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УКРАЇНА 
Барська міська  рада Вінницької області  

 
П Р О Т О К О Л           

                                                                           
66 сесія                                                6 скликання                                                19.10.2015р. 
 
Початок сесії: 11 год. 10  хв. 
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 35 хв. 
Місце проведення: зала засідань Будинку рад. 
Всього  депутатів  ради –  30  особа  та міський голова. 
Присутні депутати  на сесії: –  21 особа.   
Відсутні депутати: Загорулько Л.Л. , Кобиль А.П., Мандрика М.І., Мартинович Н.Ф.,  Маршук О.Д.,  
Нівельська О.Я., Савчук Ю.І.,  Ставнюк І.М., Шостаківський О.П., міський голова Дзісь 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.  
Головуючий на сесії: секретар міської ради Кальман О.В.    
 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне 
засідання 66 сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо 
інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 66 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві 
години без перерви. 
 
Звучить Гімн України.   
 
СЛУХАЛИ: 
Головуючий  запропонував обрати секретаріат 66 сесії міської ради 6 скликання у кількості одного 
депутата, запитав щодо інших пропозицій. 
Голосували: за – одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат  пленарного засідання 66 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 66 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. 
ВИСТУПИЛИ: 
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Депутат Досій С.В. запропонував розглянути звернення гр. Захарчука  М.В. щодо земельної ділянки 
щодо на перехресті вулиць Героїв Майдану – Р.Люксембург в м.Бар. 
Головуючий  запропонував розглянути звернення гр. Захарчука  М.В. щодо земельної ділянки щодо на 
перехресті вулиць Героїв Майдану – Р.Люксембург в м.Бар при розгляді заяв громадян    під час 
виступу заступника голови постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин    та охорони      
навколишнього  природного  середовища Щепковського В.М.  
Голосували: за – одноголосно.   
ВИРІШИЛИ:  Затвердити наступний порядок денний:   
1. «Про внесення змін до рішення 58 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання від 

23.01.2015 р.  «Про міський бюджет на 2015 рік» /Хода Є.Г./ 
2.  «Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій» .  
3. «Різне» 

 
 

Розгляд питань порядку денного: 
 
 Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін та інвестицій  проінформує   голова    комісії  Хода Є.Г. 
 

1.1.  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: Перенести видатки  загального фонду  з  грудня місяця на жовтень   місяць   в сумі  
10 000 грн. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші 
виплати населенню». 
 

1.2.  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 по спеціальному фонду  код 25010100 « Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною діяльності», батьківська плата за перебування в 
ДНЗ,  в сумі 80 000 грн.00 коп. 
2) Збільшити  видатки  спеціального фонду   в сумі  80 000 грн.00 коп.  по КФК 070101 «Дошкільні 
заклади освіти»  КЕКВ 2230 «Продукти харчування».  
 

1.3.  СЛУХАЛИ: Про питання дольової участі у завершенні робіт з реконструкції  спортивного 
майданчика з синтетичним покриттям 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Направити ДЮСШ «Колос» в якості співфінансування завершення робіт з 
реконструкції спортивного у майданчика з синтетичним покриттям  кошти, що надійдуть від 
відчуження шляхом продажу з аукціону наступних об’єктів нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади міста Бар: 
- Група нежитлових приміщень № 60 площею 13,6 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19 по вул. 
Героїв Майдану зі стартовою ціною 56800 грн. без ПДВ; 
- Група нежитлових приміщень № 57 площею 77,67 кв.м., яка знаходиться у будинку № 19 по вул. 
Героїв Майдану зі стартовою ціною 198900 грн. без ПДВ. 
 

