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УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 
П Р О Т О К О Л           

                                                                           
63 сесія                                                6 скликання                                                25.08.2015р. 
 
Початок сесії: 15 год. 15  хв. 
Закінчення пленарного засідання: 17 год. 55 хв. 
Місце проведення: Барська районна рада, мала  зала. 
Всього  депутатів  ради –  30  чол. та міський голова. 
Присутні депутати  на сесії: –  20 чол. та міський голова.   
Відсутні депутати: Демченко О.П. , Душкевич В.Г. , Загорулько Л.Л. , Кирилюк Л.О. , Мартинович Н.Ф.,  
Маршук О.Д.,  Нівельська О.Я., Ставнюк І.М., Шостаківський О.П., Юр’єв О.І.   
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації, 
начальники комунальних підприємств.  
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової інформації, 
начальники  комунальних   підприємств, , Цицюрський А.А. , Севастьянов В.А. , Розбийголова Р.А. , 
Костюк Є.Л., Шемеген А.В. , Маніта К.М., Казьмірук С.О., Абраменко С.В., Каплишнюк О.Б.,  Томчук 
О.Ю., Миханько О.П.     
Головуючий на сесії: міський голова Дзісь О.І.   
 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне 
засідання 63 сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо 
інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 63 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві 
години без перерви. 
 
Звучить Гімн України.   
 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий  запропонував обрати секретаріат 63 сесії міської ради 6 скликання у кількості одного 
депутата, запитав щодо інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 63 сесії  Барської міської ради у кількості одного 
депутата. 
 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Педос Г.В., запитав щодо інших 
пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  Обрати до складу секретаріату  пленарного засідання 63 сесії Барської міської ради 6 
скликання депутата Педос Ганну Василівну.  
 
СЛУХАЛИ : Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо 
зауважень до порядку денного. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Депутат Степанківський М.О. запропонував включити до порядку денного питання про виділення 
земельної ділянки для спорудження пам’ятника жертвам голодомору.  
Головуючий  повідомив,  що на попередніх сесіях піднімалось це питання, запропонував повернутись 
до нього при обговоренні питання щодо виділення земельної ділянки для прихрамової площі.    
Голосували: за – одноголосно.   
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:   
1) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій:  

-  постійна  комісії з питань регулювання земельних відносин    та охорони      навколишнього  
природного  середовища;   

-  постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства; 
-  постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій; 

2)  Різне. 
 

Розгляд питань порядку денного: 
  

 Головуючий: Питання постійної комісії з з питань регулювання земельних відносин    та охорони      
навколишнього  природного  середовища інформує заступник голови комісії  Щепковський В.М.   
 

1.1.  СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб  про затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) для оформлення права власності (постійного користування, на умовах оренди, 
земельного сервітуту).  
ВИРІШИЛИ:  
1).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного 
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею ---  га, кадастровий номер --- , в 
м. Бар по вул. ---.  
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на умовах постійного 
користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
міста. 
3).Рекомендувати 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.Лебедєвій Майї Павлівні – площею 0,0588 га,кадастровий номер–0520210100:01:059:0075, 

по вул. М.Туніка 52; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
2) Гр. Крескіній Наталії Анатоліївні - площею 0,0639 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:011:0020, по вул. 305-ї Дивізії 20; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
3) Гр. Якимовській Валентині Миколаївні – площею 0,0849 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:116:0039, по вул. Дорошенка 63 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
4) Гр. Чернілевському Сергію Юрійовичу – площею 0,0560 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:060:0028, по вул. Урицького 1 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
5) Гр.. Копитковій Зої Олександрівні - площею 0,0105 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:141:0106, по вул. Героїв Майдану 54,1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
6) Гр. Сердюку Миколі Івановичу - площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:132:0016, по вул. Героїв Майдану 30 «Н»; 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
7) Гр. Ільїній Аделі Степанівні - площею 0,0770 га, кадастровий номер – 0520210100:01:086:0012, 

по вул. Островського 80; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
8) Гр.Сопко Лесі Дмитрівні – площею 0,2816 га, кадастровий номер – 0520210100:04:037:0040 по 

вул. Молодіжна 4; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
9) Гр. Карасевичу Володимиру Валерійовичу – площею 0,0404 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:059:0078, та площею 0,0163 га, кадастровий номер – 0520210100:01:059:0077, 
по вул. Володарського 7 ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
10) гр.Солоненко Нелі Казимірівні – площею 0,0326 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:103:0025 по вул. Леоніда Шаповалова, 8а; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
11) Гр. Мариняку Івану Миколайовичу - площею 0,0351 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:110:0034 по вул. Святого Миколая 13 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 
на земельну ділянку площею 0,0351 га, кадастровий номер – 0520210100:01:110:0034 по вул. 
Святого Миколая 13  в м. Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд, якою на момент продажу користувався Бемещук Сергій 
Сергійович. Передати гр. Мариняку Івану Миколайовичу безкоштовно в приватну власність 
дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови міста. 

12) Гр. Деркачу Анатолію Віталійовичу – площею 0,0315 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:157:0074, по вул. Героїв Чорнобиля 6-1 ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
13) Гр. Зелінській Раїсі Михайлівні - площею 0,0606 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:020:0021, по вул. Чкалова 28; 
     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити гр. Зелінській Раїсі Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
оформлення права оренди на земельну ділянку площею 0,0606 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:020:0021, по вул. Чкалова 28 в м.Бар для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, надати вищевказану земельну ділянку 
даній громадянці в користування на умовах оренди терміном на 3 (три) роки  за рахунок земель 
житлової та громадської забудови міста зі сплатою за користування земельною ділянкою в 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

14) Гр. Середюк Валентині Олександрівні  – площею 0,1531 га, по вул.. Р.Люксембург 1, а саме : 
- площею  0,1000, кадастровий номер – 0520210100:01:147:0024, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; 
- площею  0,0531, кадастровий номер – 0520210100:01:147:0025, для ведення особистого 

селянського господарства;    
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
15) Гр. Нетубському Борису Михайловичу - – площею 0,0596 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:044:0011, по вул. Нахімова 28/10 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
16) Бородкіній Жанні Олексіївні – площею 0,0900 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:080:0025, по вул. Кошового 38; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
17) Войчишеній Галині Володимирівні – площею 0,0720 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:146:0055, по вул. Енгельса 40; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
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в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва: 
18) Гр. Соколовському Вадиму Степановичу - площею 0,0023 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:059:0074, по вул. Героїв Майдану 18 б / 1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
19) Гр. Грисюк Ніні Федорівні  - площею 0,0049 га, кадастровий номер – 0520210100:01:033:0141, 

по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 5; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
20) Гр. Храмцовій Альоні Олегівні  - площею 0,0032 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0140, по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 6; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
21) Гр. Присяжнюк Любові Артемівні  - площею 0,0028 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0143, по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 7; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
22) Гр. Грисюку Олексію Олеговичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0142, по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 8; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
23) Гр. Кривов’язі Людмилі Андріївні - площею 0,0035 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:157:0073, по вул. Територія цукрового заводу 2 А , гараж 1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
24) Гр. Цегельнику Юрію Івановичу - площею 0,0035 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0131, по вул. Р.Люксембург,  двір будинку №21, бокс №7; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
25) Технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок - гр. 

Нарольському Анатолію Івановичу - площею 0,0069 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:022:0189, по вул. М.Кривоноса 60, бокс 418 ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
26) Гр. Лозінському Петру Геннадійовичу площею 0,0022 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0190, по вул. М.Кривоноса 60, ряд Д, бокс 18 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
27) Гр. Шевченку Олександру Владіславовичу - площею 0,0039 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:049:0036, по вул. Р.Люксембург 64, бокс №6 ; 
     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності 
на земельну ділянку площею 0,0039 га, кадастровий номер – 0520210100:01:049:0036 по вул. 
Р.Люксембург 64, бокс №6   в м. Бар для індивідуального гаражного будівництва , якою на 
момент продажу користувався Білик Петро Онуфрійович. 

