стану заборгованості по орендній платі за оренду землі.
2) Про звернення депутатів міської ради  до Барської районної ради та ГО Барське 

районне об’єднання «Майдан».
3) Про звернення сесії міської ради до Барської районної  державної адміністрації, 

Барської районної ради щодо роботи завідувача ДНЗ №8 Котлуш М.Ф.
4) Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії  Барської міської ради 6 

скликання від 23.01.2015р. «Про міський бюджет на 2015 рік». 
5) Про  затвердження  програми  діяльності  редакції  газети  «Барчани»  Барської 

міської ради на 2015 рік.
6) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
7) Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад міста Бар 

та суміжних територіальних громад в об’єднану Барську територіальну громаду.
8) Різне.

Розгляд питань порядку денного:

СЛУХАЛИ: 
Головуючий надав інформацію на звернення депутата міської ради Савосіної 
С.Ю. щодо стану заборгованості по орендній платі за оренду землі. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Інформацію  щодо  стану  заборгованості  по  орендній  платі  за 
оренду землі взяти до уваги, інформація додається. 

СЛУХАЛИ: 
Головуючий  запропонував  депутатам  міської  ради  звернутись  до  Барської 
районної  ради та ГО Барське районне об’єднання «Майдан», зачитав текст 
звернення.
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Вважати  за  доцільне  звернення  депутатів  міської  ради  до 
Барської  районної  ради  та  ГО  Барське  районне  об’єднання  «Майдан»  з 
запропонованим зверненням (додається).

СЛУХАЛИ: 
Головуючий  запропонував  депутатам  міської  ради  звернутись  до  Барської 
РДА, Барської районної ради щодо незадовільної роботи завідуючої ДНЗ №8 
Котлуш М.Ф. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: звернутись  до  Барської  РДА,  Барської  районної  ради  щодо 
незадовільної роботи завідуючої ДНЗ №8 Котлуш М.Ф.  та надання інформації 
про вжиті заходи по усуненню вказаних фактів.

СЛУХАЛИ: 
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Депутат  Степанківський М.О.  звернувся  щодо надання інформації  стосовно 
рішення  про  виділення  в  оренду  140,0  га  гр.  Таєнчук  В.Г.  для  ведення 
фермерського господарства в межах міста як одно ціле. Повідомив , що після 
його  депутатського  запиту  до  ФОП  Мельника  Г.А.   виявилось  84,0  га, 
земельна ділянка розташована не в одному місці, це шість ділянок в межах 
міста  за  різними  адресами  загальною  площею  близько  90,0  га.  Попросив 
надати інформацію на його депутатський запит  і ще раз обговорити питання 
про виділення цих  земельних ділянок.   На  розгляд 57  сесії  було  винесено 
питання  про  затвердження  технічних  документацій  із  землеустрою  по 
вул..Червоноармійській  в  м.Бар  терміном  на  49  років.    Тому  поставте  на 
голосування  це  питання   на  друге  щодо  скасування  рішення  про 
затвердження технічних документацій цих ділянок.  
  
СЛУХАЛИ: 
Головуючий повідомив що двічі розглядалось звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» 
про збільшення терміну дії оренди земельної ділянки площею 11,1946 га по 
вул..Червоноармійська,  70  Б  в  м.Бар  та  зменшення  плати за  користування 
даною земельною ділянкою з 5% до 3 %.   На минулій сесії  була пропозиція 
запросити представника товариства, пропоную надати йому слово.
Баранов  В.М. повідомив,  що  потужність  станції  3,5  МегаВатт  .  Діюче 
законодавство порушено, проект землеустрою  затверджено не на 49 років, 
ставка орендної плати  для об’єктів альтернативної енергетики  повинна бути 
3 % від нормативної грошової оцінки. 
Депутат Хода Є.Г. запитав щодо терміну будівництва.
Баранов В.М.  відповів,  що будівництво триватиме близько півроку ,  але в 
цьому році роботи не будуть виконуватись.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Внести  зміни  до  Рішення  55  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 22.09.2014 р. «Про затвердження проекту із землеустрою  щодо 
відведення  земельної  ділянки       ТОВ  «БАЛКІ  ІНВЕСТ  1»  щодо  земельної 
ділянки площею 11,1946 га по вул..Червоноармійська, 70 Б в м.Бар, а саме в 
п.2  даного  рішення  слова  «на  три  роки»  замінити  словами  «на  49  (сорок 
дев’ять) років», в п.3 даного рішення слова «5%» замінити словами «3%».

Депутат Собчишин А.М. залишив залу засідань.
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  19 чол. 
Відсутні  депутати:  Досій  С.В.,  Душкевич  В.Г.,  Кирилюк Л.О.,  Кобиль  А.П., 
Нівельська  О.Я.,  Педос  Г.В.,   Савчук  Ю.І.,  Собчишин  А.М.,  Ставнюк  І.М., 
Цицюрський Л.Л., Шостаківський О.П., міський голова Дзісь О.І. 

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

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій від 03.02.2015р. 
від 03.02.2015 р.  щодо уточнень до міського бюджету на 2015 рік. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:   Затвердити  протокол постійної  комісії  з  питань  соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій від 03.02.2015р. 
від 03.02.2015 р.  щодо уточнень до міського бюджету на 2015 рік. 

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  58  (позачергової) сесії  6 
3



скликання від 23.01.2015р. «Про міський бюджет на 2015 рік»
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   
1. По загальному фонду:
1.1. Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :
 - з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000,00 

грн. та направити на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»;
1.2.  Перенести  видатки  з  липня по  жовтень місяці  по  КФК  090412  «Інші 

видатки  на  соціальний  захист  населення»  КЕКВ  2730  «Інші  виплати 
населенню» на березень місяць в сумі 3000,00грн.

1.3. Перенести видатки по КФК 120201 «Періодичні видання» КЕКВ 2610 « 
Субсидії та поточні трансферти  підприємствам(установам,організаціям)» з:

- серпня місяця   на березень місяць  в сумі  10 000,00грн
- вересня місяця на квітень місяць  в сумі  10 000,00грн
- жовтня місяця на травень місяць  в сумі  10 000,00грн
- листопада місяця на червень місяць  в сумі  10 000,00грн 
- грудня місяця на липень місяць  в сумі  10 000,00грн  
2. По  спеціальному  фонду :
2.1.  Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»   КЕКВ 

3110 «Придбання  обладнання і  предметів  довгострокового користування 
» в сумі 15 000,00 грн. з липня місяця  на березень місяць .

2.2. Перенести видатки по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування » 
КЕКВ  3110  «  Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового 
користування » в сумі 15 000,00грн.з липня місяця на березень місяць.

2.3.  Перенести  доходи  по  коду 33010100 «Кошти  від  продажу  земельних 
ділянок  несільськогосподарського  призначення до  розмежувань  земель 
державної та комунальної власності» в сумі 30 000 грн. з липня місяця  на 
березень місяць.

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів , видатки  на які у 2015 році 
будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік об’єктів , видатки  на які у 2015 році будуть 
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, що додається.

СЛУХАЛИ:  Про  звільнення  від  плати  за  харчування  дітей  в  дошкільних 
навчальних закладах міста. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1.Звільнити з 01.03.2015р.:
1) гр.  Гриб  Таїсію  Сергіївну  від  плати  за  харчування  доньки  Гриб  Діани 

Валеріївни в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
2) гр.  Гуменюк  Антоніну  Володимирівну   від  плати  за  харчування  дітей 

Гуменюка Івана Руслановича, Гуменюка Степана Руслановича  в ДНЗ №8 на 
50% як  багатодітну сім’ю;

3) гр..  Котець  Оксану  Миколаївну  від  плати  за  харчування  дітей   Котеця 
Дмитра Миколайовича, Котеця Івана Миколайовича  в ДНЗ №1 на 50% як 
багатодітну сім’ю;

4) гр. Христофор Крістіну Борисівну  від плати за харчування дітей Христофор 
Марії  Андріївни  та  Христофор Ангеліни Андріївни в  ДНЗ №1 на 50% як 
багатодітну сім’ю;

5) гр.  Данилишину  Інну  Василівну   від  плати  за  харчування   дітей 
Данилишиної Анастасії  Олександрівни, Данилишиної Анни Олександрівни, 
Данилишиної  Марини  Олександрівни  в  ДНЗ  №8 на  50% як   багатодітну 
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сім’ю;
6) гр.  Цицюрську  Катерину  Миколаївну  від  плати  за  харчування  доньки 

Цицюрської Анастасії Михайлівни в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю;
7) гр. Олійник Діани Олександрівни  від плати за харчування сина Олійника 

Артема Дмитровича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
8) гр.  Ріпака  Руслана  Олексійовича    від  плати  за  харчування  сина  Ріпака 

Сергія Руслановича  в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю;
9) гр. Коновалюка Ольгу Василівну  від плати за харчування сина Коновалюка 

Костянтина Вадимовича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
10) гр. Бакуш Тетяну Анатоліївну  від плати за харчування дітей Бакуш Вєри 

Андріївни, Бакуш Анни Андріївни  в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю;
11)гр.  Чепельського  Сергія  Олександровича  від  плати  за  харчування  сина 

Чепельського  Івана  Сергійовича  в  ДНЗ№3  на  100%  як  малозабезпечену 
сім’ю на період з 01.03.2015р. по 31.07.2015р. 

12) гр. Кучерук Вікторію Сергіївну  від плати за харчування дітей Кучерука 
Іллі Сергійовича та Кучерука Костянтина Сергійовича  в ДНЗ№8 на 100% як 
малозабезпечену сім’ю на період з 01.03.2015р. по 31.05.2015р. 

13) гр. Берт Аліну Олександрівну від плати за харчування дітей Берт Марії 
Леонідівни та Берт Ксенії Леонідівни в ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену 
сім’ю на період з 01.03.2015р. по 31.07.2015р. 

14) гр. Стрижевську Тетяну Володимирівну від плати за харчування доньки 
Стрижевської Софії Сергіївни в ДНЗ№8 на 100% як малозабезпечену сім’ю 
на період з 01.03.2015р. по 30.06.2015р. 

2.Звільнити: 
1)  гр.  Колодія  Віктора Петровича від  плати за  харчування доньки Колодій 

Дар’ї Вікторівни в ДНЗ №3 на 100% як учасника антитерористичної операції 
на сході країни з 16.02.2015р.;

2)  гр.  Мірчука Андрія  Степановича  від  плати за харчування дітей Мірчук 
Анастасії Андріївни та Мірчука Назарія Андрійовича в ДНЗ №8 на 100% як 
учасника антитерористичної операції на сході країни з 13.02.2015р.;

3) гр.  Павич  Тетяну  Василівну  від  плати  за  харчування  сина  Павича  Івана 
Олександровича в ДНЗ №8 на 100%, дитини  учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 12.02.2015р.;

4)  гр.  Середу  Ірину  Олександрівну  від  плати  за  харчування  сина  Середи 
Максима  Віталійовича  в  ДНЗ  №3  на  100%,  дитини  учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 18.02.2015р.;

5) гр.  Гарматюк  Ірину  Олександрівну   від  плати  за  харчування  дітей 
Гарматюка Віталія Сергійовича, Гарматюка Романа Сергійовича в ДНЗ №2 
на  100%,  дітей  учасника  антитерористичної  операції  на  сході  країни  з 
13.02.2015р.;

6) гр.  Басюк  Інну  Сергіївну  від  плати  за  харчування  сина  Басюка  Дмитра 
Олександровича в ДНЗ №7 на 100%, дитини  учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 18.02.2015р.;

7) гр..  Тараканову  Оксану  Миколаївну  від  плати  за  харчування  доньки 
Тараканової  Марії  Олегівни  в  ДНЗ  №2  на  100%,  дитини  учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 27.02.2015р.;

8) Безсмертну  Ірину  Олександрівну  від  плати  за  харчування  сина 
Безсмертного  Олександра  Вікторовича   в  ДНЗ  №8  на  100%,  дитини 
учасника антитерористичної операції на сході країни з 27.02.2015р.;

9) гр.  Саманюк  Ярославу  Володимирівну   від  плати  за  харчування  доньки 
Саманюк Катерини  Олександрівни в  ДНЗ №1 на 100%,  дитини  учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 19.02.2015р. ;

10) гр.  Каюду  Тетяну  Анатоліївну   від  плати  за  харчування  сина  Каюди 
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Артема  Сергійовича  в  ДНЗ  №7  на  100%,  дитини  учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 20.02.2015р.;