2.1.  СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах міста.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1. Звільнити з 01.10.2015р.: 
1) гр. Сироту Наталію Анатоліївну від плати за харчування дітей Сироти Валерія Віталійовича, 
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Сироти Вадима Віталійовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
2) гр. Плахотнюк Ірину Володимирівну від плати за харчування дітей Плахотнюк Юлії Віталіївни, 

Плахотнюк Софії Віталіївни в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
3) гр. Ревчук Ірину Олександрівну  від плати за харчування доньки Ревчук Елли Ігорівни  в ДНЗ 

№2 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
4) гр. Дем’янову Юлію Петрівну від плати за харчування сина Дем’янова Володимира 

Руслановича в ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
5) гр. Островіцьку Тетяну Володимирівну від плати за харчування сина Островіцького Івана 

Анатолійовича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
6) гр. Мазуренка Вячеслава Петровича від плати за харчування сина Мазуренка Максима 

Вячеславовича в ДНЗ №1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
7) гр. Білан Ірину Іванівну від плати за харчування сина Білана Єгора Ігоровича в ДНЗ №8 на 50% 

як  багатодітну сім’ю; 
8) гр. Продан Любов Віталіївну від плати за харчування доньки Продан Анни Василівни в ДНЗ №1 

на 50% як  багатодітну сім’ю; 
9) гр. Щербатюк Віту Миколаївну  від плати за харчування сина Щербатюка Олексія Віталійовича  

в ДНЗ №3 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
10) гр.  Вередіну Антоніну Миколаївну від плати за харчування сина Вередіна Володимира 

Ігоровича в ДНЗ №8 на 50% як  багатодітну сім’ю з 01.11.2015р.; 
11) гр.  Вередіну Антоніну Миколаївну від плати за харчування сина Вередіна Володимира 

Ігоровича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.10.2015р.; 
12) гр. Крисько Людмилу Володимирівну від плати за харчування доньки Крисько Ліни 

Олександрівни в ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.10.2015р.  
13) гр. Маремухи Ірини Геннадіївни від плати за харчування доньки Маремухи Вікторії 

Володимирівни в ДНЗ №7 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.01.2016р.; 
14) гр. Крикливої Тетяни Анатоліївни від плати за харчування сина Крикливого Артема 

Віталійовича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 30.11.2015р.; 
15) гр. Козарецьку Мар’яну Михайлівну від плати за харчування доньки Козарецької Іванни 

Михайлівни в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.01.2016р.; 
16) гр. Берт Аліну Олександрівну від плати за харчування доньки Берт Ксенії Леонідівни в ДНЗ 

№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.01.2016р.; 
 

2. Звільнити з 01.11.2015р.: 
1) Гулу Ольгу Олександрівну від плати за харчування сина Гули Олександра Вікторовича  в ДНЗ 

№1 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
2) Король Наїну Миколаївну від плати за харчування доньки Король Слади Вадимівни в ДНЗ №1 

на 50% як  багатодітну сім’ю; 
3) Максименко Анну Леонідівну від плати за харчування доньки Максименко Вікторії Анатоліївни в 

ДНЗ №7 на 50% як  багатодітну сім’ю; 
4) Мазуренко Інну Сергіївну  від плати за харчування дітей Мазуренка Максима Вячеславовича та 

Мазуренка Антона Вячеславовича в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 
31.12.2015р.; 

5) Григор’єву Олену Олександрівну  від плати за харчування доньки Григор’євої Анни Василівни в 
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 29.02.2016р.; 

6) Закаленко Світлану Вікторівну від плати за харчування доньки Закаленко Дар’ї Сергіївни в ДНЗ 
№8 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 31.01.2016р.; 

7) Кучерук Вікторію Сергіївну від плати за харчування дітей Кучерука Костянтина Сергійовича та 
Кучерука Іллі Сергійовича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену сім’ю  по 30.11.2015р.; 

 
3. Звільнити :  
1) Панасюк Ярославу Володимирівну від плати за харчування доньки Панасюк Дар’ї 

Олександрівни в ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході 
країни з 05.10.2015р. 

2) Луканьову Надію Василівну  від плати за харчування доньки Луканьової Вікторії Андріївни в 
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ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 23.09.2015р. 
3) гр. Ільїна Вадима Володимировича від плати за харчування дітей Ільїна Владислава 

Вадимовича, Ільїної Марії Вадимівни  в ДНЗ №2 на 100% як учасника антитерористичної 
операції на сході країни з 14.09.2015р. ; 

4) гр. Сопіна Костянтина Борисовича від плати за харчування доньки Сопіної Софії Костянтинівни 
в ДНЗ №8 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 14.09.2015р. ; 