 

в користування на умовах земельного сервітуту   
28) гр. Трокачевському Олександру Григоровичу  -  площею 0,0060 га  по вул. Героїв Майдану, 

біля будівлі вулканізації ФОП Носюк В.М. в м.Бар, кадастровий номер – 
0520210100:02:026:0029, для провадження комерційної діяльності (обслуговування двох 
зблокованих тимчасових споруд з продажу автотракторних запчастин)  на 3 роки  з платою за 
користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 
Надати дозвіл гр.Трокачевському О.Г. на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової 
споруди  на даній ділянці. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
29) Гр. Літвину Богдану Васильовичу – площею 0,0030га, кадастровий номер – 

0520210100:01:057:0131, по вул..Р.Люксембург, біля будинку №7 м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди)  на 3 роки  з платою за 
користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
30) гр. Досію Сергію Віталійовичу  -  площею 0,0290 га  по вул. Буняковського , на території 
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міського парку в м.Бар, кадастровий номер – 0520210100:01:105:0087, для встановлення 
дитячих переносних атракціонів   на 3 роки  з платою за користування земельною ділянкою на 
умовах земельного сервітуту  в період з жовтня по квітень в розмірі 3 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, в період з травня по вересень в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
31) Гр. Матковській Тетяні Борисівні – площею 0,0015га, кадастровий номер – 

0520210100:01:106:0028, по вул. Соборній, біля будинку №23 м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (виїзної торгівлі)  на 3 роки  з платою за користування земельною 
ділянкою на умовах земельного сервітуту  в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки ; 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
32) ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»   -  площею 0,0186 га  на майдані Святого 

Миколая , біля будинку №8 в м.Бар , кадастровий номер – 0520210100:01:064:0078, для 
будівництва індивідуальних гаражів на 1 рік  з платою за користування земельною ділянкою 
на умовах земельного сервітуту в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки;    

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

в користування на умовах  оренди  
33) КП «Барська центральна аптека» - площею 0,0020 га по вул. Героїв Майдану 19а, бокс 3 в 

м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:036:0032, для гаражного будівництва, терміном на 
3 роки, з орендною платою в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

в постійне користування   
34) Барському районному центру дозвілля  

- площею 0,1330 га , кадастровий номер – 0520210100:01:064:0077, на майдані Святого 
Миколая 2 в м.Бар  для будівництва та обслуговування закладів будівель культурно-
просвітницького обслуговування ;     
- площею 0,1347 га  , кадастровий номер – 0520210100:01:064:0076, на майдані Святого 
Миколая 4 в м.Бар  для будівництва та обслуговування закладів будівель культурно-
просвітницького обслуговування ;     

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

В комунальну власність територіальної громади міста Бар  
35) Барській міській раді – загальною площею 49,2466 га, в т.ч. площею 11,8748 га; 15,2632 га;  

22,1086 га  в районі аеродрому для індивідуальної житлової забудови. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 

1.2.  СЛУХАЛИ:  
Депутат Мандрика М.І.  з пропозицією щодо  надання на наступну сесію міської ради інформації 
про заборгованість з орендної плати за земельні ділянки .  
ВИСТУПИЛИ : 
Головуючий доручив працівникам міської ради Греськіву В.Б. та Логіновій Л.Г.  підготувати 
матеріали і доповісти на наступній сесії  про сплату за користування земельними ділянками .  
Депутат Степанківський М.О. запропонував звернутися з листом до районної ради щодо сплати 
депутатами районної ради за землю.  
ГОЛОСУВАЛИ: за-одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Апарату міської ради надати інформацію про сплату за користування земельними 
ділянками на наступну сесію . 
 

1.3.  СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
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для оформлення права власності  (користування укладання договору оренди, земельного 
сервітуту).  
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення 
права власності  (користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування): 
в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд: 
1). Гр.Чаньківській Ларисі Миколаївні – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.Кооперативній 8; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
2). Гр. Настичу Олегу Леонтійовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Пушкінській 7 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
3). Гр.Яросі Олені Костянтинівні - орієнтовною площею 0,0650 га по вул. Пушкінській 15 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
4). Гр. Вишковській Інні Мечиславівні - орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Пушкінській 5 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
5). Гр.  Іщенку Михайлу Степановичу  – орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Зарічна 30, кв.1; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
6). Гр. Герасімову Сергію Геннадійовичу – орієнтовною площею 0,0100 га по вул. Буняковського 

2 кв.5 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
7). Гр. Юрчуку Юрію Васильовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по пров.Горького 12; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
8). Гр. Чернезі Людмилі Миколаївні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул..Набережній 4; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
9). Гр. Публічук Таїсі Іванівні  - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Миколи Туніка 68/11;      
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
10). Гр. Пацанюку Віталію Анатолійовичу  - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Монастирська, 

33; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
11). гр. Мисак Галині Антонівні – орієнтовною площею 0,0650 га по вул. І.Богуна, 72, кв.3;  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
12). Гр. Васіковському Анатолію Петровичу - по вул. Плотинна 38: 

- орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд; 
- орієнтовною площею 0,2400 га  для ведення особистого селянського господарства; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Залишити в силі рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011р. «Про 
затвердження технічної  документації  із  землеустрою  щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Васіковському А.П.» площею 0,10 га по 
вул. Плотинна 38 в м.Бар .  
2. Надати дозвіл гр. Васіковському Анатолію Петровичу на виготовлення  технічної  
документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 
0,2400 га по вул. Плотинна 38  в м.Бар для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
в приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва 
13). Гр. Мельнику Анатолію Семеновичу  - орієнтовною площею 0,0027 га по вул. М.Кривоноса, 

60, ряд Д, бокс 23; 
Надати гаражу гр. Мельника Анатолія Семеновича наступну поштову адресу : м.Бар, 
вул..М.Кривоноса  60 , ряд Д, гараж 23 (замість вул..М.Кривоноса  60 ,  бокс №23).    

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
14). Гр. Білику Степану Прокоповичу  - орієнтовною площею 0,0019 га по вул. М.Кривоноса, 60, 
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бокс 115 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
15). Гр. Мельник Інні Віталіївні - орієнтовною площею 0,0029 га по вул. Жовтневої революції , в 

дворі будинку №3, гараж 10 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
16). Гр. Кузьменку Володимиру Захаровичу   - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

М.Кривоноса, 66А, гараж 5 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
17). гр. Новаковській Світлані Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Територія 

цукрового заводу, 40А, бокс № 98; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
18). Гр..Варварук Людмилі Василівні: 
- орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Володарського 9  для індивідуального гаражного 

будівництва; 
- орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Володарського 9  для ведення особистого селянського 

господарства; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
19). Гр. Халабуді Віктору Михайловичу  - орієнтовною площею 0,0035 га по вул. Новоселів 7 А, 

бокс 24; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
20). Гр. Кузику Григорію Івановичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса, 62 А, 

бокс 16 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

 
в приватну власність  для ведення особистого селянського господарства  
21). Гр. Холяві Тетяні Михайлівні - орієнтовною площею 0,0300 га  по вул.. Польовій 27; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
22). Гр. Теслюк Катерині Василівні - орієнтовною площею 0,0060 га  по вул.. Пушкінська 10 ; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
23). Гр. Янішевській Лідії Іванівні - - орієнтовною площею 0,0050 га  по вул.. Пушкінська 19; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
24). Гр. Морозу Віктору Дмитровичу - орієнтовною площею 0,0050 га  по вул.. Пушкінська 14; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
25). Гр. Шумейко Ларисі Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0060 га по вул. Пушкінська, 17, 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
 
в користування на умовах оренди  
26). Барському ЛВУМГ філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» -  орієнтовною площею 

0,0072 га по вул. Кривоноса 62 А в м.Бар  для обслуговування гаражів в кількості 3 шт. 
(0,0024 га - кожний гараж )  з наданням поштової адреси кожному гаражу : вул. М.Кривоноса 
62 А гараж 2 А, гараж 4 А, гараж 6 А;     

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
27). Штегерану Василю Миколайовичу   -  орієнтовною площею 0,0050 га  по вул. Соборна 23 Б в 

м.Бар  для обслуговування нежитлового приміщення «Бойлерна»;     
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
28). Войцехівському Сергію Сігізмундовичу - орієнтовною площею 0,0100 га  по вул. Мазепи 1 А в 

м.Бар  для обслуговування гаражів;    
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
29). гр. Бондаренко Валентина Михайлівна – орієнтовною площею 0,6500 га, а саме :  

- орієнтовною площею 0,0500 по вул. Територія цукрового заводу, 32 А для провадження 
комерційної діяльності; 

- орієнтовною площею 0,6000 по вул. Територія цукрового заводу, 32 Б для виробничих 
потреб . 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
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В постійне користування  
30). ОСББ «НАШ ДІМ 2» -  орієнтовною площею 0,2030 га  по вул. Героїв Майдану 19 в м.Бар  для  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку;    
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

   
в користування на умовах земельного сервітуту 
31). гр. Мельник Ганні Йосипівні  -  орієнтовною площею 1,0 га  вздовж дороги Любар-Нова Ушиця 

в м.Бар  для ведення особистого селянського господарства ;     
       ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
        ВИРІШИЛИ : відмовити , враховуючи розташування земельної ділянки в охоронній зоні ЛЕП – 

10 кВт. 
32). гр. Вергелес Галині Андріївні  -  орієнтовною площею 0,80 га  вздовж дороги Любар-Нова 

Ушиця в м.Бар  для ведення особистого селянського господарства ;     
        ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
         ВИРІШИЛИ : відмовити, враховуючи розташування земельної ділянки в охоронній зоні ЛЕП – 

10 кВт.  
33). гр. Ковалько Надії Володимирівні – орієнтовною площею 0,0006 га по вул. Рози Люксембург, 

біля будинку № 11, для здійснення комерційної діяльності (виносної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією). 

        ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.  
        ВИРІШИЛИ : надати дозвіл без встановлення тимчасової споруди. 
 
В користування  
34). ОСББ «Рубін+»  - по пров.Коцюбинського, 10 в м.Бар  для  обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку; 
       ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  
       ВИРІШИЛИ: заяву зняти з розгляду , розглянути  після передачі даного будинку на баланс   

ОСББ «Рубін+». 
 

1.4.  СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків та гаражів:  
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян: 
для будівництва житлового будинку 
1). Савчук Світлану Юріївну -  під №1051; 
2). Каплишнюк Альону Миколаївну - під №1052; 
3). Грабчак Ліану Валентинівну - під №1053; 
4). Декалюк Інну Василівну - під №1054; 
5). Шевченко Людмила Юріївна – під № 1055; 
 
для будівництва житлового будинку в пільгову чергу 
6). Костюка Віталія Васильовича - під № 211 (АТО); 
7). Костюка Бориса Васильовича  - під № 212 (АТО); 
8). Наталюка Ігоря Григоровича - під № 213 (АТО); 
9). Подельнюка Олега Петровича - під № 214 (АТО); 
10). Кульчицького Віктора Михайловича  -  під № 215 (АТО); 
11). Волуцького Миколу Олексійовича -  під № 216 (АТО); 
12). Юркова Миколи Васильовича -  під №217 (АТО); 
13). Залогу Руслана Івановича -  під №218 (АТО); 
14). Семчука Антона Вікторовича –  під №219 (АТО); 
15). Купрія Євгена Олександровича -  під №220 (АТО); 
16). Дацкова Андрія Анатолійовича -  під №221 (АТО); 
17). Кальчука Дениса Вадимовича -  під №222 (АТО); 
18). Боровського Віктора Олександровича -  під №223 (АТО); 
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19). Кухара Сергія Анатолійовича -  під №224 (АТО); 
20). Ходзінського Сергія Олександровича - під №225 (АТО); 
21). Яцьо Миколу Миколайовича -  під №226 (АТО); 
22). Склярука Андрія Анатолійовича - під №227 (АТО); 
23). Семенова Дмитра Дмитровича - під №228 (АТО); 
24). Корпоченка Василя Миколайовича - під №229 (інвалід 3 групи); 
25). Гармідера Сергія Леонідовича - під №230 (АТО); 
26). Шарпіла Олега Володимировича - під №231 (АТО); 
27). Квасюка Олександра Михайловича - під №232 (АТО); 
28). Барченка Юрія Миколайовича - під №233 (АТО); 
29). Кльоца Станіслава Мартиновича -  під №234 (АТО); 
30). Гутаревича Олександра Ярославовича - під №235 (АТО); 
31). Тараканова Олега Володимировича - під №236 (АТО); 
32). Попіка Віталія Вікторовича - під №237 (АТО); 
33). Матвієнка Павла Олександровича - під №238 (АТО); 
34). Грабчака Ігоря Леонтійовича - під №239 (АТО); 
35). Мирчука Володимира Борисовича - під №240 (АТО); 
36). Поліщука Олександра Володимировича  - під №241 (АТО); 
37). Каськуна Юрія Васильовича - під №242 (АТО); 
38). Керничного Геннадія Руслановича - під №243 (АТО); 
39). Богатиря Леоніда Анатолійовича - під №244 (АТО); 
40). Ільніцького Костянтина Сергійовича – під № 245 (АТО); 
41). Теперчука Артура Васильовича – під № 246 (АТО); 

 
для будівництва гаража  

42). Ланову Тетяну Василівну  - для будівництва гаража під № 565 ; 
43). Савчука Андрія Васильовича  -  для будівництва гаража під № 566 (АТО); 
44). Ракшуна Олега Вікторовича -  для будівництва гаража під № 567 (АТО); 
45). Кирик Мирославу Миколаївну - для будівництва гаража під № 568 (АТО); 
46). Мельник Ганну Анатоліївну - для будівництва гаража під № 569 (АТО); 
47). Мельника Віктора Аркадійовича - для будівництва гаража під № 570 (АТО); 
48). Яцьо Миколу Миколайовича -  під №571 (АТО); 
49). Гожика Олександра Вікторовича - під №572 (АТО); 
50). Комара Андрія Володимировича - під №573 (АТО); 
51). Наталюка Ігоря Григоровича - під №574 (АТО); 
52). Янковського Ігоря Святославовича - під №575 (АТО); 
53). Антонюка Богдана Володимировича - під №576 (АТО); 
54). Гармідера Сергія Леонідовича - під №577 (АТО); 
55). Шарпіла Олега Володимировича - під №578 (АТО); 
56). Колосовича Сергія Анатолійовича - під №579 (АТО); 
57). Шевченко Ларису Павлівну – під № 580; 
58). Шевченко Людмилу Юріївну – під № 581; 
59). Бондаренка Тараса Володимировича – під № 583; 
 

1.5.  Слухали: заяви громадян про виділення земельних ділянок: 
1). гр. Місінкевичу Сергію Петровичу  , учаснику АТО,  - в межах м.Бар для ведення особистого 

селянського господарства;  
        ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого  Генерального плану міста земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах міста Бар не передбачені, 
новий Генеральний план міста проходить стадію погодження, запропонувати звернутись до 
Держземагентства у Барському районі.  

 
2). гр. Лановій Тетяні Василівні, дружині померлого  учасника АТО,  - в межах м.Бар для ведення 



 10 

особистого селянського господарства;  
       ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого  Генерального плану міста земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах міста Бар не передбачені, 
новий Генеральний план міста проходить стадію погодження, запропонувати звернутись до 
Держземагентства у Барському районі.  

 
3). гр.  Гарнику Олегу Валерійовичу,  учаснику АТО, - в межах м.Бар для городництва ;  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи те, що згідно діючого  Генерального плану міста земельні 
ділянки для городництва в межах міста Бар не передбачені, новий Генеральний план міста 
проходить стадію погодження, запропонувати звернутись до Держземагентства у Барському 
районі.  

 
4). гр.  Войцехівської Любов Леонідівни  - по вул..Калініна біля приміщення клубу УТОСу в м.Бар 

для будівництва гаража;  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: відмовити, враховуючи відсутність вільних земельних ділянок за вищевказаною 
адресою та те, що заявниця не перебуває в списку громадян на отримання земельних 
ділянок для будівництва гаражів. Включити заявницю в списки щодо виділення земельних 
ділянок для будівництва гаражів за №582. 

 
1.6.  Слухали: заяву  гр. Галущинського Олександра Григоровича про надання у власність земельної  

ділянки площею 0,1558 га в районі автозаправочної станції «ОККО»  для ведення особистого 
селянського господарства. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Галущинському Олександру Григоровичу на виготовлення  
технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1558 га в 
районі автозаправочної станції «ОККО» в м.Бар для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

1.7.  Слухали: заяву  гр. Лєбєдєвич Ганни Феліксівни про надання в користування земельної ділянки по 
вул..Буняковського , 4 для встановлення дитячого ігрового майданчика . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл  Лєбєдєвич Ганні Феліксівні на встановлення дитячого ігрового 
майданчика по вул..Буняковського , 4 в м.Бар.  
 

1.8.  Слухали: звернення Барської районної ради про надання в користування на умовах земельного 
сервітуту земельної ділянки площею 0,0130 га по вул..Буняковського , 4 для обслуговування 
(облаштування) прилеглої території до центру позашкільної роботи з дітьми та підлітками. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати Барській районній раді в користування на умовах земельного сервітуту 
земельну ділянку площею 0,0130 га по вул..Буняковського , 4 в м.Бар на один рік для 
обслуговування (облаштування) прилеглої території до центру позашкільної роботи з дітьми та 
підлітками. 
 

1.9.  Слухали: заяву Криштофор Ніни Іванівни щодо перенесення паркану на 1 м по вул. Островського, 
49. (повторно) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Надати дозвіл гр. Криштофор Ніни Іванівни на перенесення паркану на 1 м по вул. 
Островського, 49 в м.Бар згідно доданої схеми.  
 