11)гр. Голубкову Надії Василівні від плати за харчування доньки Голубкової 
Анни Олексіївни в ДНЗ №2 на 100% , дитини  учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 24.02.2015р.;

12) гр. Антонюка Олександра Михайловича  від плати за харчування доньки 
Антонюк  Дарії  Олександрівни  в  ДНЗ  №1  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 27.01.2015р.;

13) гр.  Залевського  Віталія  Вікторовича  від  плати  за  харчування  сина 
Залевського  Євгенія  Віталійовича  в  ДНЗ  №3  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 10.03.2015р.;

14) гр. Кучера Михайла Леонідовича  від плати за харчування сина  Кучера 
В’ячеслава Михайловича в ДНЗ №2 на 100% як учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 31.01.2015р. ;

15) гр. Гожика Олександра Вікторовича   від плати за харчування доньки 
Гожик  Юлії  Олександрівни  в  ДНЗ  №2  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 31.01.2015р.;

16) гр. Загороднього Ігоря Анатолійовича   від плати за харчування доньки 
Загородньої  Анастасії  Ігорівни  в  ДНЗ  №1  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 02.02.2015р.;

17) гр. Ракшуна Олега Вікторовича   від плати за харчування доньки Ракшун 
Анни Олегівни в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції 
на сході країни з 04.02.2015р. ;

18) гр.  Шуляка  Сергія  Анатолійовича    від  плати за  харчування доньки 
Шуляк Вікторії  Сергіївни в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 10.02.2015р.;

19) гр.  Макодзюбу  Ігоря  Юрійовича     від  плати  за  харчування  сина 
Макодзюби  Дениса  Ігоровича  в  ДНЗ  №2  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 18.02.2015р.;

20) гр. Іваніва Юрія Орестовича від плати за харчування доньки Іванів Ілони 
Юріївни в ДНЗ №1 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході 
країни з 17.02.2015р.;

21) гр. Пархонюка Олександра Васильовича від плати за харчування сина 
Пархонюка  Івана  Олександровича  в  ДНЗ  №8  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 04.03.2015р.;

22) гр.  Кльопку  Вадима  Вікторовича  від  плати  за  харчування  сина 
Максимчука  Артема  Вадимовича  в  ДНЗ  №2  на  100%  як учасника 
антитерористичної операції на сході країни з 02.03.2015р.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  матеріальну  допомогу  гр.  Цегельнюк  Ніні  Яківні   на 
поховання сина  Лисенка Віталія Миколайовича  в розмірі 500 грн. , який на 
день смерті ніде не працював.

СЛУХАЛИ: звернення громадян  щодо надання матеріальної допомоги. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу :
1) гр. Ловчинському Анатолію Артуровичу  на поховання матері Ловчинської 

Раїси Дмитрівни  в розмірі 500 грн. ;
2) гр. Нетупському Борису Михайловичу на лікування в розмірі 1000 грн.;
3) гр. Голодюку Леоніду Ананійовичу допомогу на лікування в розмірі 1000 

грн.; 
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4) гр.Гребенюку Ігорю Петровичу допомогу на лікування сина в розмірі 1000 
грн.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Поставити на облік осіб, які потребують матеріальної допомоги:
1) Педоса Ростислава Миколайовича щодо допомоги  на лікування;
2) Строжук  Тетяну  Олександрівну  щодо   допомоги  на  лікування   чоловіка 

Сторожука Андрія Володимировича;
3) Гр.  Мазур  Ромальду  Іванівну  щодо допомоги  на  лікування (  онкологічне 

захворювання );
4) Гр..  Гандзій  Галину  Олексіївну  щодо  допомоги  на  лікування  в 

онкологічному диспансері;
5) Гр. Кладову Світлану Петрівну  щодо допомоги на лікування сина Кладова 

Андрія Анатолійовича;
6) Гр.Гребенюк  Галину  Сергіївну  щодо  допомоги  на  лікування   (  цукровий 

діабет другого типу )
Заяви  розглянути  повторно  при  наявності  додаткових  надходжень  до 
міського бюджету.

СЛУХАЛИ:   звернення  голови  Товариства  рибалок-любителів  м.Бар  щодо 
виділення коштів в сумі  100 тис.грн.  на зарибок рослинноїдної риби -  білій 
амур для зменшення зайвої рослинності на міській водоймі. 
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  Товариству  рибалок-любителів  м.Бар  у   виділенні 
коштів в сумі 100 тис.грн. на зарибок рослинноїдної риби -  білий амур для 
зменшення зайвої  рослинності  на  міській  водоймі,   в  зв’язку  з  обмеженим 
бюджетним фінансуванням.

СЛУХАЛИ:   звернення  КП  «Бар-благоустрій»  щодо  виділення  коштів  на 
виготовлення  ПКД  та  проходження  експертизи  об’єктів  будівництва 
автомобільних доріг в сумі 80 тис.грн.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Направити  з  вільного  залишку,  що  склався  станом  на 
01.01.2015р.,  кошти  спеціального фонду (бюджету розвитку)на :  КП «Бар-
благоустрій»   КФК  150101  «Капітальні  вкладення»  КЕКВ  3210  «Капітальні 
трансферти  підприємствам (установам,  організаціям)»  в  сумі  80000,00  грн. 
для  виготовлення  ПКД  на  проходження  експертизи  об’єктів  будівництва 
автомобільних доріг : 
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Бони Сфорци  на ділянці 

від вул.В.Комарова до вул. М.Туніка в м.Бар  Вінницької області»;
-  «Капітальний  ремонт  автомобільних  доріг  по  вул.М.Туніка  на  ділянці  від 

вул.Героїв Майдану до вул.Бони Сфорци та по вул.Котовського на ділянці від 
вул. Бони Сфорци до вул.Стельмаха в м. Бар Вінницької області»

-   «  Капітальний  ремонт  автомобільної  дороги  по  вул.  Врублевського  на 
ділянці від вул.Героїв Майдану до вул. Калініна в м.Бар Вінницької області».

СЛУХАЛИ:  Про виділення коштів  на будівництво каналізаційної мережі  по 
вул.. Монастирській  в сумі 100 тис. грн., в зв’язку з будівництвом дороги по 
цій вулиці.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Направити  з  вільного  залишку,  що  склався  станом  на 
01.01.2015р., кошти  спеціального фонду (бюджету розвитку)на : . КВУ ВКГ « 
Барводоканал»    КФК   150101  «Капітальні  вкладення»  по  КЕКВ  3210 
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«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі  100 
000,00 грн. на «Будівництво каналізаційної мережі  по вул. Монастирська –
Маяковського».
 
СЛУХАЛИ:   Про  затвердження  проектно-кошторисну  документацію  по 
робочому проекту з реконструкції зовнішнього освітлення житлового масиву 
та укладання договору підряду з ПАТ «Барський машзавод» та сплату авансу - 
30 %.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Затвердити  проектно-кошторисну  документацію  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 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 1271 774 ,00 грн. (один мільйон двісті 
сімдесят одна тисяча сімсот сімдесят чотири гривні).

2)  КП  «Бар-благоустрій»  вжити  вичерпних  заходів  щодо  проведення 
реконструкції   зовнішнього  освітлення  вулиць  згідно  проекту  та  вимог 
чинного законодавства.

3) Погодити КП «Бар-благоустрій» укладення договору підряду на виконання 
робіт, зазначених у п.1 даного рішення, з ПАТ «Барський машинобудівний 
завод» на суму 1191428,82 грн. з урахуванням ПДВ зі сплатою авансу в сумі 
357428,65 грн., що становить 30% від вартості договору. 

СЛУХАЛИ:  звернення  КЗ  «Оздоровчий  табір  «Фортуна»»  щодо  виділення 
коштів на оздоровлення дітей в сумі 150000 грн.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: заяву розглянути в травні місяці 2015р.

5. СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми діяльності редакції газети «Барчани» 
Барської  міської  ради на 2015 рік  та звернення Редакції  газети «Барчани» 
щодо виділення додаткових  коштів на фінансування газети «Барчани».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: 
1)  Внести  зміни   до  рішення  58  (позачергової)  сесії  6   скликання  від 
23.01.2015р.  «Про  міський  бюджет  на  2015  рік»  (див.  п.4.2   даного 
протоколу)  ,  а  саме   кошти,  виділені  на  фінансування  Редакції  газети 
«Барчани» на поточний рік, розподілити на 7 місяців.
2) Зробити передплату на газету «Барчани» з другого півріччя.

СЛУХАЛИ:  звернення РЦ СССДМ Барської РДА щодо виділення коштів в сумі 
24.1  тис.грн.  для  утримання однієї  посади фахівця із  соціальної  роботи із 
зоною обслуговування населення в місті Бар.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: тимчасово відмовити,  заяву  розглянути при наявності  вільних 
коштів в міському бюджеті.

СЛУХАЛИ:   звернення  Барського  РВ  УМВС  щодо  виділення  коштів  для 
придбання пального .
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Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: тимчасово відмовити,  заяву  розглянути при наявності  вільних 
коштів в міському бюджеті.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Вивести зі складу комітету з конкурсних торгів Ковтун Інну Миколаївну, 

яка займала посаду секретаря комітету.
2) Перевести на посаду секретаря комітету з конкурсних торгів Орищука 

Сергія  Юрійовича  –  начальника  відділу  правового  та  соціального 
забезпечення Барської міської ради.

3) Ввести  в  склад  комітету  з  конкурсних  торгів  Карвацьку  Тетяну 
Миколаївну – бухгалтера структурного підрозділу фінансово-економічного 
відділу Барської міської ради.

4) Довести  дане  рішення  до  відома  усіх  членів  комітету  з  конкурсних 
торгів.

Слухали: Про затвердження переліку майна, що підлягає приватизації в 2015 
році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1) Включити до переліку нерухомого майна,  що підлягає приватизації  в 

2015 році наступні об’єкти: 
- група нежитлових приміщень  № 155,  площею 98,82  кв.м.,  по  вул.  Рози 

Люксембург, 68  (група А);
- група  нежитлових  приміщень  № 60,  площею 13,6  кв.м.,  по  вул.  Героїв 

Майдану 19 (група А);
- Група нежитлових приміщень  № 57 площею 77,67 кв.м.,  по вул.  Героїв 

Майдану 19 (група А);  
- Група нежитлових приміщень № 59, площею 89,78 кв.м.,  по вул.  Героїв 

Майдану 19 (група А);.
- Група  нежитлових  приміщень  №  58,  площею  37,8  кв.м.  по  вул.  Героїв 

Майдану 19 (група А);  
-     Група  нежитлових  приміщень  №  57  площею  110,37  кв.м.,  по  вул. 

Соборна (група А);
2) Комісії  з  приватизації  майна  комунальної  власності  м.Бар  вжити  усіх 

необхідних заходів з підготовки об’єктів, визначених п. 1 даного рішення, 
до приватизації.

3) Надати  дозвіл  виконкому  міської  ради  на  виготовлення  експертної 
грошової оцінки зазначених нежитлових приміщень.

Слухали: Про прийняття в комунальну власність безхазяйних нерухомих 
речей.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1. Прийняти  в  комунальну  власність  територіальної  громади  міста  Бар 

безхазяйні нерухомі речі:
1)  Нежитлове  приміщення  №  1  площею  11,24  кв.м.,  яке  знаходиться  у 

будинку  №  60  по  вул.  Рози  Люксембург  /на  першому  поверсі/,  та 
складається з кімнати «1», кладової «2».

2) Група нежитлових приміщень № 155 площею 98,82 кв.м., яка знаходиться у 
будинку  №  68  по  вул.  Рози  Люксембург  /на  першому  поверсі/,  та 
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складається з тамбура літера «1», коридору літера «1», кімнати літера «2», 
кімната літера «3».

3) Група нежитлових приміщень № 60 площею 13,6 кв.м., яка знаходиться у 
будинку  №  19  по  вул.  Героїв  Майдану    /на  першому  поверсі/,  та 
складається з кімнати літера «1».

4) Група нежитлових приміщень № 57 площею 77,67 кв.м., яка знаходиться у 
будинку  №  19  по  вул.  Героїв  Майдану    /на  першому  поверсі/,  та 
складається з  коридору літера «1»,  коридору літера «2»,  туалету літера 
«3»,  умивальника  літера «4»,   кімнати літера «5»,  коридору літера «6», 
кімнати літера «7», коридору літера «8».