5) гр. Рябуху Володимира Миколайовича  від плати за харчування сина Рябухи Ярослава 
Володимировича в ДНЗ №2 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 
14.09.2015р. ; 

6) гр. Федишена Сергія Володимировича від плати за харчування сина Федишена Олександра 
Володимировича в ДНЗ №3 на 100% як учасника антитерористичної операції на сході країни з 
08.09.2015р. ; 

7) гр. Гоменюк Катерину Володимирівну  від плати за харчування доньки  Гоменюк Ангеліни 
Олегівни  в ДНЗ №8 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 
14.09.2015р.; 

8) гр. Бойко Інну Олегівну  від плати за харчування доньки Бойко Дар’ї Анатоліївни  в ДНЗ №7 на 
100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 02.09.2015р. 

9) гр. Шемеген Світлани Володимирівни від плати за харчування доньки Шемеген Поліни 
Андріївни в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 
11.09.2015р. 

10) гр. Олійник Альони Петрівни від плати за харчування доньки Олійник Вікторії Олегівни в 
ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 03.09.2015р. 

11) гр. Мазур Ірину Григорівну від плати за харчування сина Мазура Іллі Сергійовича в ДНЗ 
№1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 09.09.2015р. 

12) гр. Артемчук Наталію Олександрівну  від плати за харчування сина Артемчука Вадима 
Сергійовича в ДНЗ №1 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 
15.10.2015р. 

 
2.2.  СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання. 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу: 
1) гр. Ремінній Тетяні Вадимівні  на поховання чоловіка Ремінного Миколи Володимировича в 
розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював. 
2) Оржеховській Валентині Василівні  на поховання сина Оржеховського Олександра 
Анатолійовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював. 

 
2.3.  СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. кожному:  
1) Новаківській Любов Михайлівні -  на лікування ; 
2) Телезі Людмилі Дмитрівні  -  на лікування ; 
3) Бадіміній Антоніні Василівні , матері учасника АТО,  -  на лікування (операція з ампутації ноги) ; 
4) Чорногало Ірині Павлівні -  на лікування  дитини хворої на ДЦП ; 
5) Антонюк Тетяні Петрівні,  матері трьох дітей, – на лікування;  
6) Петровій Маріанні Олександрівні - на лікування  сина Петрова Кіріла Богдановича; 
7) Тіщенко Юлії Анатоліївні  -  на лікування (перебуває на обліку в онкодиспансері); 
8) Вишневському Андрію Анатолійовичу  -  на лікування  сина Вишневського Андрія Андрійовича; 
9) Гребенюку Ігорю Петровичу - на лікування  сина Гребенюка Андрія Ігоровича, інваліда 1 групи . 
 

2.4.  СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги: 
1) Стащенко Ніни Броніславівни  -  на лікування ; 
2) Гандзій Ганни Олексіївни  -  на лікування (онкозахворювання) в сумі 5 тис.грн.; 
3) Мацуну Антону Йосиповичу -  на ремонт інвалідного візка (придбання двох гелевих  

акумуляторів та покришок на колеса 4 шт. )  в сумі 12200 грн. 
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4) Войцеховського Леоніда Йосиповича – на ремонт даху житлового будинку в зв’язку з пожежею 
в сумі 150 тис.грн.  

5) Памукова Івана Петровича – для встановлення лічильника з водопостачання ; 
6) Андреєвої Олени Володимирівни – для погашення заборгованості з газопостачання, на 

утриманні двоє дітей, чоловік знаходиться в зоні АТО; 
7) Вергелеса Віктора Олександровича, учасника АТО,  – на вирішення соціально- побутових 

питань ; 
8) Мірчука Андрія Степановича, учасника АТО, - на вирішення матеріально - побутових питань ; 
9) Тараканова Олега Володимировича – як учаснику АТО;  
10) Горпинюка Олександра Васильовича, учасника АТО,  – в зв’язку з призовом на військову 

службу ;  
11) Безрукової Ірини Валеріївни, дитини війни, - на встановлення індивідуальної системи 

теплопостачання    
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».  
ВИРІШИЛИ: поставити даних громадян на облік осіб , що потребують матеріальної допомоги, 
заяви розглянути у разі наявності додаткових коштів в міському бюджеті. 
 