1.10.  Слухали: заяву Зелінської Раїси Миколаївни щодо перенесення паркану по вул. Чкалова 28. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Відмовити Зелінській Раїсі Миколаївні у перенесенні паркану по вул. Чкалова 28 в 
м.Бар. 
 

1.11.  Слухали: звернення ТОВ «Хлібна країна» про надання дозволу на встановлення тимчасових 
споруд для провадження комерційної діяльності (продажу хліба та хлібобулочних виробів) за 
адресами : м. Бар по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32,  та м.Бар по вул. 
Р.Люксембург, біля будинку №68. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити ТОВ «Хлібна країна» у наданні дозволу на встановлення тимчасових 
споруд для провадження комерційної діяльності (продажу хліба та хлібобулочних виробів) в м. Бар 
по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32  та по вул. Р.Люксембург, біля будинку №68, 
враховуючи  рішення 54 сесії 6 скликання від 14.07.2014р. та 59 сесії 6 скликання від 17.03.2015р 
про відмову ТОВ «Хлібна країна» у затвердженні технічних документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж даних земельних ділянок для провадження комерційної 
діяльності (розміщення тимчасових споруд) за вищевказаними адресами. 
  

1.12.  Слухали: заяву  гр. Мазур Л.В. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0048 га по вул. Чернишевського, 6/23 для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування магазину) .  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Мазур Ларисі Володимирівні  договір оренди земельної ділянки площею 
0,0048 га по вул. Чернишевського, 6/23  в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування магазину) терміном на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

1.13.  Слухали: заяву  гр. Розінець Н.В.  про продовження терміну дії  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0018га по вул. Р.Люксембург 34 Б для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди) на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Розінець Наталці Василівні термін дії договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0018га по вул. Р.Люксембург 34 Б в м.Бвр для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) терміном на 1 рік зі ставкою орендної  плати в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

1.14.  Слухали: заяву  гр. Щепковського В.М.  про продовження терміну дії  договору оренди земельних 
ділянок площею 0,0283га та 0,7956 по вул. Заводська 10 для виробничих потреб на 3 роки.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Щепковському Віктору Миколайовичу термін дії договору оренди 
земельних ділянок площею 0,0283га та 0,7956 по вул. Заводська 10 в м.Бар для виробничих 
потреб на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
 

1.15.  Слухали: заяву  гр. Кислейко Л.М.   про поновлення  договору оренди земельної ділянки площею 
0,0801га по вул. Святого Миколая 1 для будівництва та обслуговування будівлі.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Кислейко Людмилі Миколаївні договір  оренди земельної ділянки 
площею 0,0801га по вул. Святого Миколая 1 для будівництва та обслуговування будівлі на 3 роки 
зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

1.16.  Слухали: заяву  гр. Чернелівського С.В.  про продовження терміну дії  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0020 га по вул. Р.Люксембург для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди «Преса») .  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу термін дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0020 га по вул. Р.Люксембург для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди «Преса») на 3 роки зі ставкою орендної  плати в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

1.17.  Слухали: заяву  гр. Войцехівського С.С., Блащука М.М. про поновлення договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0078 га по вул. Мазепи 1 А бокс 1 для індивідуального гаражного 
будівництва .  (повторно) 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ : Продовжити  Войцехівському Сергію Сігізмундовичу, Блащуку Миколі Миколайовичу 
термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0078 га по вул. Мазепи 1 А бокс 1 в м.Бар 
для індивідуального гаражного будівництва на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

1.18.  Слухали: заяву  гр. Бортнік М.В. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0030 га по вул. Соборна 28 В для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди)  на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Бортнік Марині Василівні термін дії договору про встановлення 
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0030 га по вул. Соборна 28 В в м.Бар для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування  тимчасової споруди) на 3 роки зі ставкою за 
користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 
 

1.19.  Слухали: заяву  гр. Редько Я.І. про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0070 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд) на 49 років .  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Редько Ярославі Іванівні термін дії договору про встановлення 
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. Святого Миколая в м.Бар для 
провадження комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд) на 3 
роки зі ставкою за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
 

1.20.  Слухали: заяву гр. Слободянюка М.Є., Слободянюк К.А. про внесення змін до рішення 24 сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. 
Слободянюка М.Є. та Слободянюк К.А.» щодо зміни площі орендованої земельної ділянки з 
«0,0030 га» до «0,0035» та продовження договору оренди даної земельної ділянки на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Внести зміни до рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Слободянюка М.Є. та Слободянюк К.А.»,  а 
саме в п.1 слова «0,0030 га» замінити словами «0,0035 га».   

2) Продовжити гр. Слободянюк Катарині Анатоліївні, гр.. Слободянюку Михайлу Євгенійовичу 
термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Гагаріна 3-76 в м.Бар 
для провадження комерційної діяльності (обслуговування входу до магазину на 3 роки зі 
ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

1.21.  Слухали: заяву гр.Ірхи Марії Степанівни про внесення змін до рішення 55 сесії Барської міської 
ради 6 скликання від 22.09.2014 р. «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою  гр. Ірхі М.С.».   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 55 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.09.2014 р. 
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«Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою  гр. Ірхі М.С.», а саме слова 
«для будівництва прибудови» замінити словами «для облаштування окремого входу та пандусу». 
 

1.22.  Слухали: заяву гр. Бабасюк Галини Самійлівни  про зменшення ставки орендної плати за 
земельну ділянку площею 0,0040 га по вул..Островського, 2/1, в зв’язку з хворобою та скрутним 
матеріальним становищем.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Відмовити гр. Бабасюк Галині Самійлівні  у зменшенні ставки орендної плати за 
земельну ділянку площею 0,0040 га по вул..Островського, 2/1 в м.Бар,  враховуючи те, що 
земельна ділянка використовується для провадження комерційної діяльності  та розташована в 
місці проведення ринкової торгівлі. 
 

1.23.  Слухали: заяву гр. Регульського В.В. про внесення змін до технічної документації із землеустрою 
щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  по вул. Героїв Майдану 17 В 
щодо зменшення розміру орендованої земельної ділянки з «0,0048 га» до «0,0033га». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Регульському Василю Васильовичу у внесенні змін до технічної 
документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
по вул. Героїв Майдану 17 В щодо зменшення розміру орендованої земельної ділянки з «0,0048 
га» до «0,0033га», враховуючи те, що земельна ділянка використовується для обслуговування 
тимчасової споруди. 
 

1.24.  Слухали: звернення ТОВ «Матеріальні ресурси» про внесення змін до технічної документації із 
землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  по вул. 
Територія цукрового заводу, 32 А, 32 Б . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Матеріальні ресурси» на 
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки  по вул. Територія цукрового заводу 32 А , вул. Територія цукрового заводу 32 Б  
в м.Бар, а саме зменшення площі земельної ділянки з «7,7722 га» до «7,1222 га».  
 

1.25.  Слухали: звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» про скасування рішень 55 сесії Барської міської ради 
6 скликання від 22.09.2014р. та 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р. щодо 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» земельної ділянки  
площею 11,1946 га по вул.. Червоноармійська, 70 в м.Бар для будівництва електростанції з 
використанням енергії сонця  та надання даної земельної  ділянки в оренду. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 55 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.09.2014р. та 59 
сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р. щодо затвердження проекту із 
землеустрою щодо відведення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» земельної ділянки  площею 11,1946 га по 
вул.. Червоноармійська, 70 в м.Бар для будівництва електростанції з використанням енергії сонця  
та надання даної земельної  ділянки в оренду. 
 

1.26.  Слухали: звернення гр . Семенович Наталі Вікторівни про скасування рішення 59 сесії Барської 
міської ради 6 скликання від 19.03.2015р.  «Про виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки» по вул.. Р.Люксембург 60, збільшення терміну дії договору оренди даної 
земельної ділянки з 3 до 49 років та зменшення орендної плати за неї з 12% до 6 %.   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:   
1) Скасувати рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.03.2015р.  «Про 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» по вул.. Р.Люксембург 60 в м.Бар.  
2) Залишити без змін рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 19.03.2015р.  «Про 

поновлення договору   оренди   земельної ділянки гр. Семенович Н.В.» по вул.. Р.Люксембург 
60 в м.Бар.  
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1.27.  Слухали: заяву гр. Пасічнюк Людмили Олексіївни про затвердження звіту про експертну грошову 
оцінку та викуп земельної ділянки площею 0,0131 га по вул. Соборна 11-91  в м.Бар за  24654 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Продати гр. 
Пасічнюк Людмилі Олексіївні земельну ділянку площею 0,0131 га, кадастровий номер 
0520210100:01:108:0055 за адресою: м.Бар, вул. Соборна 11-91  , за 24654 грн. 00 коп.  (без 
урахування ПДВ). 