5) Група нежитлових приміщень № 59 площею 89,78 кв.м., яка знаходиться у 
будинку  №  19  по  вул.  Героїв  Майдану    /на  першому  поверсі/,  та 
складається з коридору літера «1», кімнати літера «2», кімнати літера «3», 
кімнати літера «4».

6) Група нежитлових приміщень № 61 площею 79,1 кв.м., яке знаходиться у 
будинку  №  19  по  вул.  Героїв  Майдану    /на  першому  поверсі/,  та 
складається  з  тамбура  літера  «1»,  читального  залу  літера  «2»,  туалету 
літера «3».

7) Група нежитлових приміщень № 58 площею 37,8 кв.м., яке знаходиться у 
будинку № 19 по вул. Героїв Майдану  /на першому поверсі/, та складається 
з торгового залу літера «1».

8) Група нежитлових приміщень № 57 площею 110,37 кв.м., яке знаходиться у 
будинку  №  1  по  вул.  Соборна  /на  першому  поверсі/,  та  складається  з 
коридору  літера  «1»,  коридору  літера  «2»,  кімнати  літера  «3»,  кімнати 
літера  «4»,  кімнати  літера  «5»,  кімнати  літера  «6»,  кімнати  літера  «7», 
кладової  літера  «8»,  коридору  літера  «9»,  кімнати  літера  «10»,  туалету 
літера «11», кладової літера «12».

2. Передати  безхазяйні  нерухомі  речі,  зазначені  у  п.  1  даного  рішення  на 
праві господарського відання  на баланс КП «Бар-благоустрій»  у порядку, 
встановленому законодавством.

СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  рішення  58  (позачергової)  сесії  Барської 
міської  ради  6  скликання  від  23.01.2015р.  «Про  встановлення  місцевих 
податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  рішення 58  (позачергової)  сесії  Барської  міської  ради  6 

скликання від 23.01.2015 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів 
та  затвердження  Порядків  їх  справляння»,  а  саме  пункт  3  викласти  в 
наступній  редакції:  «3.  Встановлені  на  території  міста  Бар  згідно  п.  1 
даного  рішення  місцеві  податки  і  збори  та  порядки  їх  справляння 
застосовуються з 1 січня 2015 року.». 

2) У додатку № 3 до рішення «Порядок справляння плати за землю в частині 
земельного податку» підпункт в) пункту 8.2. розділу 8 «Пільги із сплати 
податку»  після  слів»…державного  або  місцевих  бюджетів.»  доповнити 
словами «…, державних цільових фондів.».

СЛУХАЛИ:  звернення  Барського  районного  сектору  ГУ  ДСНС  України  у 
Вінницькій  області  щодо  звільнення  від  плати  за  тимчасове  користування 
місцем розташування рекламного засобу, в зв’язку з  розташуванням на біл-
бордах соціальної реклами. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Звільнити Барський  районний  сектор  ГУ  ДСНС  України  у 
Вінницькій області від плати за тимчасове користування місцем розташування 
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рекламних засобів, на яких розташована соціальна реклама.  Апарату міськоі 
ради контролювати зміст  інформації , що розташована  на даних біл-бордах.  

СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  питання  щодо  встановлення   додаткових  пільг 
учасникам АТО  по оплаті житлово- комунальних послуг, враховуючи заяву гр.. 
Москальчука О.С. про звільнення його сім’ї від квартирної плати як учасника 
АТО.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити у встановленні додаткових пільг учасникам АТО  щодо 
оплати житлово – комунальних послуг, враховуючи обмежене фінансування 
міського бюджету

СЛУХАЛИ: Про моніторинг цін на продукти харчування в ДНЗ.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Апарату  міської  ради  провести  моніторинг  цін  на  продукти 
харчування, які постачаються в ДНЗ міста з урахуванням цін на крупи , цукор , 
печиво та інші продукти харчування в роздрібній торгівельній мережі міста, та 
надати  інформацію  на  наступну  сесію  міської  ради.  Зобов’язати 
постачальників  продуктів  харчування   в  ДНЗ  поставляти   продукти 
харчування  в   робочий  час,  надаючи  відповідні  документи  –  накладні 
сертифікати та ін., на 15 число кожного місяця надавати в міську раду довідку 
з  управління  економіки  Барської  РДА   щодо  моніторингу  цін  на  продукти 
харчування.

СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  Комплексної  Програми  Організації 
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  і  молоді  в  комунальному  закладі 
«Оздоровчий табір «Фортуна» на 2015-2019 р.р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ  Затвердити  Комплексну Програму Організації оздоровлення та 
відпочинку  дітей  і  молоді  в  комунальному  закладі  «Оздоровчий  табір 
«Фортуна» на 2015-2019 р.р.

СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за 2 місяці 2015р. 
Заступник  міського  голови  Гвоздяр  Ю.В.:  Міський  бюджет  по 
находженням  за  2  місяці  виконано  на  104%.  Згідно  Положення  акцизний 
податок  за  поточний  місяць   надходить  в  бюджет  на  2  число  наступного 
місяця. 

СЛУХАЛИ:  звернення  Обласного  клінічного  госпіталю  для  інвалідів 
Вітчизняної війни  Вінницької ОДА щодо надання матеріальної допомоги для 
придбання  багатофункціонального  комплексу  «Акватракціон»  з  метою 
якісного  та  своєчасного  та  швидкого  професійного  проведення  лікування, 
реабілітації бійців, постраждалих із зони АТО та ветеранів Вітчизняної війни.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий про те, що з бюджету міста немає можливості надати допомогу, 
запропонував надати допомогу з бюджету КП «Баркомунтепло».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  КП  «Баркомунтепло»  на  надання  матеріальної 
допомоги  Обласному  клінічному  госпіталю  для  інвалідів  Вітчизняної  війни 
Вінницької ОДА в розмірі 10000 грн.

СЛУХАЛИ: Про міський ринок по вул. Островського.
Гр.  Маніта  К.М.  про  можливість  наповнення  бюджету  за  рахунок 
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надходжень від міського ринку та використання земельної ділянки під ним по 
вул..Островського в м.Бар.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. про необхідність продовження роботи комісії 
по ринку, що була раніше створена.
Депутати  Терлецький  А.П.,  Хода  Є.Г.  підтримали  пропозицію 
Степанківського М.О. 
Піддубний  М.І.  запропонував  про  результати  роботи  комісії  по  міському 
ринку заслухати на наступній сесії.
Головуючий повідомив, що відділ ПСЗ підготує та надасть всі документи , що 
стосуються даного питання,   запропонував   з   даного   питання на наступній 
сесії заслухати депутата Степанківського М.О.

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

Слухали:  звернення  АТ  «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»  про  розірвання  договору 
оренди  приміщення   комунальної  власності  по  вул..  Героїв  Майдану  6  для 
розташування офісу з 28.02.2015 р.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)   Розірвати Договір оренди комунального майна,  а саме приміщення №2 , 

що знаходяться по вул. Героїв Майдану , 6 на першому поверсі, в м. Бар 
Вінницької  області,  укладеного  між  Барською  міською  радою  та  АТ 
«ПРОСТО-страхування». з моменту підписання  акту приймання передачі 
орендованого приміщення.

2) Фінансово  –  економічному  відділу  Барської  міської  ради  здійснити 
взаємозвірку з Орендарем щодо сплати останнім оренди та комунальних 
платежів.

3) Відділу  правового  та  соціального  забезпечення  Барської  міської  ради 
підготувати  відповідну  угоду  щодо  розірвання  Договору  оренди 
комунального майна.

4) Після  підписання  сторонами  угоди  про  розірвання  договору  оренди 
комунального майна, відділу ПСЗ вжити заходів по оголошенню конкурсу 
на право оренди вільної кімнати.

Слухали:  звернення Іванової  В.М.,  керівника Барської  районної  благодійної 
організації  «Добротворець»  про  розірвання  договору  оренди  приміщення 
комунальної власності по вул.. Героїв Майдану 3 для розташування офісу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Розірвати Договір оренди комунального майна, укладеного між 
Відділом освіти Барської РДА та Барською районною благодійною організацією 
«Добротворець», а саме частини нежитлового приміщення площею 28,30 кв.м, 
що знаходяться  по  вул.  Героїв  Майдану ,  3  в  м.  Бар  Вінницької  області,  з 
19.02.2015 р.  Відділу освіти Барської РДА підготувати відповідну угоду щодо 
розірвання Договору оренди комунального майна.

Слухали:  звернення  ФОП  Іванової  В.М.  про  розірвання  договору  оренди 
приміщення   комунальної  власності  по  вул.  Героїв  Майдану  3  для 
розташування агенції нерухомості «Ваш дім».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Розірвати Договір оренди комунального майна, укладеного між 
Відділом освіти Барської РДА та Івановою Валентиною Миколаївною, а саме 
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нежитлового приміщення площею 20,35 кв.м, що знаходяться по вул. Героїв 
Майдану ,  3 в м.  Бар   Вінницької  області,    з  19.02.2015 р.  Відділу освіти 
Барської РДА підготувати відповідну угоду щодо розірвання Договору оренди 
комунального майна.

Слухали:  Про  надання  Барській  районній  благодійній  організації 
«Добротворець» в  оренду кімнати №46 площею 18,7  кв.м ,  по  вул..  Героїв 
Майдану, 6 в м.Бар за результатами конкурсу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити результати проведеного конкурсу 05.02.2015р. та 
надати  Барській районній благодійній організації «Добротворець» в оренду 
кімнату № 46, загальною площею 18,70 м² на ІІ поверсі буд. № 6 по вул.. Героїв 
Майдану в м. Бар терміном на 2 роки 11 міс. з орендною платою 3,03 грн. за 
1м.кв.  в  місяць  без  урахування  ПДВ.  Відділу  правового  та  соціального 
забезпечення  на  підставі  даного  рішення,  укласти  договір  оренди 
комунального  майна  з  Барською  районною  благодійною  організацією 
«Добротворенць».

Слухали:  Про  надання  ФОП  Христофору  Р.Д.  в  оренду  нежитлового 
підвального  приміщення  по  вул..  Жовтневої  революції  ,  4   в  м.Бар  за 
результатами конкурсу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити результати проведеного конкурсу 05.03.2015р. та 
надати  ФОП Христофору Роману Дем’яновичу в оренду нежитлове підвальне 
приміщення,  загальною площею 68,69  м²  по  вул.  Жовтневої  Революції,  4  в 
м.Бар терміном на 2 роки 11 міс.  з орендною платою 3,50 грн.  за 1м.кв.  в 
місяць  без  врахування  ПДВ.  Комунальному  підприємству  «Барське 
будинкоуправління»  на  підставі  даного  рішення  укласти  договір  оренди 
вказаного вище приміщення.

 
СЛУХАЛИ:  Про  затвердження   звіту  про  незалежну  оцінку  нежитлового 
напівпідвального приміщення, розташованого в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст..№4 м.Бар 
загальною  площею 47,0  кв.м  за  адресою  :  Вінницька  обл..,  м.Бар  по  вул.. 
Героїв Майдану , 3.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  звіт  про  незалежну  оцінку  об’єкта  комунальної 
власності, а саме напівпідвального приміщення, розташованого в будівлі ЗОШ 
І-ІІІ ст..№4 м.Бар, загальною площею 47,0 кв.м за адресою : Вінницька обл.., 
м.Бар  по  вул..  Героїв  Майдану  ,  3  ,  виготовлений  суб’єктом  оціночної 
діяльності  Мудрим  В.В.  станом  на  16.02.2015р.   в  розмірі  61147  грн.  без 
урахування ПДВ

СЛУХАЛИ: звернення відділу освіти Барської РДА про затвердження  звіту про 
незалежну оцінку частини  нежитлового  приміщення,  розташованого на ІІ 
поверсі  ЗОШ  І-ІІІ  ст..№1  м.Бар  загальною  площею  12,6  кв.м  за  адресою  : 
Вінницька обл.., м.Бар по вул. Гагаріна 15.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1)Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності, а саме 
нежитлового  приміщення, розташованого на ІІ поверсі ЗОШ І-ІІІ ст..№1 м.Бар 
загальною  площею  12,6  кв.м  за  адресою  :  Вінницька  обл..,  м.Бар  по  вул. 
Гагаріна 15,  виготовлений суб’єктом оціночної діяльності Мудрим В.В. станом 
на 26.01.2015р.  в розмірі 39463 грн. без урахування ПДВ .
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2)Надати  дозвіл  Відділу  освіти  Барської  РДА  на  продовження  терміну  дії 
договору  оренди  частини  нежитлового   приміщення,  розташованого  на  ІІ 
поверсі  ЗОШ І-ІІІ  ст..№1 м.Бар  за  адресою :  Вінницька  обл..,  м.Бар  по  вул. 
Гагаріна 15 для організації шкільного буфету:
- з ФОП Харітон Н.М. - загальною площею 12,6 м² терміном на 2р.11 міс. зі 
ставкою орендної плати 10,44 грн./кв.м  в місяць
-  з  ФОП Гащук  О.В.  -  загальною площею 7,0  м²  терміном  на  2р.11  міс.  зі 
ставкою орендної плати 10,44 грн./кв.м  в місяць.