2.5.  СЛУХАЛИ: звернення організацій, установ  про виділення коштів : 
1) ГО «Барське районне об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО»  - для проведення 

психологічної реабілітації учасників бойових дій АТО в сумі 15 тис.грн.  
2) КЗ «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Еверест»»  - для виплати заробітної плати, в зв’язку в 
підвищенням оплати праці з вересня 2015р. в сумі 37200.грн.  

3) Барська ТПО УТОС – для придбання звукових маячків  для інвалідів позору в кількості 10 шт.  
4) КУ «Барська центральна районна лікарня» - на виконання  робіт із заміни зовнішніх мереж 

теплопостачання  в сумі 300 тис. грн. 
5) КУ «Барська центральна районна лікарня» - на виконання  робіт з поточного ремонту 

зовнішнього освітлення   в сумі 83118 грн. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».  
ВИРІШИЛИ: вищевказані звернення розглянути при надходженні додаткових коштів.  

 
2.6.  Слухали: заяву Корзун Н.О. про надання розстрочки зі сплати заборгованості з орендної плати та 

зі сплати за купівлю земельної ділянки  під магазином «Господар» по вул..Туніка 11 А терміном на 
2 роки та про зменшення ставки орендної плати за  земельну ділянку  під магазином «Господар» 
по вул..Туніка 11 А  з «12%» до «3%», в зв’язку з не платоспроможністю. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) Відмовити Корзун Наталії Олександрівні у наданні розстрочки зі сплати заборгованості з 
орендної плати за земельну ділянку по вул..М.Туніка 11 А.  
2) Питання надання розстрочки зі сплати за купівлю даної земельної ділянки розглянути після 
сплати заборгованості з орендної плати; 
3) Відмовити Корзун Наталії Олександрівні у зменшенні ставки орендної плати за вищевказану 
земельну ділянку. 
  

2.7.  Слухали: звернення ПАТ «Укрнафта» щодо зменшення розміру пайової участі до 3-5% від 
загальної кошторисної вартості об’єкту  будівництва АГЗП - - встановлення стаціонарного 
заправника газом типу СЗГ-К-10 на території діючої АЗС по вул.. Героїв Майдану 55.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Встановити ПАТ «Укрнафта» розмір пайової участі - 5% від загальної кошторисної 
вартості об’єкту  будівництва АГЗП -  встановлення стаціонарного заправника газом типу СЗГ-К-10 
на території діючої АЗС по вул.. Героїв Майдану 55 в м.Бар. 
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 Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та 
житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П. 
 

2.8.  СЛУХАЛИ: звернення ОСББ «ГАЗОВИК+» про передачу житлового будинку №17 по вул..Соборній 
на баланс ОСББ «ГАЗОВИК+».  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  
1) КП «Барське будинкоуправління» передати житловий будинок №17 по вул..Соборній з балансу  

КП «Барське будинкоуправління» на баланс ОСББ «ГАЗОВИК+». 
2) Створити комісію щодо передачі житлового будинку на баланс ОСББ «ГАЗОВИК+» у 

наступному складі: 
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови. 
Члени комісії:  
голова правління ОСББ «ГАЗОВИК+»; 
бухгалтер ОСББ «ГАЗОВИК+»; 
начальник КП «Барське будинкоуправління»; 
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління». 
представник КП «Бар-благоустрій». 
начальник відділу ПСЗ міської ради  Соловей М.Ю. 
 

2.9.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р «Про передачу 
житлового комплексу з балансу КП «Барське будинкоуправління»» на баланс ОСББ «РУБІН+»  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р «Про передачу 
житлового комплексу з балансу КП «Барське будинкоуправління»» на баланс ОСББ «РУБІН+», а 
саме п.1 даного рішення викласти наступним чином: 
«1) «КП «Барське будинкоуправління» передати житловий будинок №10 по пров.Коцюбинського в 

м.Бар з балансу  КП «Барське будинкоуправління» на баланс ОСББ «РІБІН+» у строк до 
01.11.2015р.». 