 
1.28.  Слухали: заяву гр. Корзун Наталії Олександрівни про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку та викуп земельної ділянки площею 0,0212 га по вул. М.Туніка 11 А  в м.Бар за  37878 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки . Продати гр. 
Корзун Наталії Олександрівні земельну ділянку площею 0,0212 га , кадастровий номер 
0520210100:01:032:0013 за адресою: м.Бар, вул. М.Туніка 11 А  , за 37878 грн. 00 коп.  (без 
урахування ПДВ) після погашення заборгованості за користування земельною ділянкою на 
умовах оренди за 2013-2015 р.р.  

 
1.29.  Слухали: звернення Вінницької обласної організації Українського товариства мисливців та 

рибалок про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та викуп земельної ділянки площею 
0,0709 га по вул. Рози Люксембург, 46  в м.Бар, вартістю 132 470,00 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити звіт про експертну грошову оцінку. Продати Вінницькій обласній 
організації Українського товариства мисливців та рибалок земельну ділянку площею 0,0709 га , 
кадастровий номер 0520210100:01:141:0103, за адресою: м.Бар, вул. Рози Люксембург, 46, за 
132470 грн. 00 коп.  (без урахування ПДВ). 
  

1.30.  Слухали: звернення гр.Грисюка О.О. про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та 
викуп земельної ділянки площею 0,0400 га по вул. Рози Люксембург, 29-а  в м.Бар, ринковою 
вартістю 73 388,00 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Продати гр. 
Грисюку Олексію Олеговичу земельну ділянку площею 0,0400 га , кадастровий номер 
0520210100:01:033:0020 за адресою: м.Бар, вул. Р.Люксембург 29-А  , за 73388 грн. 00 коп.  (без 
урахування ПДВ) після погашення заборгованості за користування земельною ділянкою на 
умовах оренди за 2014-2015 р.р. в розмірі 1853,80 грн. 
 

1.31.  Слухали: звернення громадян міста Бар  щодо скасування рішення 49 сесії Барської міської ради 
6 скликання від 31.01.2014р. про  затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»  площею 0,1221 га  по вул.. 
Чехова 1 А та надання даної ділянки в користування на умовах земельного сервітуту на 3 роки, 
враховуючи те,  що земельна ділянка належить до ландшафтно - рекреаційної території та не 
відповідає генеральному плану міста. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Рішення 49 сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.01.2014р. про  
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ «Будівельно-
монтажне підприємство №1»  залишити в силі. 
 
 Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та 
житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П. 
 

1.32.  СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконкому №93-96 від 17.06.2015р.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому №93-96 від 17.06.2015р. про затвердження проектно-
кошторисних документацій по робочим проектам: 
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- «Будівництво каналізаційної мережі по вул.Монастирська-Маяковського у м. Бар Вінницької 
області(коригування в цінах на 2015р.)»  на суму 696466,00 грн. (шістсот дев’яносто шість 
тисяч чотириста шістдесят шість  гривень ); 

- «Будівництво водогону по вул.Монастирська-Маяковського у м. Бар Вінницької 
області(коригування в цінах на 2015р.)» на суму 342247,00 грн. (триста сорок дві тисячі двісті 
сорок сім  гривень ); 

- «Реконструкція водогону по вул. Кооперативна у м. Бар Вінницької області(коригування в цінах 
на 2015р.)» на суму 170153 грн. (сто сімдесят тисяч сто п’ятдесят три гривні). 

- «Будівництво водогону по вул. Островського в м. Бар Вінницької області(коригування в цінах на 
2015р.)» на суму 246577 грн. (двісті сорок шість п’ятсот сімдесят сім гривень) . 

 
1.33.  СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення  виконкому №149 від 18.08.2015р.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому №149 від 18.08.2015р. про затвердження проектно-
кошторисної документації по робочому проекту «Реконструкція газової котельні з до оснащенням її 
котлом на твердому паливі дитячого навчального закладу ДНЗ №7 «Казка» по вул..Трудова, 26 в 
м.Бар Вінницької області»  на суму 443250 грн. (чотириста сорок три  тисячі двісті п’ятдесят 
гривень ). 
 

1.34.  СЛУХАЛИ: звернення Управління ДАІ у Вінницькій області про прийняття в комунальну власність 
світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Героїв Майдану – Р.Люксембург в м.Бар  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Доручити постійній комісії  з питань архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства вивчити дане питання та доповісти на наступній сесії . 
 

1.35.  СЛУХАЛИ: звернення РВ ФДМУ по Вінницькій області про прийняття в комунальну власність 
греблі (плотини) та шлюзу нагульного ставу,  які знаходяться в межах м.Бар. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Доручити постійній комісії  з питань архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства вивчити дане питання з залученням представника СТОВ «Прогрес» - 
члена виконкому Мельника М.І., та надати пропозиції на розгляд чергової сесії міської ради. 

 
1.36.  СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Припинити право повного господарського відання комунальному підприємству «Бар-

благоустрій» на нерухоме майно, розташоване в м. Бар по вул. Соборна, 24/1, а саме :  
- групу приміщень №1, що складається з приміщень №1, №2, №3, №5, №6, №7, загальною 

площею 124,2 м2;  
- групу приміщень №2, що складається з приміщень №2 в будівлі літ. «А» та прибудови літ. 

«а», загальною площею 34,9 м2; 
- групу приміщень №3, що складається з приміщень №1-№14в будівлі літ. «А» та приміщень 

№І, №ІІ в підвалі літ. «А1», загальною площею 152,6 м2. 
2) Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, розташованого в м. Бар по вул. 

Соборна, 24/1, а саме : 
- групи приміщень №1, що складається з приміщень №1, №2, №3, №5, №6, №7, загальною 

площею 124,2 м2 з початковою вартістю 125 442 грн. без урахування ПДВ (150530  грн. 40 
коп. в т.ч. ПДВ);  

- групи приміщень №2, що складається з приміщень №2 в будівлі літ. «А» та прибудови літ. 
«а», загальною площею 34,9 м2 з початковою вартістю 35 249 грн. без урахування ПДВ 
(42298 грн. 80 коп. в т.ч. ПДВ); 

- групи приміщень №3, що складається з приміщень №1-№14 в будівлі літ. «А» та приміщень 
№І, №ІІ в підвалі літ. «А1», загальною площею 152,6 м2 з початковою вартістю 154 126 грн. 
без урахування ПДВ (184951 грн.20 коп. в т.ч. ПДВ). 
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3) Провести відчуження вищевказаного нерухомого майна шляхом продажу на аукціоні. 
4) Укласти договір на проведення аукціону з урахуванням вимог Закону України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з відповідною 
торгуючою організацією. 

 
1.37.  СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Затвердити звіт про незалежну оцінку нерухомого майна, розташованого в м. Бар по вул. 

Героїв Майдану 53, а саме комплексу по обслуговуванню автотранспорту, загальною площею 
1550,9 м2 з початковою вартістю 497 079 грн. без урахування ПДВ (596494 грн. 80 коп., в т.ч. 
ПДВ ) та провести його відчуження шляхом продажу на аукціоні. 

2) Укласти договір на проведення аукціону з урахуванням вимог Закону України «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з відповідною 
торгуючою організацією. 

 
1.38.  Слухали: Про внесення змін до Положення про оренду комунального майна територіальної 

громади м.Бар  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до Положення про оренду комунального майна територіальної громади 
м.Бар, а саме п.20 доповнити словами «…використання для виробничих потреб». 
 

1.39.  Слухали: Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Вивести зі складу комітету з конкурсних торгів Орищука Сергія Юрійовича, який 
займав посаду секретаря комітету. Ввести в склад комітету з конкурсних торгів Солодовник 
Наталю Анатоліївну – економіста  структурного підрозділу фінансово-економічного відділу 
Барської міської ради на посаду секретаря комітету. 
 

1.40.  Слухали: заяву гр. Голубкова О.І., учасника АТО, з пропозицією  – вулиця Захисників Щастя 
(Щастя пропонує трактувати як назву міста Щастя Луганської області  або як щастя в прямому 
значені цього слова) та звернення ВЧ А1603 -  з пропозицією – вулиця Віталія Вашеняка  на честь 
майора медичної служби , загиблого під час участі в АТО. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Доручити комісії, створеній рішенням 59 сесії 6 скликання від 19.03.2015р., для  
визначення кількості земельних ділянок та встановлення черговості на отримання земельних 
ділянок учасниками АТО,  вивчити питання найменування вулиць, де розташовані земельні 
ділянки призначені для учасників АТО, надати пропозиції на розгляд наступної сесії  . 
 