СЛУХАЛИ: звернення Барської районної Спілки ветеранів війни в Афганістані 
про продовження терміну дії  договору оренди нежитлового  приміщення в 
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вул. Героїв Майдану, 3 для розміщення офісу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  Відділу  освіти  Барської  РДА  на  продовження 
терміну  дії  договору  оренди  нежитлового   приміщення  в  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №4 
площею 17,17 кв.м в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 3 з Барською районною 
Спілкою  ветеранів  війни  в  Афганістані  (воїнів-інтернаціоналістів)  для 
розміщення офісу терміном на 2 роки 11 місяців зі  ставкою орендної плати 2 
грн./ кв.м  в місяць. Відділу освіти Барського РДА на підставі даного рішення, 
укласти договір оренди приміщення з Барською районною Спілкою ветеранів 
війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів).

СЛУХАЛИ:  звернення  гр.  Томчука  Олександра  Юрійовича  щодо  оренди 
танцювального майданчика в м.Бар по вул. Буняковського 11-б. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Томчуку  Олександру  Юрійовичу  в  оренді 
танцювального майданчика в м.Бар по вул. Буняковського 11-б, враховуючи 
те, що даний об’єкт нерухомості включений до переліку майна, що підлягає 
приватизації  в  2015  році  згідно  рішення  58  (позачергової)  сесії  Барської 
міської ради 6 скликання від 23.01.2015 р.

СЛУХАЛИ:  звернення  Комунального  підприємства  «Барське  районне  бюро 
технічної  інвентаризації»  Вінницької  обласної  ради  щодо   продовження 
терміну дії пільги на орендну плату за оренду нерухомого майна (3 грн./кв.м в 
місяць).
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 
2015р.

Слухали: депутатське звернення депутата Барської міської ради Терлецького 
А.П.  щодо  передачі  на  баланс  ПАТ  по  газопостачанню  та  газифікації 
«Вінницягаз»  Жмеринське  міжрайонне  управління  газового  господарства 
газових мереж.
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  газопроводів 
середнього  тиску  та  споруди  на  них,  побудовані  за  кошти  населення,  на 
території  м.Бар  по  вулицях  Сагайдачного,  Делімарського,  Грушевського, 
Мазура, Котова, Лісова, а саме:
- лінії газопроводу високого тиску протяжністю 18 м, вартістю 840 грн.; 
- лінії  газопроводу низького  тиску  протяжністю 428  м,  вартістю 17200 
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грн.; 
- ШП (1 шт.) вартістю 12000 грн.» .

СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» щодо безкоштовної 
передачі  труб  стальних  діам.  200  в  кількості  170  пм  (теплотраса,  що 
проходить через територію УТОС) для заміни трубопроводу на каналізаційних 
очисних спорудах. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  
1) Передати  безкоштовно  з  балансу  КП  «Баркомунтепло»  на  баланс 

Барського КВУ ВКГ «Барводоканал»  майно, а саме:  труби стальні діам. 200 
в кількості 170 пм (з теплотраси, що проходить через територію УТОС) для 
заміни трубопроводу на каналізаційних очисних спорудах.

2) Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:
Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
Члени комісії: 
- начальник Барського КВУ ВКГ «Барводоканал»;
- головний бухгалтер Барського КВУ ВКГ «Барводоканал»;
- ліквідаційна комісія КП «Баркомунтепло».

СЛУХАЛИ:  звернення Барської районної ради про виділення матеріалів для 
відновлення  опалювальної  системи  адмінбудівлі  стадіону  КЗ  «Барська 
районна дитячо-юнацька школа «Колос»», а саме: труб металевих діаметром 
50мм – 20 м та діаметром 76мм – 10 м, радіаторних батарей в кількості 6 шт. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Відмовити Барській  районній  раді  у  виділенні  матеріалів  для 
відновлення  опалювальної  системи  адмінбудівлі  стадіону  КЗ  «Барська 
районна дитячо-юнацька школа «Колос»», а саме: труб металевих діаметром 
50мм – 20 м та діаметром 76мм – 10 м, радіаторних батарей в кількості 6 шт., у 
зв’язку з відсутністю даних матеріалів.

СЛУХАЛИ:  звернення ЗОШ І-ІІІ  ст.  №4  м.Бара в  частині  щодо будівництва 
смуги перешкод на території школи. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл Загальноосвітній школі І-ІІІ ст..№4 м.Бара на збір 
вихідних  даних  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо 
будівництва смуги перешкод по вул..  Героїв Майдану, 5 в м.Бар Вінницької 
області.  

СЛУХАЛИ: звернення ЗОШ І-ІІІ  ст. №4 м.Бара в частині щодо реконструкції 
спортивних майданчиків з синтетичним покриттям на території школи. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл Загальноосвітній школі І-ІІІ ст..№4 м.Бара на збір 
вихідних  даних  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо 
реконструкції  спортивних  майданчиків  з  синтетичним  покриттям  по  вул.. 
Героїв Майдану, 5 в м.Бар Вінницької області.  
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Слухали:  звернення  ПРАТ  «Будівельно-монтажне  підприємство  №1»  щодо 
внесення  змін  до  рішення  виконкому  Барської  міської  ради  №566  від 
25.09.2008р. у зв’язку з будівництвом та обслуговуванням багатоквартирного 
житлового  будинку  та  його  майнового  комплексу  на  майдані  Святого 
Миколая, 8 та в зв’язку зі зміною назви юридичної особи.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Внести  зміни  до  рішення  виконкому  Барської  міської  ради  №566  від 

25.09.2008р., а саме:  викласти у новій редакції п.1 даного рішення :
    «1. Надати дозвіл ПРАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»  на збір 

вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації щодо 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та 
його  майнового  комплексу  на  майдані  Святого  Миколая,  8  в  м.Бар 
Вінницької області».  

2) Внести зміни до  рішення 47  сесії  Барської  міської  ради 5  скликання від 
02.03.2010р.  «Про  затвердження  проекту  із  землеустрою  щодо  зміни 
цільового використання земельних ділянок ВАТ «БМП-1» з будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  для 
житлової забудови і комерційного використання на території м.Бар, майдан 
Святого Миколая Барського району Вінницької області», а саме слова «4-
поверхового  багатоквартирного  житлового  будинку  з  вбудованим 
приміщенням» замінити словами «багатоквартирного  житлового будинку 
та його майнового комплексу». 

Слухали: звернення Барської районної єврейської общини  «РАХАМІМ» щодо 
встановлення каплички по пров.Коцюбинського, 8.
ВИСТУПИЛИ: 
Депутат  Терлецький А.П. про  те,  що  питання піднімається  не  один  рік  , 
община  має  право  мати  святе  місце,  це  давня  община.  На  сьогодні  існує 
неузгодження мешканців будинку і общини, тому пропоную створити комісію 
для вирішення цих проблем. 
Головуючий  про  те,  що  питання  важливе,  воно  соціальне,  будинки 
побудовані на цвинтарі, могила була до того, наші прапрадіди жили разом, у 
них були різні віросповідання,але вони    ладили між собою.   Я підтримую 
думку  депутата  Терлецького  А.П.  ,  щоб  комісія,  яку  він  очолює  спільно  з 
Єврейською  общиною  і  мешканцями  будинків  обговорили  дане  питання  , 
прийняли  правильне  рішення,  щоб  не  ущемляти  права  як  общини,  так  і 
мешканців  будинку,  враховуючи  те,  що  попередня  каденція   надала 
Єврейській общині дозвіл.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Створити  комісію  для  вивчення  питання  щодо   можливості 
встановлення Барською районною єврейською общиною «Рахамім» каплички 
по пров. Коцюбинського, 8 в м.Бар у наступному складі:
Голова комісії : Терлецький Анатолій Петрович – голова постійної депутатської 
комісії  з  питань  архітектури,  будівництва  та  житлово-комунального 
господарства;
Члени комісії: 
Погребнюк  Ю.В., гол. спеціаліст відділу АБЗВ Барської міської ради;
Греськів В.Б., спеціаліст 1-ї категорії  відділу АБЗВ Барської міської ради;
Рижий Г.А.,  голова Барської єврейської общини «Рахамім»;
Представники від мешканців будинків №№ 6, 8  по пров. Коцюбинського.

Слухали: Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств Барської 
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міської ради . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести  зміни  до  Статутів  комунальних  підприємств,  засновником  яких  є 

Барська міська рада:
-  Комунального  підприємства  «Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради 
(затвердженому  рішенням  7  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
30.03.2011 р.);
-  Комунального  підприємства  «Барське  будинкоуправління»  Барської 
міської  ради  (затвердженому  рішенням  24  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання від 27.06.2012 р.);
-  Барського  комунально   виробничого  управління  водопровідно-
каналізаційного  господарства   "Барводоканал"   Барської  міської   ради 
(затвердженому  рішенням  9  сесії  Барської  міської  ради  6  скликання  від 
13.05.2011 р.),
а саме -  пункт 6.4.8. виключити («6.4.8.  Угоди  з усіх матеріальних питань 
на суму 50 тис. грн. і більше укладає за погодженням з Органом управління 
майном.»).

2) Уповноважити  керівників  комунальних  підприємств  –  начальника 
комунального  підприємства  «Бар-благоустрій»  Барської  міської  ради 
Мельника Олега Володимировича, начальника комунального підприємства 
«Барське будинкоуправління» Барської міської ради Терлецького Анатолія 
Петровича,  начальника  Барського  комунально   виробничого  управління 
водопровідно-каналізаційного  господарства   "Барводоканал"   Барської 
міської   ради  Сабайдаша  Володимира  Івановича  вжити  усіх  необхідних 
заходів щодо державної реєстрації  змін до Статутів.

СЛУХАЛИ: звернення ФОП Розбийголови 
Р.А. щодо врегулювання ситуації довкола 
рекламоносіїв на території міста. 
ВИСТУПИЛИ:
ФОП  Розбийголова  Р.А. про  те,  що 
встановлення  рекламоносіїв 
врегульоване  Законом  України  «Про 
рекламу»  і  ми  не  повинні  його 
порушувати.  В  Законі  вказано  як 
визначається площа земельної ділянки, є 
Положення  міської  ради  щодо  рекламо 
носіїв.  Проблема  лише  в  платежах  за 
оренду  земельних  ділянок,  і  я  хочу 
платити  за  оренду  земельних  ділянок 
згідно  норм,  встановлених  законом. 
Прошу  депутатів  вивчити  питання  , 
обговорити  на  постійній  комісії  і 
прийняти  рішення  на  наступній  сесії 
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Доручити постійній комісії 
з  питань  архітектури,  будівництва  та 
житлово-комунального  господарства 
прийняти  міри  щодо  врегулювання 
ситуації  довкола  рекламоносіїв  на 
території міста.  
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СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до 
рішення 22 сесії Барської міської ради 6 
скликання   від  30.05.2012р.  «Про 
планування  розміщення  засобів 
зовнішньої реклами на території міста». 
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Внести  зміни  до  рішення 
22  сесії  Барської  міської  ради  6 
скликання   від  30.05.2012р.  «Про 
планування  розміщення  засобів 
зовнішньої реклами на території міста», а 
саме  п.1 доповнити словами «…, окрім 
реклами  власної  продукції  та  об’єктів 
торгівлі».