 
2.10.  Слухали: звернення голови ліквідаційної комісії КП «Баркомунтепло» щодо продовження терміну 

ліквідації підприємства (на балансі підприємства автомобіль «Москвич», не знятий з обліку в ДАІ. ) 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити строк проведення ліквідаційної процедури комунального підприємства 
«Баркомунтепло» Барської міської ради до 31.12.2015р., Терлецький Анатолій Петрович -  голова 
комісії  з припинення або ліквідатор.     
 

2.11.  Слухали: Про внесення змін до складу комісії з ліквідації КП «Баркомунтепло». 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до складу ліквідаційної комісії з ліквідації КП «Баркомунтепло», 
створеної згідно рішення 57 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.12.2014р. «Про 
ліквідацію КП «Баркомунтепло»», а саме : 
1) Вивести зі складу даної комісії Орищука Сергія Юрійовича в якості заступника голови комісії . 
2) Ввести в склад даної  комісії Соловей Марину Юріївну в якості заступника  голови   комісії. 

2.12.  СЛУХАЛИ: Про передачу на обслуговування котельні  комунальної власності. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати КП «Вінницяоблтеплоенерго» в оренду, зі сплатою орендної плати 1 грн. в 
рік, строком на три роки наступне майно комунальної власності територіальної громади м.Бар:  
автономна котельня на газовому паливі з її інженерним забезпеченням: по вул.Р.Люксембург, 68, 
що перебуває на балансі КП «Барське будинкоуправління», для здійснення її експлуатації та 
забезпечення послугами з постачання теплової енергії споживачів буд. 68 по вул. Рози 
Люксембург м.Бар. 
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2.13.  СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар за результатами 
проведених аукціонів. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: 
1) За результатами проведення аукціону ТБ «Подільський контракт» з продажу майнових активів, 

що належать на праві комунальної власності територіальній громаді міста Бар в особі Барської 
міської ради 25 вересня 2015 р., продати нерухоме майно, розташоване в м. Бар по вул. 
Соборна, 24/1, наступним покупцям:  

- лот № 1 - групу приміщень №1, що складається з приміщень №1, №2, №3, №5, №6, №7, в 
будівлі літера «А» та прибудови літера «а1», загальною площею 124,2 м2, початкова вартість 
150 531,00 грн., у т.ч. ПДВ – Савосіній Олені Іванівні за 270 955,00 грн. (двісті сімдесят тисяч 
дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ – 45 159,17 грн.;  

- лот № 2 - групу приміщень №2, що складається з приміщень №2 в будівлі літ. «А» та 
прибудови літ. «а», загальною площею 34,9 м2, початкова вартість 42 299,00 грн., у т.ч. ПДВ – 
Федотовій Надії Іванівні за 84 598,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі п’ятсот дев’яносто вісім грн. 
00 коп.), в т.ч. ПДВ – 14 099,67 грн.; 

- лот № 3 - групу 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 початкова вартість 184 
952,00 грн., у т.ч. ПДВ – Савосіній Олені Іванівні за 314 418,40 грн. (триста чотирнадцять тисяч 
чотириста вісімнадцять  грн. 40 коп.), в т.ч. ПДВ – 52 403,06 грн. 

2) За результатами проведення аукціону ТБ «Подільський контракт» з продажу майнових активів, 
що належать на праві комунальної власності територіальній громаді міста Бар в особі Барської 
міської ради 25 вересня 2015 р., продати нерухоме майно, розташоване в м. Бар по вул. Героїв 
Майдану (бувша вул. Пролетарська), 53, лот № 4 - нежитлове приміщення «Комплекс по 
обслуговуванню автотранспорту» площею забудови 448,4 м2, загальною площею 1550,9 м2,  
початкова вартість 596494 грн. 80 коп., в т.ч. ПДВ – Наталюку Ігорю Григоровичу за 596 495,00 
грн. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ – 
99 415,83 грн. 

3) За результатами проведення аукціону ТБ «Подільський контракт» з продажу майнових активів, 
що належать на праві комунальної власності територіальній громаді міста Бар в особі Барської 
міської ради 02 жовтня 2015 р., продати нерухоме майно, розташоване в м. Бар по вул.Рози 
Люксембург, 68, лот № 3 – група нежитлових приміщень № 155, загальною площею 98,82 м2,  
початкова вартість 396 240,00 грн., в т.ч. ПДВ – Ковальову Миколі Тимофійовичу за 396 240,00 
грн. (триста дев’яносто шість тисяч двісті сорок грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ – 66 040,00 грн. 