1.41.  Слухали: Про заходи з виконання  вимог ЗУ «Про  засудження комуністичного та націонал - 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних  режимів в Україні  та заборону їхньої символіки». 
ВИСТУПИЛИ: 
Головуючий про те, що перелік вулиць опубліковано на сайті міської ради  та «Медіа-Бар», також 
буде опубліковано в газеті «Барчани» , а люди нехай уже визначаються, які назви вулиць слід 
замінити , а які залишити . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:   
1) Створити  робочу комісію для перейменування вулиць , скверів, провулків тощо, а також 

демонтажу пам’ятних знаків, у наступному складі: 
Голова комісії: Кальман О.В., секретар міської ради;  
Члени комісії:  
Мандрика М.І., Терлецький А.П., Хода Є.Г., Щепковський В.М., голови постійно діючих 
депутатських комісій; 
Гвоздяр Ю.В., заступник міського голови ; 
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Греськів В.Б., Погребнюк Ю.В., працівники відділу АБЗВ міської ради; 
Завадська А.І. , представник ПП «Медіа-Бар» за згодою 
Островіцький С., представник ГО «Актив-Бар» за згодою.  

2) Комісії здійснити інвентаризацію вулиць , скверів, провулків, пам’ятних знаків на території міста 
Бар на предмет їхнього відношення до комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів та необхідності перейменування /демонтажу пам’ятних 
знаків, надати пропозиції нових назв для вулиць , скверів, провулків тощо, що підлягають 
перейменуванню із широким залученням до обговорення даного питання громадськості міста, 
в тому числі із використанням Інтернет-ресурсу, та надати пропозиції на розгляд чергової сесії 
міської ради. 

 
1.42.  СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «РУБІН+» про передачу житлового будинку №10 по пров. 

Коцюбинського на баланс ОСББ «РУБІН+».  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на передачу житлового будинку №10 по пров. 

Коцюбинського з балансу  КП «Барське будинкоуправління» на баланс ОСББ «РУБІН+» після 
повного погашення заборгованості по квартирній платі. 

2) Створити комісію щодо передачі житлового будинку на баланс ОСББ «РУБІН+» у наступному 
складі: 

Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови. 
Члени комісії:  
голова правління ОСББ «РУБІН+»; 
бухгалтер ОСББ «РУБІН+»; 
начальник КП «Барське будинкоуправління»; 
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління». 
представник КП «Бар-благоустрій». 
 

1.43.  СЛУХАЛИ: заяви гр. Стиренко Любов Петрівни та Ніколайчук Марії Петрівни  щодо присвоєння 
окремих поштових адрес належних їм часток житлового будинку по вул. Кірова 5.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати частинам житлового будинку по вул. Кірова 5 окремі поштові адреси, а саме : 
- 47/100 частині житлового будинку , що належить Стиренко Любов Петрівні - поштову адресу : 

м.Бар, вул. Кірова 5;  
- 53/100 частині будинку , що належить Ніколайчук Марії Петрівні, - поштову адресу : м.Бар, вул. 

Кірова 5 а. 
  

Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, цін та інвестицій  проінформує   голова    комісії  Хода Є.Г. 

  
1.44.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту 

«Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Димитрова в м. Бар Вінницької 
області». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Вибірковий 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Димитрова в м. Бар Вінницької області»  на суму 
992742 грн. (дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот сорок дві гривні). Надати дозвіл КП «Бар-
благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства. 
 

1.45.  СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту 
«Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Димитрова в м. Бар Вінницької 
області». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Вибірковий 
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капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Димитрова в м. Бар Вінницької області»  на суму 
992742 грн. (дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот сорок дві гривні). Надати дозвіл КП «Бар-
благоустрій» на проведення вищевказаних робіт згідно проекту та вимог чинного законодавства. 
 

1.46.  СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «Бар-благоустрій» зведених кошторисних розрахунків вартості 
об’єктів будівництва. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити  зведені кошторисні розрахунки вартості об’єктів будівництва: 
1) Поточний ремонт дорожнього покриття по  вул. Героїв Майдану,19 в м.Бар Вінницької обл. -  на 

суму 97320 грн. (дев’яносто сім тисяч триста двадцять гривень) з урахуванням ПДВ. 
2) Поточний ремонт тротуару від вул. Островського до пров. Коцюбинського в м.Бар Вінницької 

обл.» на суму 46212 грн. (сорок шість тисяч двісті дванадцять гривень) з урахуванням ПДВ. 
КП «Бар-благоустрій» вжити вичерпних заходів щодо проведення робіт згідно вищевказаних 
зведених кошторисних розрахунків та вимог чинного законодавства. 
 

1.47.  СЛУХАЛИ: Про затвердження КП «Барське будинкоуправління» зведених кошторисних 
розрахунків вартості об’єктів будівництва. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити  зведені кошторисні розрахунки вартості об’єктів будівництва: 
1) Поточний ремонт прибудинкової території вул. Буняковського 4 в м.Бар Вінницької обл. на суму 

55267 грн. 00 коп. (п’ятдесят п’ять тисяч двісті шістдесят сім  гривень 00 коп.) з урахуванням 
ПДВ. 

2) Поточний ремонт прибудинкової території вул.Героїв Майдану,21 в м.Бар Вінницької обл. на 
суму 66826 грн. 00 коп. (шістдесят шість тисяч  вісімсот двадцять шість  гривень 00 коп.) з 
урахуванням ПДВ. 

3) Поточний ремонт прибудинкової території вул.Героїв Майдану,23 в м.Бар Вінницької обл. на 
суму 61432 грн. 42 коп. (шістдесят одна тисяча  чотириста тридцять дві гривні 42 коп.) з 
урахуванням ПДВ. 

4) Поточний ремонт прибудинкової території вул. Калініна, Нахімова 21 (стоматологія) в м.Бар 
Вінницької обл.» на суму 78967 грн. 00 коп. (сімдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят сім  
гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

5) Поточний ремонт прибудинкової території вул.Комарова 1,3 в м.Бар Вінницької обл.» на суму 
67591 грн. 00 коп. (шістдесят сім тисяч  п’ятсот дев’яносто одна гривня 00 коп.) з урахуванням 
ПДВ. 

6) Поточний ремонт прибудинкової території вул. Р.Люксембург 72 в м.Бар Вінницької обл.» на 
суму 68140 грн. 00 коп. (шістдесят вісім  тисяч сто сорок гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

7) Поточний ремонт прибудинкової території вул. Соборна 1 в м.Бар Вінницької обл.» на суму 
86177 грн. 00 коп. (вісімдесят шість тисяч сто сімдесят сім  гривень 00 коп.) з урахуванням 
ПДВ. 

8) Поточний ремонт прибудинкової території вул. Туніка 7 в м.Бар Вінницької обл.» на суму 88379 
грн. 00 коп. (вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят дев’ять  гривень 00 коп.) з урахуванням 
ПДВ. 

КП «Барське будинкоуправління» вжити вичерпних заходів щодо проведення робіт згідно 
вищевказаних зведених кошторисних розрахунків та вимог чинного законодавства. 
 

1.48.  СЛУХАЛИ: Про затвердження програм . 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  : 
1) Програму забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню 

КВУ ВКГ «Барводоканал»» 
2) Програму енергозбереження  для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) м.Бар на 2015- 2019 роки .  
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1.49.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6  скликання від 23.01.2015р. «Про міський 
бюджет на 2015 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Збільшити доходи загального фонду  міського бюджету за рахунок додаткових 
надходжень які склалися  станом на 01.08.2015 року в сумі 1 718 618 грн. по :  
-14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі 
підакцизних  товарів» в сумі 1 060 000 грн. 
-18010500 « Земельний податок з юридичних осіб»  в сумі 370 000 грн. 
-18010600 « Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 120 000 грн. 
-18011100 « Транспортний податок з юридичних осіб» в сумі 25 000 грн. 
-22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 143 618 грн. 
 2. Збільшити видатки  загального фонду в сумі  367 612 грн. : 
- в сумі  197 612 грн. на КФК  100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ»  КЕКВ 2610 « Субсидії та 
поточні трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» (16 000 грн. на придбання 
сміттєвих урн; 15 400 грн. на установку  сміттєвих урн; 120 000грн. –поточний трансферт; 46 212 
грн.- ремонт  тротуарів від вул. Островського до пров. Коцюбинського). 
- в сумі 120 000 грн. на КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 2610 « 
Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям) поточний трансферт  під затверджену 
програму  «Забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та водовідведенню 
КВУ ВКГ «Барводоканал» 
- в сумі  50 000 грн. на  КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали) КЕКВ 2610 « Субсидії 
та поточні трансферти ( установам та організаціям)    фінансування   КП редакція газети Барської 
міської ради  «Барчани» . 
3. Збільшити видатки спеціального фонду  за рахунок  коштів переданих  з загального 
фонду  в сумі  1 351 0006 грн.: 
- в сумі  403 000 грн. із загального фонду в спеціальний фонд (фонд розвитку) на  КФК 150101   
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» КП «Бар-благоустрій» 
Завершення капітального ремонту автомобільної дороги по вул.Б.Сфорци на діл.від вул.Комарова 
до вул. Туніка . 
- в сумі  855 906 грн. із загального фонду в спеціальний фонд (фонд розвитку) на КФК 150101    
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»  КП «Бар-благоустрій» 
капітальний ремонт  дороги по   вул. Димитрова . 
- в сумі  58 600 грн. кошти  загального фонду в спеціальний ( фонд розвитку)   КФК 100203 « 
Благоустрій міст,сіл та селищ»  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»    КП «Бар-
благоустрій»  на  придбання  лавок.    
- в сумі  33 500 грн. із загального фонду в спеціальний фонд (фонд розвитку)  на КФК 150101    
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»  КФК  КВУ ВКГ 
«Барводоканал» співфінансування водогону по вул. Островського. 
4. Перерозподіл : 
4.1. Зменшити видатки загального фонду по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» в 
сумі 197 727 грн., з них  :   
                                    КЕКВ 2111 «Заробітна плата»- 76 900 грн.; 
                                    КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» - 15 000 грн.;  
                                    КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 28 000 грн.;  
                                    КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 77 827 грн.; 
                                     