СЛУХАЛИ:  Про  передачу  майна  з 
балансу КП «Баркомунтепло» на баланс 
КП «Бар-благоустрій».
Терлецький  А.П. уточнив  ,  що  все 
майно  що  залишилось  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло» передається на баланс 
КП «Бар-благоустрій».
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий звернув  увагу  депутатів  , 
що всі матеріали з переліком майна, що 
перебуває  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло»  роздані  депутатам  на 
руки.  Також   Барський  коледж 
транспорту  та  будівництва  за  підписом 
директора  надав  розписку  з 
зобов’язанням  щодо  організації 
збереження  металевих  труб  діаметром 
150  мм  довжиною  140  пм  ,  що 
демонтовано  коледжем  з  незадіяної 
існуючої теплотраси міста, яка пролягала 
по  території   коледжу  в  дворі  та  за 
гуртожитком  і  дані  труби  знаходяться 
під  охороною,  де   ведеться  відео-
спостереження.  Дані труби демонтовані 
коледжем  самовільно  без  будь-яких 
дозволів та погоджень на виконання цих 
робіт.  Пропоную  металеві  труби 
діаметром  150  довжиною  140  пм,  що 
самовільно  демонтовані  Барським 
коледжем  транспорту  та  будівництва, 
передати на баланс Барського  КВУ ВКГ 
«Барводоканал»  для заміни на очисних 
спорудах.
Терлецький  А.П. попросив 
прокоментувати  питання  про  демонтаж 
труб Барським КТБ.
Бартащук  А.Ф. підтвердив,  що 
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працівниками Барського КТБ  самовільно 
без  погодження  з  міською  радо   було 
вирізано  140  пм  металевої  труби 
діаметром 150мм
Терлецький А.П.  повідомив, що   дані 
труби на балансі КП «Баркомунтепло», і 
вказані в акті інвентаризації майна. 
Степанківський М.Ф. підтвердив, що на 
сесії, яка проходила в Барській РДА, ним 
було  повідомлено,  що  труби  проходили 
по території технікуму і їх демонтували і 
склали  на  території  Барського  КТБ  в 
дворі за гуртожитком, щоб не заважали 
діяльності. Про це було усно повідомлено 
міського  голову.  Члени  комісії  ,  яка 
працювала  по  КП  «Баркомунтепло» 
бачили, що труби є в наявності.
Терлецький  А.П.  Все  майно,  що 
знаходиться  на  балансі  КП 
«Баркомунтепло»,   включно  з 
вищевказаними  трубами  протяжністю 
140 пм  пропонується для передачі в КП 
«Бар-благоустрій».  
Бартащук А.Ф. наголосив , що в рішенні 
сесії має бути вказано , що труби також 
передаються   з  балансу  КП 
«Баркомунтепло».
Степанківський  А.Ф.  зауважив  що  на 
баланс  КП  «Бар-благоустрій»,  а  не  на 
баланс  Барського  ВКУ  ВКГ 
«Барводоканал».
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  «18»,  проти  –«0», 
утримався – «1».
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : 
1) Затвердити  акт  інвентаризації 

майна КП «Баркомунтепло» (Додаток 
№1).

2) Ліквідаційній  комісії  КП 
«Баркомунтепло»  майно,  що 
знаходиться  на  балансі  підприємства 
передати  на   баланс  КП  «Бар-
благоустрій» (Додаток №2).

Для  виконання  п.2  створити 
комісію у наступному складі:

Голова  комісії  :  заступник  міського 
голови Гвоздяр Ю.В.

Члени комісії: 
- начальник КП «Бар-благоустрій»;
-  головний  бухгалтер  КП  «Бар-

благоустрій»;
-  ліквідаційна  комісія  КП 

«Баркомунтепло».
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СЛУХАЛИ:  заяву  Чорного  С.М.  про 
надання  дозволу  на  облаштування 
балкону  до  квартири  №61  по 
пров.Коцюбинського 10.
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Надати дозвіл гр.. Чорному 
Сергію  Миколайовичу  на  облаштування 
балкону  до  квартири  №61  по  пров. 
Коцюбинського  10  в  м.Бар   згідно 
наданої ескізної пропозиції.

Оголошено перерву на 10 хв. 
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та 
міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  19 чол. 
Відсутні  депутати:  Досій  С.В., 
Душкевич  В.Г.,  Кирилюк  Л.О.,  Кобиль 
А.П., Нівельська О.Я., Педос Г.В.,  Савчук 
Ю.І.,  Собчишин  А.М.,  Ставнюк  І.М., 
Цицюрський  Л.Л.,  Шостаківський  О.П., 
міський голова Дзісь О.І. 

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

СЛУХАЛИ:  заяви  громадян  та 
клопотання  юридичних  осіб   про 
затвердження  технічних  документацій 
із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі  (на  місцевості)  для  оформлення 
права  власності  (постійного 
користування,  на  умовах  оренди, 
земельного сервітуту). 
ВИРІШИЛИ: 
1).Затвердити технічну документацію із 
землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі  (на  місцевості)  для  оформлення 
права  власності  (постійного 
користування,  на  умовах  оренди, 
земельного  сервітуту)  площею  ---  га, 
кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. 
---. 
2).  Передати  (надати)  земельні  ділянки 
безкоштовно  в  приватну  власність  (на 
умовах постійного користування, оренди, 
земельного сервітуту) за рахунок земель 
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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 і 
обслуговування  житлового  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1) Гр.  Кондратюк  Олені  Григорівні  – 

площею 0,2107 га, кадастровий номер 
–  0520210100:02:014:0080,  по  вул. 
Сагайдачного, 21 а;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
2) Гр..  Чернецькій  Ніні  Володимирівні  - 

площею 0,0244 га по вул.. І.Франка 7-
1,  в  т.ч.  площею  0.0045  га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:01:031:0007,  та  площею 
0.0199  га,    кадастровий  номер  – 
0520210100:01:031:0006;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
3) Гр.  Мельнику  Олегу  Григоровичу  – 

площею 0,0181 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:157:0071  по  вул. 
Територія цукрового заводу, 26,1;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
4) Гр.  Могилівській  Марині  Сергіївні  – 

площею 0,0270 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:064:0074,  на  площі 
Пам’яті, 15/5;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
5) Гр.  Кирилюк  Ользі  Григорівні  – 

площею 0,0419 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:053:0054,  по 
вул.М.Кривоноса, 40;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
6) Гр.  Мірошніченко  Галині  Климівні  – 

площею 0,0203 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:029:0061,  по 
вул..М.Кривоноса, 22;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
7) Гр.  Пилипчук  Ніні  Анатоліївні  – 

площею 0,0981 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:008:0001,  по  вул. 
Медвецького, 68;
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ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
8) Гр.  Баляс  Антоніні  Миколаївні  – 

площею 0,0765 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:098:0020,  по  вул. 
Островського, 41; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
9) Гр..  Вестлунд  Тетяні  Степанівні  по 

вул.Мазура 12 в м.Бар:
-  площею  0,1500  га,  кадастровий 
номер – 0520210100:02:014:0083 , для 
будівництва  і  обслуговування 
житлового  будинку,  господарських 
будівель і споруд;
-  площею  0,0123  га,  кадастровий 
номер –  0520210100:02:014:0084,  для 
ведення  особистого  селянського 
господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
10) Проект  землеустрою-гр.  Яцюку 

Івану Миколайовичу по вул. Територія 
цукрового заводу 32А :
- площею 0,1000 га,  для будівництва і 
обслуговування  житлового  будинку, 
господарських будівель і споруд;
-  площею  1,8889  га,   для  ведення 
особистого селянського господарства;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в  приватну  власність  для 
індивідуального  гаражного 
будівництва:

11)Гр. Мазуру Валентину Святославовичу 
-  площею  0,0028  га,  кадастровий 
номер  –  0520210100:01:055:0092,  по 
вул. М.Туніка 14 А, бокс №1;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
12) Гр.  Мельнику  Олегу 

Володимировичу -  площею 0,0035 га, 
по  вул.  Героїв  Майдану  32  А,  бокс 
№1А;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
13) Гр..  Лук’яновій  Ніні  Дмитрівні  - 

площею 0,0015 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:108:0059,  по  вул. 
Буняковського, 2-8, бокс 2;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
14) Гр.  Теплову  Анатолію 
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Анатолійовичу  -  площею  0,0024  га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:03:009:0024,  по  вул. 
М.Кривоноса, 66 А, ряд 1,  бокс 9;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
15) Гр. Морозу Павлу Володимировичу 

-  площею  0,0026  га,  кадастровий 
номер  –  0520210100:04:037:0038,  по 
вул. Новоселів 7, бокс 37;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
16) Гр. Мельнику Ігорю Васильовичу - 

площею 0,0048 га, кадастровий номер 
–  0520210100:04:038:0030,  по  вул. 
Новоселів 7, бокс 41;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
17) Гр.  Мельнику  Олександру 

Васильовичу  -  площею  0,0048  га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:04:038:0031,  по  вул. 
Новоселів 7, бокс 40;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
18) Гр.  Королюку  Віктору 

Олександровичу  -  площею 0,0024 га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:01:157:0072,  по  вул. 
Героїв Чорнобиля 22 А, бокс 3;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
19) Гр. Котясю Валерію Михайловичу - 

площею 0,0020 га, кадастровий номер 
–  0520210100:01:151:0041,  по  вул. 
Б.Хмельницького 21 А, бокс 20;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

 в  приватну  власність  для  ведення 
особистого  селянського 
господарства:

20) Гр.  Кирилюку  Володимиру 
Володимировичу  - площею 0,0400 га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:01:002:0042,  по  вул. 
Територія цукрового заводу; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
21) Гр..  Боднар  Галині  Леонідівні  - 

площею 0,1800 га, кадастровий номер 
–  0520210100:02:014:0082,  по  вул. 
Грушевського 73 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
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Рішення додається.
22) Гр.. Костюк Ніні Петрівні - площею 

0,0650  га,  кадастровий  номер  – 
0520210100:04:034:0013,  по  вул. 
Гаївській, 23;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИТИ  :  знято  з  розгляду  до 
вирішення питання про погодження меж 
даної  земельної  ділянки,   враховуючи 
звернення гр.  Білоуса  В.В.,  користувача 
земельної ділянки №21 по вул.. Гаївській.
23) Гр..  Данченку  Олександру 

Григоровичу  -  площею  0,0973  га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:04:034:0012,  по  вул. 
Гаївській, 25;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в користування на умовах оренди 
24) Гр.Тимчишиній  Галині  Василівні   – 

площею  0,0052га,  кадастровий 
номер –  0520210100:01:055:0090,  по 
вул.  Соборна  28  Б  в  м.Бар  для 
будівництва  та  обслуговування 
будівель  торгівлі  (магазину)  до 
31.10.2062р.   з  платою  за 
користування  земельною  ділянкою 
на праві  оренди в  розмірі  12  % від 
нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
25) Гр.Язвенюку  Ігорю  Михайловичу  – 

площею  0,0231га,  кадастровий 
номер –  0520210100:01:033:0135,  по 
вул. Героїв Майдану 17-а  в м.Бар для 
будівництва  та  обслуговування 
інших будівель громадської забудови 
на 3 роки  з платою за користування 
земельною ділянкою на праві оренди 
в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
26) Гр.  Теплову  Анатолію  Антоновичу  – 

площею  0,0027га,  кадастровий 
номер –  0520210100:03:009:0025,  по 
вул. М.Кривоноса, 66, бокс 7 в м.Бар 
для  індивідуального  гаражного 
будівництва на 49 років  з платою за 
користування  земельною  ділянкою 
на  праві  оренди  в  розмірі  3  %  від 
нормативної  грошової  оцінки 
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земельної ділянки ;
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
27) Гр.  Теплову  Анатолію  Антоновичу  – 

площею  0,0024га,  кадастровий 
номер –  0520210100:01:022:0188,  по 
вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г,  бокс 2А 
в  м.Бар  для  індивідуального 
гаражного будівництва на 49 років  з 
платою  за  користування  земельною 
ділянкою на праві оренди в розмірі 3 
%  від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
28) Проект  землеустрою  -  Гр.  Яцюку 

Івану Миколайовичу - площею 0,2021 
га,  по  вул.  Територія  цукрового 
заводу  32  А  в  м.Бар  для  ведення 
фермерського  господарства  на  3 
роки   з  платою  за  користування 
земельною ділянкою на праві оренди 
в  розмірі  3  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в  користування  на  умовах  земельного 
сервітуту  

29) Свято-Троїцькому  Браїлівському 
жіночому  монастирю  Вінницької 
єпархії  Української  православної 
церкви  -  площею  0,0030  га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:01:056:0054,  по  вул. 
Гагаріна,  2  А  в  м.Бар  для 
забезпечення  діяльності  монастиря 
на  49  років   з  платою  за 
користування  земельною  ділянкою 
на  умовах  земельного  сервітуту  в 
розмірі 3 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
30) ТОВ «Хлібна країна»  – 

- площею  0,0010  га,   кадастровий 
номер  –  0520210100:01:106:0021, 
по вул. Соборна, біля будинку №23;

- площею  0,0010  га,   кадастровий 
номер  –  0520210100:01:036:0020, 
на  перехресті  вулиць  Героїв 
Майдану - Р.Люксембург;

для  провадження  комерційної 
діяльності  (обслуговування 
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тимчасової  споруди)  на  3  роки  з 
платою  за  користування  земельною 
ділянкою  на  умовах  земельного 
сервітуту  в  розмірі  12  %  від 
нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки.