4) Доручити міському голові укласти договори купівлі-продажу нерухомого майна, зазначеного у 
пунктах 1-3 даного рішення з відповідними покупцями, зазначеними у пунктах 1-3 даного 
рішення за результатами проведених аукціонів. 

 
 Головуючий: Питання постійної комісії з з питань регулювання земельних відносин    та охорони      

навколишнього  природного  середовища інформує заступник голови комісії  Щепковський В.М.   
 

2.14.  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. 
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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. Душкевич Любов Никифорівні  – площею 0,0096 га, кадастровий номер–

0520210100:01:099:0033, площею 0,0085 га, кадастровий номер–0520210100:01:099:0031, по 
вул. Юрія Телеги, 8; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
2) Гр. Максимчуку Анатолію Івановичу - площею 0,0300 га, кадастровий номер–

0520210100:01:034:0027, по вул. Щорса 16; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
3) Гр. Чернезі Людмилі Миколаївні - площею 0,0726 га, кадастровий номер–

0520210100:01:040:0014, по вул. Набережній 4 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
4) Гр. Майданюку Віктору Владиславовичу – площею 0,0603 га, кадастровий номер–

0520210100:01:014:0024, по вул. Л.Українки , 27; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
5) Гр. Притуляку Віктору Васильовичу  – площею 0,0573 га, кадастровий номер–

0520210100:01:093:0021, по вул. Зарічній, 28 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
6) Гр. Чаньківській Ларисі Миколаївні – площею 0,0606 га, кадастровий номер–

0520210100:01:074:0087, по пров. Кооперативному, 8 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
7) Гр. Мацюку Миколі Васильовичу - по вул. Молодіжна 17 в м.Бар  : площею 0,1000 га, 

кадастровий номер–0520210100:04:037:0042, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та площею 0,0658 га, кадастровий номер–
0520210100:04:037:0043, для ведення особистого селянського господарства; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
8) Гр. Чорному Івану Лаврентійовичу - по вул. Марата,  28  : площею 0,1000 га, кадастровий 

номер–0520210100:01:074:0088, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд та площею 0,0280 га, кадастровий номер–
0520210100:01:074:0089, для ведення особистого селянського господарства; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
9) Гр. Бузі Павлу Васильовичу – по вул. Новоселів,  32  : площею 0,1000 га, кадастровий номер–

0520210100:04:036:0023, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0500 га, кадастровий номер–0520210100:04:036:0024, для 
ведення особистого селянського господарства; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
10) Гр.Тарчинському Вільяніну Казимировичу –площею 0,0545 га, кадастровий номер–

0520210100:01:083:0026, по вул. Ломоносова 12; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
11) Гр. Халабуді Віктору Михайловичу  - площею 0,1500 га, кадастровий номер – 

0520210100:04:037:0041, по вул. Молодіжна 29 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
12) Гр. Крамару Валерію Ульяновичу – площею 0,0800 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:040:0012, по вул. Виговського 3  ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
13) Гр. Степановій Галині Михайлівні – площею 0,0945 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:097:0045, по вул. Островського 51 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
14) Гр.. Антонюк Галині Михайлівні - площею 0,0819 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:072:0013, по вул. Плотинна 34;   
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ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
15) Гр.Холяві Тетяні Михайлівні  – по вул. Польовій 27 : площею 0,1000 га, кадастровий номер–

0520210100:04:036:0021, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0380 га, кадастровий номер–0520210100:04:036:0022, для 
ведення особистого селянського господарства; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
16) Гр.Публічук Таїсі Іванівні – по вул. Мазура 14: площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:014:0086 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд та площею 0,0623 га, кадастровий номер – 0520210100:02:014:0087 для 
ведення особистого селянського господарства; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
17) Юрчуку Юрію Васильовичу – площею 0,0624 га, кадастровий номер – 0520210100:01:107:0048, 

по пров.Горького, 12; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 

 
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва: 