4.2. Збільшити видатки загального фонду в сумі 59 127 грн. по :  
- КФК 250380 « Інші субвенції » КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
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інших рівнів» в сумі 32 300 грн., з них : - 17 300 грн. субвенція районному бюджету на придбання 
енергозберігаючих вікон для ЗОШ № 3 м.Бар ; - 15 000 грн. субвенція районному бюджету  на 
Центр первинної медицини на безкоштовне та пільгове лікування хворих міста. 
- КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші видатки 
населенню» -  в сумі 25 000 грн . 
- КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ2210  « Предмети, матеріали , обладнання та 
інвентар» в сумі  1827 грн. для придбання насоса GRUNDFOS 25-40-S - 180 для ДНЗ № 3 м.Бар    
4.3.Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку)  в сумі 138 600 грн. по : 
- КФК 150101    «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам», а 
саме:  КП «Бар-благоустрій» капітальний ремонт  дороги по   вул. Димитрова  - 136 836 грн. та КП 
«Будинкоуправління»  на оплату послуг по тех. нагляду згідно акту виконаних робіт – 1 764 грн.   
4.4.Зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку  по : 
- КФК 150101   «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»  КП 
«Бар-благоустрій» на суму 90 000 грн. та відповідно збільшити видатки  по КФК 150101   
«Капітальні вкладення»  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 90 000 
грн. для виготовлення ПКД  котелень  на Альтернативному паливу для ДНЗ № 1, ДНЗ №2-3, 
ДНЗ№7. 
5. Перенести  видатки в сумі 110 150 грн. з грудня на вересень  по КФК 100203 « Благоустрій 
міст,сіл та селищ»  КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям)    КП 
«Бар-благоустрій».    
 

1.50.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6  скликання від 23.01.2015р. «Про міський 
бюджет на 2015 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Направити кошти по КФК 100101 «ЖКГ» КП «Будинкоуправління» в сумі 460 000,00 
грн. на поточний ремонт прибудинкових територій, а саме : 
66 826 грн. – вулиця Героїв Майдану, 21; 
86 177 грн. – вулиця Соборна, 1; 
67 591 грн. – вулиця Комарова, 1, 3; 
68 140 грн. – вулиця Рози Люксембург, 72; 
78 967 грн. – вулиця Калініна-Нахімова, 21; 
88 379 грн. – вулиця Туніка, 7. 
 

1.51.  СЛУХАЛИ: звернення голови ліквідаційної комісії Барського ККП про виділення коштів для оплати 
послуг з архівації документів Барського КПП в сумі 10500 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: за –«19», проти - «2», утрималось –«0». Рішення додається.  
ВИРІШИЛИ: виділити кошти при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами 9 
міс.  
 

1.52.  СЛУХАЛИ: звернення голови ліквідаційної комісії Барського ККП про виділення коштів для 
погашення  заборгованості  Барського ККП  до Пенсійного фонду  із сплати страхових внесків в 
сумі 115.6 тис.грн.  – 57.8 тис.грн.  в ІІІ кварталі, 57.8 тис .грн в IV кварталі. 
ГОЛОСУВАЛИ: за –«19», проти - «2», утрималось –«0».  Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: виділити кошти при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами 9 
міс.  
 

1.53.  СЛУХАЛИ: звернення КПТМ «Бартеплокомуненерго» про виділення коштів для погашення  
заборгованості  КПТМ «Бартеплокомуненерго»  до Пенсійного фонду по призначенню пільгової 
пенсії працівнику підприємства в сумі 18,8 тис.грн..   
ГОЛОСУВАЛИ: за –«20», проти - «1», утрималось –«0».  Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: виділити кошти при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами 9 
міс.  
 

1.54.  СЛУХАЛИ: звернення Управління ПФУ у Барському районі Вінницької області про виділення 
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коштів на: 
-  продовження ліквідації КП «Барський ККП», а саме: погашення  заборгованості по страхових 
внесках, єдиному внеску для зарахування страхового стажу в сумі 246,0 тис.грн.   
- фактично непрацююче підприємство КПТМ «Бартеплокомуненерго», а саме на погашення 
заборгованості по  пільговим пенсіям в сумі 22,8 тис.грн .  
ГОЛОСУВАЛИ: за –«20», проти - «1», утрималось –«0». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: виділити кошти при наявності вільних коштів в міському бюджеті за результатами 9 
міс.  
 

1.55.  СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах міста.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Звільнити з 01.08.2015р.: 
1) гр. Чмих Олену Миколаївну від плати за харчування сина Чмиха Дениса Вікторовича в ДНЗ №7 

на 50% як  багатодітну сім’ю; 
2) гр. Боднар Олесю Володимирівну від плати за харчування доньки Боднар Дар’ї Костянтинівни в 

ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
3) гр. Мандру Надію Василівну  від плати за харчування дітей Мандри Ірини Вікторівни, Мандри 

Дарини Вікторівни  в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
4) гр. Франчук Анжелу Миколаївну від плати за харчування дітей Франчук Вікторії Євгенівни , 

Франчука Артура Євгеновича в ДНЗ №2 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
5) гр. Омельченко Ольгу Василівну від плати за харчування доньки Омельченко Емми Ігорівни  в 

ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.08.2015р. по 30.11.2015р.  
6) гр.  Кравчук Олену Валеріївну від плати за харчування Федорової Олени Володимирівни, 

дитини-сироти, в ДНЗ№2 на 100% як опікуна малолітньої дитини. 
 
2. Звільнити з 01.09.2015р.: 
1) гр. Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування сина Мізерного Артура Руслановича в 

ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
2) гр. В’юн Наталію Степанівну від плати за харчування сина В’юна Вадима Олександровича в 

ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
3) гр. Іващенко Юлію Станіславівну від плати за харчування сина Іващенка Олександра 

Володимировича  в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю. 
 
3. Звільнити :  
1) гр. Новаківського Геннадія Петровича  від плати за харчування сина Новаківського Олександра 

Геннадійовича в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 
30.06.2015р. ; 

2) гр. Семьонову Тетяну Сергіївну  від плати за харчування сина Семьонова Олександра 
Вікторовича в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 
16.07.2015р.; 

3) гр. Савчука Андрія Васильовича  від плати за харчування сина Савчука Романа Андрійовича в 
ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 19.08.2015р. ; 

4) гр. Герасименко Тетяну Сергіївну  від плати за харчування доньки Герасименко Вікторії 
Анатоліївни в ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 
06.08.2015р. 

5) гр. Теперчук Тетяну Вікторівну від плати за харчування сина Теперчука Артема Артуровича в 
ДНЗ №3 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 06.08.2015р. 

6) гр. Ратушняк Ірину Олегівну від плати за харчування сина Ратушняка Владислава Максимовича 
в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 06.08.2015р. 

 
 

1.56.  СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу гр. Банделюку Ігорю Миколайовичу  на поховання 
батька  Банделюка Миколи Васильовича  в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не 
працював. 
 

1.57.  СЛУХАЛИ: Про виплату матеріальної допомоги на лікування.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу : 

-Гр. Губенку Івану Олександровичу   -  на лікування в розмірі 1000 грн.; 
-Гр. Галецькому Григорію Ульяновичу  -  на лікування в розмірі 1000 грн. ; 
-Гр.Гандзій Галині Олексіївні на лікування в онкологічному диспансері в розмірі 1000 грн. 

Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.    
 

1.58.  СЛУХАЛИ: звернення громадян  щодо надання матеріальної допомоги.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Поставити на облік осіб, які потребують матеріальної допомоги; 

- Гр. Врублевську Галину Василівну, жительку с.Матейків, -  на лікування (онкозахворювання); 
- Гр.Гребенюк Галину Сергіївну -  на лікування  ( цукровий діабет другого типу ) та лікування сина 

Гребенюка Андрія Ігоровича; 
- Гр.Гребенюка Ігоря Петровича - на лікування  сина Гребенюка Андрія Ігоровича; 
- Гр.Петрову Маріанну Олександрівну - на лікування  сина Петрова Кіріла Богдановича; 
- Гр Мацуна Антона Йосиповича -  на ремонт інвалідного візка (придбання двох гелевих  

акумуляторів ) 
- Гр. Огороднік Олену Миколаївну -  на придбання спецодягу чоловікові Марисику Миколі 

Степановичу в зв’язку з мобілізацією до військової служби в зоні АТО ; 
- Гр. Ружанську Аллу Володимирівну  -  сім’ї учасника АТО Ружанського Анатолія Георгійовича;  

 Заяви розглянути повторно при наявності додаткових надходжень до міського бюджету.  
 

1.59.  СЛУХАЛИ: звернення Гр. Гулевича Валерія Вікторовича  щодо надання матеріальної допомоги на 
вирішення побутових питань як сім’ї демобилізованого учасника АТО. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ:  запропонувати гр. Гулевичу Валерію Вікторовичу  додати підтверджуючі документи , 
що сім’я даної особи дійсно потребує матеріальної допомоги .  
 

1.60.  СЛУХАЛИ: звернення відділення ВД ФССНВ у Барському районі  щодо зменшення розміру 
орендної плати за оренду приміщення по вул..Героїв Майдану 3. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Надати Відділенню ВД ФССНВ у Барському районі  Вінницької області пільгу щодо 
ставки орендної плати за оренду нежитлового приміщення комунальної власності для розміщення 
офісу  в м.Бар по вул. Героїв Майдану , 3, а саме – встановити ставку орендної плати  в розмірі 9 
грн./м2  в місяць на термін з 01 вересня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. 
 

1.61.  СЛУХАЛИ: Про делегування міському голові та виконавчому комітету міської ради  окремих 
повноважень   
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати право міському голові та виконавчому комітету міської ради  за погодженням 
з постійною депутатською комісією з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
цін та інвестицій з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради, здійснювати у 
міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету. 
 

1.62.  Слухали: Про створення кадрового резерву в Барській міській раді та затвердження Порядку його  
формування.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Створити кадровий резерв для зайняття посад і просування  по  службі в апараті 
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Барської міської ради. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в Барській міській раді 
(додаток 1). 

 
1.63.  СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови від 12.08.2015р. за №152-Р, 157-Р.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови Дзіся О.І. №№ 152-Р, 157-Р від 
12.08.2015р. щодо виділення КП «Бар-благоустрій» з резервного фонду міського бюджету 10000 
грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для усунення явищ горіння на стихійному 
полігоні ТПВ. 
 

1.64.  СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ  про виділення коштів : 
1) НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню №2» м.Бара - на капітальний ремонт приміщень 

(необхідно замінити  вікна в кількості 186шт. по 4000грн. за 1 шт . та придбати 1комплект 
меблів на суму 12000грн.); 

     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
     ВИРІШИЛИ: відмовити в зв’язку з  обмеженим бюджетним фінансуванням. 
 
2) НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню №2» м.Бара -  на капітальний ремонт системи 

опалення в сумі 796 235 грн.; 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

     ВИРІШИЛИ: відмовити в зв’язку з  обмеженим бюджетним фінансуванням. 
 
3) КЗ «Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»»  - для завершення 

будівництва універсального спортивного майданчика із синтетичним покриттям (закупка 
модульних збірно-розбірних трибун – 4 шт. та спец обладнання для 4 видів спорту) в сумі 435 
тис.грн.  
ВИСТУПИЛИ:  
Погребняк В.М. про те, що він був присутній  сесії міської ради , коли приймався на  бюджет 
міста і там були заплановані кошти на придбання спортивного інвентарю , на даний час 
проводяться певні роботи по спорудженню універсального майданчика , забудовник закупив 
частину інвентарю, потрібно 235 тис.грн. Пропоную перенести  кошти з інших статей  і кошти 
виділити сьогодні.  
Голова РДА Саволюк В.В. про те, що це має бути  споруда, якій немає рівної в області, прошу 
виділити кошти. 
Головуючий про те, що дане питання обговорювалось за участю голови РДА та депутатів 
районної ради, це важливе питання. Не менш важливе питання на даний час  це встановлення 
котелень на паливі, що заміщає газ, в зв’язку з важкою ситуацією в країні. Є вказівка уряду  про 
встановлення таких котелень.  Як мені відомо, що ПАТ «Барський машзавод»  уже виготовив 
одну котельню , вартість якої біля 500 тис.грн.  с метою подальшого встановлення її  для 
опалення ДНЗ «Казка»  по вул.Трудова.  Ще є п’ять , які заплановано встановити за кошти 
міської ради. В міській раді нікому не збільшили  заробітну плату, навпаки сьогодні зняли 250 
тис.грн. з фінансування апарату міської ради.      

     ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Дати згоду на поетапне фінансування робіт з реконструкції універсального 
спортивного майданчика з синтетичним покриттям Барської районної дитячо-спортивної школи 
за адресою : Вінницька область , м.Бар, вул. В.Комарова, 2 (влаштування спортивного 
інвентарю).  Суму та розміри поетапного фінансування визначити після реалізації 
комунального майна на аукціоні.  

 
4) КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - на 

придбання бензину  в сумі 50 тис.грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається. 

     ВИРІШИЛИ: відмовити в зв’язку з  обмеженим бюджетним фінансуванням. 
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1.65.  СЛУХАЛИ: Про збільшення штатної чисельності працівників ДНЗ м.Бар на 2,75 штатних одиниці в 
зв’язку з додатковим  введенням посад логопедів.  
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: питання зняти з розгляду , перенести на наступну сесію , в зв’язку з тим , що дане 
питання на комісії не обговорювалось.  
 

1.66.  СЛУХАЛИ:  
Головуючий повідомив про звернення депутата міської ради Цицюрського Л.Л. щодо підтримки 
програми «Філософія серця» , яка передбачає прийняття бюджетного регламенту.  Це  питання 
попередньо розглядалось, через 2 місяці вибори, вважаю недоцільним приймати з цього питання 
якійсь рішення, щоб не залишати  спадщину наступній каденції. Нехай це питання з «чистого» 
аркушу розглядають новообраний голова та депутати міської ради.   
 

2. Різне. 
Саволюк В.В.  повідомив про загибель нашого земляка Водзяновського Андрія Володимировича, 
оголосив хвилину мовчання.  
Іванова В.І. про те, що 28 серпня відбудеться аукціон з продажу майна ,  запропонувала відмінити 
торги по приміщенню – лот №5, в зв’язку з тим, що його використовує гр.Свистак,   сплачує орендну 
плату, договір не закінчено. 
Розбийголова В.Л. про те, що йому відмовлено в продажі 70 пм  труби металевої для 
встановлення біл-бордів. 
Головуючий відповів, що демонтовані труби передано  Барводоканал, який не є торгуючою 
організацією.  
Розбийголова Р.А. про те, що йому в КП «Барське будинкоуправління»  відмовлено в 
розпилюванні 2 куб.м дуба. 
Терлецький А.П. відповів що така послуга відсутня в КП «Барське будинкоуправління», немає 
ліцензії .   
Маніта К.М.  про стан судових розслідувань щодо земельної ділянки під районним ринком, 
запропонувала присутнім ознайомитись з документами та  не приймати будь-яких рішень по даній 
земельній ділянці.   
Піддубний М.І.  про вшанування пам’яті жертв голодомору,  встановлення пам’ятника . 
Головуючий повідомив ,  що питання обговорювалось зі священнослужителями і жителями міста, 
на їх думку слід встановити хрести . Питання буде розглядатись після виділення земельної ділянки 
для при храмової площі.   
 

Головуючий повідомив, що порядок денний 63 сесії вичерпаний, запитав щодо зауважень та 
пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 63 сесії міської ради від 
25.08.2015р. 
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 63 сесії міської ради 6 скликання від 25.08.2015р. 
Звучить Гімн України.   

 
 

Головуючий                                                                                 О.І.Дзісь 
 
Секретар                                                                                                 Г.В.Педос                                                                                 
                                                                                                         