Залишити  в  силі  рішення  54  сесії  6 
скликання  від  14.07.2014р.  про  відмову 
ТОВ  «Хлібна  країна»  про   відмову  у 
затвердженні  технічних  документації  із 
землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення)  меж  даних  земельних 
ділянок  для  провадження  комерційної 
діяльності  (розміщення  тимчасових 
споруд)  стосовно  земельних  ділянок 
площею 0,0010 га  по вул.Р.Люксембург, 
біля будинку №68  та площею 0,0010 га 
по вул.  Героїв Майдану,  між будинками 
№30 та №32.
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в постійне користування 
31) Проект  землеустрою  -  Вінницьке 

обласне  комунальне  спеціалізоване 
лісогосподарське  підприємство 
«ВІНОБЛАГРОЛІС»  - площею 0,0440 га, 
кадастровий  номер  – 
0520210100:01:073:0035, по вул. Бони 
Сфорци  14  для  ведення  лісового 
господарства  і  пов’язаних  з  ним 
послуг;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

СЛУХАЛИ:  заяви  громадян  та 
клопотання  юридичних  осіб  щодо 
розробки  технічних  документацій  із 
землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення)  меж земельних ділянок в 
натурі  (на  місцевості)  для  оформлення 
права  власності   (користування 
укладання договору оренди, земельного 
сервітуту). 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  на 
виготовлення технічних документацій  із 
землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення)  меж земельних ділянок в 
натурі  (на  місцевості)  для  оформлення 
права  власності   (користування  на 
умовах  оренди,  земельного  сервітуту, 
постійного користування):

в  приватну  власність  для будівництва і 
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обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд:
1). Гр.   Бельбас  Марії  Семенівні   – 

орієнтовною площею 0,0600 га по вул. 
Першотравневій, 31;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

2). Гр.  Семеновій  Ларисі  Дмитрівні   - 
орієнтовною площею 0,0632 га по вул. 
Врублевського, 33/1 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

3). Гр..  Антонюк  Галині  Михайлівні  - 
орієнтовною площею 0,0364га по вул. 
Плотинній 34 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

4). Гр.  Кітайчук  Аліні  Євгеніївні  - 
орієнтовною  площею  0,0800  га   по 
вул. Марата, 64;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

5). Гр..  Солоненко  Нелі  Казімирівні  - 
орієнтовною  площею  0,0600  га   по 
вул.Л.Шаповалова, 8 а;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

6). Гр..Шевченко  Ларисі  Павлівні  – 
орієнтовною площею 0,0490 га по вул. 
Врублевського, 23-1 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

7). Гр.Лемещук  Тамари  Володимирівни-
орієнтовною площею 0,0400 га по вул. 
Петровського 4;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

8). Гр..  Козловському  Володимиру 
Володимировичу  -  орієнтовною 
площею 0,0314 га по вул.  Шевченка, 
7-2;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

9). Гр..  Щепковському  Миколі 
Андрійовичу  -  площею  0,0818  га  по 
вул.  Островського  27  «а»  для 
відновлення меж земельної ділянки ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

10). Гр..  Щепковському  Миколі 
Андрійовичу  -  площею 0,0548 га  по 
вул.  Островського  27  для 
відновлення меж земельної ділянки , 
якою  на  момент  смерті 
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користувалась  Щепковська 
Валентина Андріївна ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
11). Гр.  Кравчук  Ірині  Анатоліївні  -  – 

орієнтовною  площею  0,0600  га  по 
вул. Чкалова 27 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
12). Гр.  Смотрицькій  Людмилі 

Костянтинівні - орієнтовною площею 
0,0600 га по вул. Чкалова, 34;
Вважити  таким,  що  втратило 
чинність  рішення  виконкому  №496 
від 25.12.1997р.  щодо безкоштовної 
передачі  в  приватну  власність  гр.. 
Ящук  Марії  Тимофіївні  земельної 
ділянки  площею  0,06га  по 
вул..Чкалова 34.

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
13). Гр.гр.  Богуцькому  Олександру 

Станіславовичу,  Богуцькому  Євгену 
Станіславовичу   -  орієнтовною 
площею  0,0600  га  по  вул. 
Чернишевського,  11  в  спільну 
сумісну власність;
Вважити  такими,  що  втратили 
чинність  рішення  44  сесії  5 
скликання  від  02.12.2009   щодо 
надання  дозволу  на  виготовлення 
технічних  документацій   із 
землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення)  меж  земельних 
ділянок  по  вул.Чернишевського,  11 
гр.  Богуцькому  Олександру 
Станіславовичу  та  гр.Богуцькому 
Євгену Станіславовичу.  

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

Прибула депутат Кирилюк Л.О. 
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та 
міський голова.
Присутні депутати  на сесії: –  20 чол. 
Відсутні  депутати:  Досій  С.В., 
Душкевич  В.Г.,  Кобиль  А.П.,  Нівельська 
О.Я., Педос Г.В.,  Савчук Ю.І., Собчишин 
А.М.,  Ставнюк  І.М.,   Цицюрський  Л.Л., 
Шостаківський  О.П.,    міський  голова 
Дзісь О.І. 

в  приватну  власність   для 
індивідуального  гаражного 
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будівництва
14). гр.  Обмоклому  Юрію  Сергійовичу  - 

орієнтовною  площею  0,0063  га  по 
вул.  Жовтневої революції   3 А, бокс 
21;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
15). Гр..  Дзюбас  Марії  Григорівні   - 

орієнтовною  площею  0,0012  га  по 
вул.  Р.Люксембург 29 Б,  бокс 4 для 
відновлення меж земельних ділянок ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
16). Гр.  Тимчишиній  Галині  Василівні   - 

орієнтовною  площею  0,0024  га  по 
вул. М.Кривоноса, 66А, ряд 3, бокс 10 
;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
17). Гр..Лозінському Петру Геннадійовичу 

-  орієнтовною площею 0,0024 га  по 
вул. М.Кривоноса, 60, ряд Д, бокс 18;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
18). Гр.  Вичужаніній  Ніні  Іванівні  - 

орієнтовною  площею  0,0032  га  по 
вул. Щорса , 3, бокс 8;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
19). Гр. Кібітлевській Валентині Федорівні 

-  орієнтовною площею 0,0018 га  по 
вул. Калініна 2 Г , бокс 13 ;
Надати гаражу поштову адресу - вул. 
Калініна  2  Г  ,  бокс  13  (замість 
вул..Р.Люксембург, 29, бокс 4) ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
20). Гр.  Наманюк   Марії  Василівні  -   - 

орієнтовною  площею  0,0050  га  по 
вул. Р.Люксембург, 32 , гараж 2;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в  приватну  власність   для  ведення 
особистого  селянського 
господарства

21). гр. Кондратюку Віктору Михайловичу 
-  орієнтовною площею 0,0200 га  по 
вул. Новоселів 18 ;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  «19»,  проти  –«0», 
утримався – «1».

в користування на умовах оренди 
22). Гр.. Козловській Галині Вікторівні - - 
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орієнтовною  площею  0,0018  га  по 
вул. Територія цукрового заводу 2 А, 
бокс 5 та  0,0037 га по вул. Територія 
цукрового заводу 2 А, бокс 6;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
23). ТОВ  «ЛІГАТЕРМ»–  орієнтовною 

площею  0,6700  га   по  вул. 
Червоноармійська  в  м.Бар   для 
розміщення  та  експлуатації 
основних,  підсобних  і  допоміжних 
будівель  та  споруд  підприємств 
переробної , машинобудівної та іншої 
промисловостей;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
24). ОСББ «ЖОВТЕНЬ БАР» - орієнтовною 

площею  0,0600  га   по  вул. 
Р.Люксембург  19  А  в  м.Бар   для 
будівництва  та  обслуговування 
багатоквартирного  житлового 
будинку;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
25). Гр..  Бабину  Івану  Миколайовичу   – 

площею  0,2000  га  по  вул. 
Червоноармійській,  68  в  м.Бар  для 
будівництва  та  обслуговування 
інших будівель громадської забудови 
(столярного цеху);
Припинити  ПРАТ  «БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  №1» 
право  постійного  користування  на 
земельну ділянку  площею 0,2000 га 
по вул. Червоноармійська 68 в м.Бар, 
внести  зміни  до  технічної 
документації із землеустрою.

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

в  користування  на  умовах  земельного 
сервітуту

26). гр.  Сухаревському  Ігорю 
Анатолійовичу  -   орієнтовною 
площею 0,0030 га  по вул. Калініна, 
напроти  магазину  «Харчо»  в  м.Бар 
для  провадження  комерційної 
діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди);

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  «1»,  проти  –«5», 
утрималось – «14». Рішення не прийняте, 
в  зв’язку  з  тим,  що  не  набрано 
необхідної кількості голосів депутатів.
ВИРІШИЛИ: Заяву повторно розглянути 
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на черговій сесії міської ради.

27). Гр..  Літвіну  Богдану  Васильовичу  – 
орієнтовною  площею  0,0030  га   по 
вул. Р.Люксембург, біля будинку №7 
в  м.Бар   для  провадження 
комерційної  діяльності 
(обслуговування  тимчасової 
споруди);
Надати  дозвіл  на  виїзну  торгівлю 
хлібобулочними  виробами  власного 
виробництва;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ :  
1) Надати  дозвіл   ФОП  Літвину 

Богдану  Васильовичу  на 
виготовлення   технічної 
документації   із   землеустрою 
щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для 
оформлення  права  користування 
земельною  ділянкою  на  умовах 
земельного сервітуту  орієнтовною 
площею  0,0030  га   по  вул. 
Р.Люксембург,  біля  будинку  №7  в 
м.Бар  для  провадження 
комерційної  діяльності 
(обслуговування  тимчасової 
споруди)  за  рахунок  земель 
житлової та громадської забудови.

2)  Звернення  гр..  Літвіна  Б.В.  про 
дозвіл  на  виїзну  торгівлю в  м.Бар 
по  вул..  Святого  Миколая   біля 
автовокзалу  зняти  з  розгляду. 
Заяву розглянути  після звернення 
ВОПАС – 10599 про надання такого 
дозволу.  