18) Гр. Бузі Павлу Васильовичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер – 0520210100:04:038:0032, 
по вул. Новоселів, бокс №5; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
19) Гр. Халабуді Віктору Михайловичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер – 

0520210100:04:037:0044, по вул. Новоселів 7 А, бокс 24; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
20) Гр. Завальницькому Петру Олександровичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0191, по вул. М.Кривоноса 60 , бокс 14; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
21) Гр. Білику Степану Прокоповичу  - площею 0,0026 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:022:0192, по вул. М.Кривоноса 60 , бокс 115; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
22) Технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

Дзюбас Марії Григорівні - площею 0,0042 га, кадастровий номер – 0520210100:01:033:0200, по 
вул. Р.Люксембург 29 Б бокс 4; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
23) Гр. Мазуру Дем’яну Степановичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:126:0013, по вул. Чернишевського 24 А, гараж 7; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
24) Гр.Ходзінській Світлані Євгенівні - площею 0,0030 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:143:0020, по вул. Шевченка 36 А; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
25) Гр. Довбиус Альоні Григорівні  - площею 0,0013 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:033:0144, по вул. Р.Люксембург 27 А, гараж 1 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
26) Гр. Трасковській Світлані Петрівні - площею 0,0018 га, кадастровий номер – 

0520210100:01:092:0042, по вул. Машинобудівників 3 Б, бокс 11; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
27) Гр. Кузьменку Володимиру Захаровичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер – 

0520210100:03:009:0027, по вул. М.Кривоноса 66 А , гараж 5 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 

 
в приватну власність для  ведення особистого селянського господарства 

28) Гр. Янчук Катерині Прокопівні - площею 0,1000 га, кадастровий номер – 
0520210100:05:001:0033, в районі аеродрому; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
29) Гр. Галущинському Олександру Григоровичу - площею 0,1558 га, кадастровий номер – 

0520210100:05:001:0017, район автозаправочної станції «Окко»; 
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ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
30) Гр. Захарчук Людмилі Василівні  - площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

0520210100:02:026:0031, по вул. Героїв Майдану;  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 
в користування на умовах земельного сервітуту   
31) Хом’яку Олександру Миколайовичу   -  площею 0,0030 га  по вул. Р.Люксембург, біля будинку 

№60, в м.Бар, для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди)  
на 3 роки  з платою за користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;    

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
32) Войтовичу Леоніду Павловичу, Войтович Світлані Василівні, Демченко Аліні Леонідівні, 

Войтович Марії Леонідівні -  площею 0,0018 га  по вул. Воїнів – інтернаціоналістів, 9, кв.8 в 
м.Бар для обслуговування добудови до квартири , на 3 роки  з платою за користування 
земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту  в розмірі 3 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки;   

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
33) Ірхі Марії Степанівні  -  площею 0,0025 га  по вул. Р.Люксембург, 21, кв.2 в м.Бар, для 

облаштування окремого входу та пандусу на 5 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. 
 

в користування на умовах  оренди  
34) Кушнір Олені Феоктистівні    -  площею 0,3806 га  по вул. Червоноармійська 11 в м.Бар , 

кадастровий номер – 0520210100:02:036:0006, для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови (приміщення «Ремонтно-експлуатаційна база») на 3 років  з 
платою за користування земельною ділянкою на умовах оренди в розмірі 3 % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки;    

ГОЛОСУВАЛИ: за- «18», проти – «1», утрималось-«2». Рішення додається.  
35) Мазур Олег Олександрович - площею 0,0918 га по вул. Територія цукрового заводу 30, 

кадастровий номер 0520210100:01:157:0075, для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, терміном на 3 роки, з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.  

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
36) Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГАТЕРМ»  - площею 0,6610 га по вул. 