в постійне користування
28). Барському районному центру дозвіля 

– орієнтовною площею 0,0700 га  на 
майдані Святого Миколая, 2 в м.Бар 
для  будівництва  та  обслуговування 
будівель  закладів  культурно-
просвітницького  обслуговування 
(нежитлового  приміщення 
«Кінотеатр»);

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

СЛУХАЛИ: Заяви  громадян  про 
виділення  земельних  ділянок  для 
будівництва  житлових  будинків  та 
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гаражів: 
ВИРІШИЛИ: Включити  в  списки   щодо 
виділення земельних ділянок:

1.1. для будівництва житлового будинку 
1. Кушнір  Оксану  Анатоліївну  -   під 

№1041;
2. Войтенко Ганну Степанівну  -   під 

№1042;
3. Новаківського  Петра Михайловича 

- під №1043;
4. Хомчака  Романа  Вікторовича  - 

під №1044;
5. Терехівського  Віктора 

Анатолійовича        - в пільгову чергу 
під №150 (АТО);

6. Москальчука  Олександра 
Святославовича   -  в  пільгову чергу 
під № 151 (АТО);

7. Маніту Сергія Ілліча                         - в  
пільгову чергу під № 152 (АТО);

8. Шемчука Ігоря Володимировича    - 
в пільгову чергу під №153 (АТО);

9. Загородного Ігоря Анатолійовича -   в 
пільгову чергу під № 154 (АТО);

10.Гриновецького Петра Миколайовича - 
в пільгову чергу під № 155 (АТО);

11. Вовка  Василя  Анатолійовича   - 
в пільгову чергу під №156 (АТО);

12.Романюка Віталія Васильовича        -  в 
пільгову чергу під № 157 (АТО);

13.Климчука Олександра Юрійовича   -  в 
пільгову чергу під № 158 (АТО);

14.Гулевича  Валерія  Вікторовича  -    в 
пільгову чергу під № 159 (АТО);

15.Гриба Василя Ватійовича          -   в 
пільгову чергу під № 160 (АТО);

16.Мірчука  Андрія  Степановича     -   в 
пільгову чергу під № 161 (АТО);

17.Каюду Сергія Петровича           -  в 
пільгову чергу під № 162 (АТО);

18.Боднаря  Леоніда  Віталійовича   -   в 
пільгову чергу під № 163 (АТО);

19.Слободянюка  Анатолія  Анатолійовича 
-  в пільгову чергу під № 164 (АТО);

20.Курманського  Петра  Станіславовича 
- в пільгову чергу під № 165 (УБД);

21.Антонюка  Олександра  Михайловича 
- в пільгову чергу під № 166 (АТО);

22.Сіліфонова  Володимира  Васильовича 
-в пільгову чергу під № 167 (АТО);

23.Петренка Леоніда Леонідовича     -   в 
пільгову чергу під № 168 (АТО);
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24.Мазура Сергія Анатолійовича     -     в 
пільгову чергу під № 169 (АТО);

25.Требуха Руслана Володимировича -  в 
пільгову чергу під № 170 (АТО);

26.Каюду  Олега  Володимировича  -   в 
пільгову чергу під № 171 (АТО);

27.Савчука  Андрія  Васильовича  -      в 
пільгову чергу під № 172 (АТО);

28.Мазура  Максима  Анатолійовича  -   в 
пільгову чергу під № 173 (АТО);

29.Смірнову Оксану Іванівну - в пільгову 
чергу під № 174 (багатодітна сім’я);

                                                      (виключи
ти з загального списку під 600);

30.Тарана Артема Васильовича      -   в 
пільгову чергу під № 175 (АТО);

31.Сторожа  Миколу  Васильовича   -   в 
пільгову чергу під № 176 (АТО);

32.Гребенюка  Вадима  Сергійовича  -  в 
пільгову чергу під № 177 (АТО);

33.Колодія Віктора Петровича         - в 
пільгову чергу під № 178 (АТО);

34.Гожика  Олександра  Вікторовича-  в 
пільгову чергу під № 179 (АТО);

35.Кучера Михайла  Леонідовича     -  в 
пільгову чергу під № 180 (АТО);

36.Скалова  Андрія  Володимировича-  в 
пільгову чергу під № 181 (АТО);

37.Сметанюка  Євгенія  Юрійовича    -  в 
пільгову чергу під № 182 (АТО);

38.Чорного  Віктора  Вікторовича  -  в 
пільгову чергу під № 183 (АТО);

39.Папіжа  Вадима  Юрійовича      -  в 
пільгову чергу під № 184 (АТО);

40.Кальчука  Вадима  Васильовича  -  в 
пільгову чергу під № 185 (АТО);

41.Пащука  Сергія  Михайловича     –  в 
пільгову чергу під № 186 (АТО);

42.Грузевича  Костянтина  Олеговича  -  в 
пільгову чергу під № 187 (АТО);

1.2. для будівництва гаража 
43. Гарника Анатолія Івановича -   під 

№ 546(АТО);
44. Каюду  Сергія  Петровича  -  під  № 

547 (АТО);
45. Антонюка  Олександра 

Михайловича - під № 548 (АТО);
46. Сіліфонова  Володимира 

Васильовича - під № 549 (АТО);
47. Шуляка  Сергія  Анатолійовича   - 

під № 550 (АТО);
48. Каюду  Олега  Володимировича  - 
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під № 551 (АТО);
49. Гребенюка  Вадима  Сергійовича  - 

під № 552 (АТО);
50. Плеха Олександра Олеговича     - 

під № 553 (АТО);
51. Слободянюка  Анатолія 

Анатолійовича - під № 554 (АТО).
52. Кальчука  Вадима  Васильовича 

- під № 555 (АТО).

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

6.39. Слухали: заяви громадян про виділення 
земельних  ділянок  для  ведення 
особистого селянського господарства :
1). гр.  Крупельницької  Розалії 

Миколаївни - площею 0,05 га по вул.. 
Першотравнева, 43 А; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр. 
Крупельницькій  Розалії  Миколаївні  у 
виділенні  земельної  ділянки  площею 
0,0500 га по вул. Першотравнева 43 А в 
м.Бар  для  ведення  особистого 
селянського  господарства,  враховуючи 
розташування  земельної  ділянки  в 
прибережно-захисній смузі.

2). гр.  Пархонюка  Олександра 
Васильовича,  учасника  АТО,   - 
площею 2,0 га в межах м.Бар; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Пархонюку 
О.В.  у  виділенні  земельної  ділянки 
площею  2,0  га  в  межах  м.Бар  для 
ведення  особистого  селянського 
господарства, запропонувати звернутись 
з  даного  питання  до  відділу 
Держземагентства  у  Барському  районі 
Вінницької області.

3). гр.   Шмигельського  Олексія 
Івановича,   учаснику АТО, -  площею 
2,0 га в межах м.Бар; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр. 
Шмигельському  О.І.  у  виділенні 
земельної  ділянки  площею  2,0  га  в 
межах  м.Бар  для  ведення  особистого 
селянського  господарства, 
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запропонувати  звернутись  з  даного 
питання до відділу Держземагентства у 
Барському районі Вінницької області.

4). Гр.  Куліковського  Романа 
Володимировича - площею 2,0000 га 
в межах м.Бар; 

ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр. 
Куліковському Р.В.  у виділенні земельної 
ділянки  площею  2,0  га  в  межах  м.Бар 
для  ведення  особистого  селянського 
господарства, запропонувати звернутись 
з  даного  питання  до  відділу 
Держземагентства  у  Барському  районі 
Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.

5). гр.  Кушнір  Оксани  Анатоліївни  - 
площею 0,1000 га  в межах м.Бар; 

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Кушнір О.А. у 
виділенні  земельної  ділянки  в  межах 
м.Бар  для  городництва,  запропонувати 
звернутись з даного питання до відділу 
Держземагентства  у  Барському  районі 
Вінницької області. 

6.40. Слухали: заяви громадян про виділення 
земельних  ділянок  для  провадження 
комерційної діяльності :

1) гр..  Кобзар  Алли  Олександрівни  –  в 
межах міста  для встановлення ТС;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити гр.  Кобзар  Аллі 
Олександрівні  у  виділенні  земельної 
ділянки  в  межах  міста  Бар  для 
встановлення  тимчасової  споруди, 
враховуючи  те,  що  замовником  не 
вказане  можливе  місце  розташування 
об’єкту торгівлі.

2) гр.  Нанизнюка Василя Петровича – в 
районі   автовокзалу  або  по 
вул.Островського ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Заяву  зняти  з  розгляду, 
розглянути  після  облаштування 
території  запланованої  для  здійснення 
торгівлі по вул..Островського.
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3) гр. Душкевича Івана Андрійовича про 
виділення  земельної  ділянки  по 
вул..Островського  в  м.Бар  біля 
колишньої котельні для встановлення 
ТС 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Заяву  зняти  з  розгляду, 
розглянути  після  облаштування 
території  запланованої  для  здійснення 
торгівлі по вул..Островського.

4) гр.  Петращук  Галини  Дмитрівни    - 
площею  0,0040га   по  вул.  Святого 
Миколая,  7  «Б»,  біля  магазину 
«Асорті» для обслуговування магазину 
та протипожежної охорони;

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Відмовити  гр.  Петращук 
Галині  Дмитрівні  у  виділенні  земельної 
ділянки площею 0,0040 га по вул.Святого 
Миколая  7  Б  біля  магазину  «Асорті»  в 
м.Бар  для  обслуговування  магазину  та 
протипожежної охорони, враховуючи те, 
що дана земельна ділянка розташована 
на землях загального користування.

5) гр.  Кашуби Віктора Михайловича,  -  в 
межах  міста  Бар   для  тимчасової 
споруди ;

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно 
ВИРІШИЛИ:  Зняти  з  розгляду  для 

додаткового вивчення. 

6) гр. Мельника Миколи Володимировича 
-площею  0,0020га  в  м.Бар  по  вул. 
Соборна,  біля  належної  йому 
тимчасової  споруди  ,  для  виносної 
торгівлі без встановлення тимчасових 
споруд.

ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  ФОП 
Мельнику  Миколі  Володимировичу  на 
здійснення  виносної  торгівлі 
сільськогосподарською  технікою  по 
вул..Соборна  в  м.Бар  на  земельній 
ділянці площею 0,0020 га із справлянням 
плати за здійснення виносної  торгівлі  в 
розмірі 2 грн./кв.м в день. ФОП Мельнику 
М.В.  укласти  із  спеціалізованою 
організацією,  уповноваженою  на 
прибирання  та  вивезення  твердих 
побутових  відходів  на  території  м.Бар, 
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договір  про  надання  послуг  з 
прибирання та вивезення ТПВ.  

6.41. Слухали: звернення  Барського 
районного  культурно-освітнього 
товариства  поляків  про  виділення 
земельної ділянки на території ЗОШ №4 
м  .Бар  для  будівництва 
трансформаторної  підстанції,  що  на 
даний час розташована по вул. Гагаріна 
навпроти  фасаду  Будинку  польської 
культури  
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Надати  дозвіл  Барському 
районному  культурно-освітньому 
товариству поляків на внесення змін до 
проектно-кошторисної  документації 
щодо  будівництва  трансформаторної 
підстанції  на  земельній  ділянці  по  вул. 
Гагаріна  4  в  м.Бар,  що  перебуває  в 
оренді у заявника.  Барському районному 
культурно-освітньому товариству поляків 
погодити  місце  розташування 
трансформаторної  підстанції  з 
землекористувачами  суміжних 
земельних ділянок. 

6.42. Слухали: заяву  гр.  Соколова  Леоніда 
Дмитровича  щодо поновлення рішення 
13  сесії   6  скликання  від  22.08.2011р. 
про  оренду  земельної  ділянки  по  вул.. 
Соборна, 11  в м.Бар  для будівництва та 
обслуговування прибудови до квартири 
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:   Надати  гр..  Соколову 
Леоніду  Дмитровичу  земельну  ділянку 
площею  0,0050  га  в  м.Бар  по  вул.. 
Соборній  для  будівництва  та 
обслуговування  добудови  до  квартири 
на умовах оренди терміном на 3 роки с 
орендною   платою  в  розмірі  3  %  від 
нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки

6.43. Слухали:  звернення  НВАК  «Барський» 
про  поновлення  договору  оренди 
земельної ділянки площею 0,4282 га по 
вул.  М.Кривоноса  66  для  виробничих 
потреб. 
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
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1) Надати  дозвіл  Науково-виробничому 
агропромисловому  комбінату 
«Барський»   на  внесення  змін  до 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної  ділянки   по  вул. 
М.Кривоноса, 66 в м.Бар, а саме щодо 
зміни  цільового  призначення 
земельної  ділянки  на  «для 
будівництва та обслуговування інших 
будівель  громадської  забудови 
(виробничих потреб)».

2) Продовжити  Науково-виробничому 
агропромисловому  комбінату 
«Барський»    термін  дії  договору 
оренди  земельної  ділянки  площею 
0,4282га в м. Бар по вул. М. Кривоноса, 
66  терміном  на  49  років  для 
будівництва та обслуговування інших 
будівель  громадської  забудови 
(виробничих  потреб)  зі  ставкою 
орендної   плати  в  розмірі  3  %  від 
нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки. 

6.44. Слухали:  заяву   гр.  Радзієвської 
Людмили  Костянтинівни    про 
поновлення  договору  оренди  земельної 
ділянки  площею  0,0055  га  по  вул. 
Соборна  13  «А»  для  провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової споруди). 
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Продовжити  гр. 
Радзієвській  Людмилі  Костянтинівні 
термін  дії  договору  оренди  земельної 
ділянки  площею  0,0055  га  по  вул. 
Соборна 13 «А» в м.Бар для провадження 
комерційної  діяльності  (обслуговування 
тимчасової  споруди)  терміном  на  10 
років з орендною  платою в розмірі 12 % 
від  нормативної  грошової  оцінки 
земельної ділянки. 

6.45. Слухали: заяву  гр. Керницької  А.В.  про 
внесення змін до технічної документації 
із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  по 
вул. Соборній 6 Г в м.Бар
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  одноголосно. 
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл  гр.. 
Керницькій  Анастасії   Володимирівні  на 
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внесення змін до технічної документації 
із  землеустрою  щодо  встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  по 
вул.  Соборній  6  Г  в  м.Бар,  а  саме 
збільшення  площі  земельної  ділянки  з 
«0,0030га»  до  «0,0033га»  та  зміни 
цільового  призначення  земельної 
ділянки  на  «для  будівництва  та 
обслуговування  будівель  торгівлі 
(магазину)».
 

6.46. Слухали: заяву  гр. Керницької  А.В.  про 
продовження  терміну  дії   договору 
оренди  земельної  ділянки  площею 
0,0033  га  по  вул.  Соборна  6  Г  для 
будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі ( магазину). 
ГОЛОСУВАЛИ: за  –  «19»,  проти  –«0», 
утрималось – «1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр.. Керницькій 
Анастасії   Володимирівні  термін  дії 
договору  оренди  земельної  ділянки 
площею 0,0033 га по вул. Соборна 6 Г  в 
м.Бар  для  будівництва  та 
обслуговування  будівель  торгівлі 
(магазину)  терміном  на  3  роки  з 
орендною   платою  в  розмірі  12  %  від 
нормативної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки. 

6.47. Слухали: заяву  гр. Попіловської І.В.   про продовження терміну дії  договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0039га  по  вул.  Героїв  Майдану  для 
провадження комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  відмовити,  створити  комісію  для  визначення  доцільності 
продовження терміну дії  договору оренди даної земельної ділянки.

6.48. Слухали:  заяву   гр.  Савчука  Л.П.  про  продовження  терміну  дії  договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0372  га  по  вул.  Плотинній  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди) 
терміном на 15 років. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поновити  гр.  Савчуку  Леоніду  Павловичу  договір  оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0372  га  по  вул.  Плотинній  в  м.Бар  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди) 
терміном  на  15  років  зі  ставкою  орендної   плати  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.49. Слухали:  заяву  гр.  Морванюк А.М.  про продовження терміну дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Р.Люксембург, 68 - 7 для 
будівництва прибудови до багатоквартирного житлового будинку  терміном 
на 49 років. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поновити  гр.  Морванюк  Альбіні  Михайлівні  договір  оренди 
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земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Р.Люксембург, 68-7 в м.Бар для 
будівництва прибудови до багатоквартирного житлового будинку  терміном 
на 49 років зі ставкою орендної  плати в розмірі 3 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.  

6.50. Слухали: заяву  гр. Лотоцького Р.О. про продовження терміну дії договору 
оренди  земельної  ділянки  площею  0,0100  га  по  вул.  Гагаріна  для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди) 
терміном на 10 років. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поновити  гр.  Лотоцькому  Роману  Олександровичу  договір 
оренди земельної  ділянки площею 0,0100 га  по  вул.  Гагаріна в  м.Бар для 
провадження  комерційної  діяльності  (обслуговування  тимчасової  споруди) 
терміном  на  10  років  зі  ставкою  орендної   плати  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

6.51. Слухали:  заяву   гр.  Крижановського  В.В.  про  продовження  терміну  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0480 га по вул. Новоселів для 
провадження комерційної діяльності терміном на 10 років. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: відмовити, в зв’язку з заборгованістю з орендної плати за дану 
земельну ділянку.

6.52. Слухали:  заяву   гр.  Лук’янова  Г.М.    про  поновлення  договору  оренди 
земельної ділянки площею 0,0741 га по вул. Марата, 1 для будівництва та 
обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови  (готелю  «Гостинний 
двір «Перлина») терміном на 10 років зі ставкою орендної  плати в розмірі 5 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поновити гр.  Лук’янову Григорію Михайловичу  договір  оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0741  га  по  вул.  Марата,  1   в  м.Бар  для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (готелю 
«Гостинний двір «Перлина»)  терміном на 10 років зі ставкою орендної  плати 
в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.53. Слухали:  заяву   гр.  Лук’янова  Григорія  Михайловича  про  поновлення 
договору оренди земельної ділянки площею 0,1495 га по вул. Плотинній, 13 
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  (нежитлового 
приміщення, магазину) терміном на 10 років з орендною  платою в розмірі 5 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Поновити гр. Лук’янову Григорію Михайловичу договір оренди 
земельної ділянки площею 0,1495 га по вул. Плотинній, 13 для будівництва та 
обслуговування  будівель  торгівлі  (нежитлового  приміщення,  магазину) 
терміном  на  10  років   зі  ставкою  орендної   плати  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.54. Слухали: заяву гр. Лук’янова Григорія Михайловича щодо викупу земельної 
ділянки  площею  0,1495  га  по  вул.  Плотинній,  13  для  будівництва  та 
обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення, магазину). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,1495 га по вул. Плотинній 
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13 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлового 
приміщення, магазину).

6.55. Слухали:  заяву   гр.  Коваль  Алли  Петрівни   про  продовження  терміну  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0026 га по вул. Соборна 32 Г 
для провадження комерційної діяльності. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр.. Коваль Аллі Петрівні термін дії договору оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0026  га  по  вул.  Соборна  32  Г   в  м.Бар  для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (торгівельного павільйону) 
терміном  на  3  роки  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від  нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.

6.56. Слухали: заяву  гр. Цицюрської Віти Артурівни про продовження терміну дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0164 га по вул. Гагаріна 3а . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Продовжити гр..  Цицюрській Віті Артурівні термін дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0164 га по вул. Гагаріна 3 «а» в м.Бар 
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  (нежитлового 
приміщення «Магазин») терміном на 3 роки зі  ставкою  орендної   плати в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

6.57. Слухали: заяву  ТОВ «Конвалія»  про зменшення площі земельної ділянки з 
«0,0250га» до «0,0150га» та продовження терміну дії  договору оренди даної 
земельної ділянки по вул. Р.Люксембург 34 . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 
1) Залишити в силі Рішення 47 сесії Барської міської ради 5 скликання від 
02.03.2010р. «Про скасування рішення 42 сесії міської ради 5 скликання від 
25.09.2009р.  «Про  внесення  змін  в  технічну  документацію  із  землеустрою 
ТзОВ «Конвалія»»».
2) Продовжити  ТОВ «Конвалія»   термін  дії  договору  оренди  земельної 
ділянки площею 0,0250 га по вул. П.Люксембург 34 в м.Бар для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі ( аптеки) терміном на 3 роки з орендною 
платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.58. Слухали:  заяву   гр.  Полякової  Людмили  Миколаївни   про  продовження 
терміну дії  договору оренди земельної  ділянки площею 0,0015 га  по вул. 
Героїв  Майдану  16  А  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування входу до магазину). 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:  Продовжити  гр..  Поляковій  Людмилі  Миколаївні  термін  дії 
договору оренди земельної ділянки площею 0,0015 га  по вул. Героїв Майдану 
16 А в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (входу до 
магазину)  терміном  на  5  років  з  орендною   платою  в  розмірі  12  %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.59. Слухали: звернення СТ «Стара фортеця» про поновлення оренди земельної 
ділянки  площею  0,0618  га   на  площі  Пам’яті,  11  для  будівництва  та 
обслуговування  об’єктів  туристичної  інфраструктури  та  закладів 
громадського харчування  (нежитлового приміщення – «Кафе») на 10 років  з 
орендною  платою в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ:  Продовжити  СТ  «Стара  фортеця»  термін  дії  договору  оренди 
земельної  ділянки  площею  0,0618  га   на  площі  Пам’яті,  11  в  м.Бар  для 
будівництва  та  обслуговування  об’єктів  туристичної  інфраструктури  та 
закладів громадського харчування  (нежитлового приміщення – «Кафе») на 10 
років  з орендною  платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.

6.60. Слухали:  звернення  СТ  «Стара  фортеця»  щодо  викупу  земельної  ділянки 
площею  0,0618  га  на  площі  Пам’яті,  11  в  м.Бар  для  будівництва  та 
обслуговування  об’єктів  туристичної  інфраструктури  та  закладів 
громадського харчування  (нежитлового приміщення – «Кафе»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати  дозвіл  виконавчому  комітету  міської  ради  на 
виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0618 га на площі Пам’яті, 
11  в  м.Бар  для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  туристичної 
інфраструктури  та  закладів  громадського  харчування   (нежитлового 
приміщення – «Кафе»).

6.61. Слухали: звернення ФОП Загроцького О.Ц., Палій Є.С., Терлецької Г.Ю. щодо 
продовження  терміну  дії  договору  оренди  земельних  ділянок  по  вул. 
Островського  в  м.Бар  для  провадження  комерційної  діяльності 
(обслуговування тимчасових споруд). 
ВИСТУПИЛИ:
Мандрика М.І. про необхідність продовжити термін дії договору на 1 місяць, 
адже потрібно сплачувати орендну плату за землю.
Щепковський В.М. про те,  що пройде не один місяць  для облаштування 
торгових місць, створення хоч  мінімальних умов для організації торгівлі.
Кондратюк І.М. запропонував продовжити до 01 липня 2015р.
Терлецький  А.П. повідомив  про  роботу  комісії,   про  те  що  облаштувати 
швидко  не  вдасться  ,  запропонував  облаштувати  місця  для  торгівлі  до 
1.червня 2015р. 
Кальман О.В.  про те,  що питання резонансне,  з проїзної  частини дороги 
людей  потрібно  забрати,   була  пропозиція  членів  комісії:   кіоски  зняти, 
перенести в інше місце, на цих місцях облаштувати торгівлю з бусів. 
Щепковський В.М.   повідомив, що його думка протилежна.
Кальман  О.В. про  те,  що  у  підприємців  закінчився  договір  оренди, 
запропонував термін дії не продовжувати, у разі згоди підприємців перенести 
ТС – можливо погодження на тимчасове продовження терміну дії договорів на 
період пошуку іншого місця для встановлення даних тимчасових споруд. 
Нікітін  С.С.  запропонував  продовжити  термін  дії  договорів  оренди  до  1 
червня 2015р.
Мандрика  М.І.  запропонував  продовжити  роботу  комісії,  заслухати 
висновки, до 1 липня 2015р. продовжити термін дії договорів.
Кальман  О.В.:   Розмов  на  цю  тему  багато,   виступаючим  необхідно 
пропозиції надавати письмово, у тому числі і гр. Нікітіну С.С., інтереси трьох 
осіб  не  повинні  перевищувати  інтересів  цілої  громади.  Є  дві  пропозиції  : 
перша  -  відмовити  в  продовженні  терміну  договору  оренди,  друга  – 
продовжити термін дії договору оренди до 1 липня 2015р.  

Головуючий ставить  на  голосування  пропозицію  про  відмову  ФОП 
Загроцькому  О.Ц.,  Палій  Є.С.,  Терлецькій  Г.Ю.  у  продовженні  терміну  дії 
договору оренди земельних ділянок по вул. Островського, для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд).
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ГОЛОСУВАЛИ: за – «1», проти –«9», утримався – «10». Рішення не прийнято.
Головуючий ставить  на  голосування  пропозицію  про  продовження  ФОП 
Загроцькому О.Ц.,  Палій Є.С.,  Терлецькій Г.Ю. терміну дії  договору оренди 
земельних  ділянок  по  вул.  Островського,  для  провадження  комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасових споруд) до 01 липня 2015р. .
ГОЛОСУВАЛИ: за – «13», проти –«0», утрималось – «7». Рішення не прийнято.

6.62. Слухали: 
1) заяву   гр.  Маніти  К.М.   про  продовження  терміну  дії  договору  оренди 

земельної ділянки площею 0,0045 га  по вул. Островського 2/1 «У»  для 
будівництва капітальної будівлі на 15 років. 

2) Звернення  Барської  районної  спілки  споживчих  товариств  щодо  не 
продовження договору оренди земельної  ділянки площею 0,0045 га   по 
вул. Островського 2/1 «У»  з  Манітою К.М.

ВИСТУПИЛИ: 
ФОП Маніта К.М. проінформувала про свої відносини з Барською РПС та судові 
справи з Барською районною спілкою споживчих товариств. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – «12», проти –«1», утрималось – «7». Рішення не прийнято.

Головуючий  оголосив перерву та про продовження сесійного засідання 59 сесії 
Барської міської ради  19.03.2015р. о 15.00. 

Головуючий                                                                                 О.В.Кальман

Секретар 
С.Ю.Телятніков
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