Червоноармійська, кадастровий номер 0520210100:02:026:0030, для розміщення та 
експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель і споруд терміном на 10 років, з 
орендною платою в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
37) Публічному акціонерному товариству «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» -  площею 0,0024 га  по вул. Червоноармійська 17 , бокс №305 в 
м.Бар , кадастровий номер – 0520210100:02:028:0029, для обслуговування гаража на 3 роки  
з платою за користування земельною ділянкою на умовах оренди в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;     

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 

в постійне користування  
38) ОСББ «НАШ ДІМ 2 » -  площею 0,2129 га  по вул. Героїв Майдану 19 в м.Бар , кадастровий 

номер – 0520210100:01:036:0034, для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку;   

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».  
ВИРІШИЛИ: направити заяву на додаткове вивчення .  
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Для оформлення права комунальної власності    
39) Територіальна громада міста Бар в особі Барської міської ради 

- площею 0,2128 га , кадастровий номер – 0520210100:01:023:0020, по вул..М.Кривоноса, 71 
в м.Бар  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської  забудови ;     
- площею 0,0550 га , кадастровий номер – 0520210100:01:055:0094, по вул. Соборна 24/1 в 
м.Бар  для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ;     
-площею 0,1590 га , кадастровий номер – 0520210100:05:001:0030, по вул. Героїв Майдану 
53 в м.Бар  для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування;      

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 

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

 в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд: 
1). Плеху Олегу Леонтійовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. І.Сірка 59  ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
2). Докійчуку Василю Олександровичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Л.Українки 2  ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
3). Паразінській Євгені Григорівні  – орієнтовною площею 0,0350 га по вул. Стельмаха 26 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
4). Каляфіцькій Ларисі Леонідівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Л.Українки 42 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
5). Йолтуховській Марії Павлівні  – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.О.Кошового 30 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
6). Степанкевичу Олександру Григоровичу  - орієнтовною площею 0,0200 га по вул. Бони Сфорци 

15 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
7). Макогон Лілії Анатоліївні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Л.Українки 11-2; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
8). Некрасовій Тетяні Миколаївні  - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Грушевського 21 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 
в приватну власність  для індивідуального гаражного будівництва 
9). Гуменній Анастасії Євгеніївні  - орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Гагаріна  21 , бокс 14; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ : Залишити без змін рішення 57 сесії 6 скликання від 29.12.2014р. «Про дозвіл на 
виготовлення   проекту   із   землеустрою  щодо відведення земельної ділянки гр. Гуменній А.Є. ».. 
10). Боднар Олесі Володимирівні  - орієнтовною площею 0,0032 га по вул. Червоноармійська 

17 бокс 7; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
11).  Ткачуку Петру Васильовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. М.Кривоноса 60, ряд Д, 

гараж 25; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
12). Мельник Ганні Анатоліївні  - орієнтовною площею 0,0048 га по вул. Територія цукрового 

заводу 40 А, гараж 107; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
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13). Мельнику Віктору Аркадійовичу  - орієнтовною площею 0,0048 га по вул. Територія цукрового 
заводу 40 А, гараж 108; 

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
14). Парчевській Анжелі Дмитрівні  – орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Калініна 11 А, гараж 

5; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
15). Мазуру Леоніду Петровичу - орієнтовною площею 0,0035 га по вул. Марата  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно».  
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду , враховуючи рішення суду про знесення даного гаража. 
16). Голодюку Ігорю Леонідовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. В.Комарова, 1 , гараж 5; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
17). Ткачуку Олексію Петровичу - орієнтовною площею 0,0032 га по вул. Чернишевського 24 А, 

гараж 8  ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
18). Любарській Аллі Віталіївні - орієнтовною площею 0,0050 га по вул. Гагаріна 1 А, гараж 1 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
19). Древінській Нелі Володимирівні  - орієнтовною площею 0,0018 га по вул. Калініна 13 А, гараж 

5 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 
в приватну власність  для ведення особистого селянського господарства  
20). Банаську Антону Івановичу - орієнтовною площею 0,0070 га  по вул.. Пушкінська 1 ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
21). Букреєвій Тетяні Іванівні  - орієнтовною площею 0,0040 га  по вул.. Пушкінська 3; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
22). Дяченку Валентину Григоровичу   - орієнтовною площею 0,0060 га  по вул.. Пушкінська 13; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
23). Кальман Ніні Олександрівні - орієнтовною площею 0,0070 га  по вул. Пушкінська 16; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 
в постійне користування  
24). ОСББ «ЛАД» - орієнтовною площею 0,3000 га по вул. Чернишевського 4 для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  ; 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 
в користування на умовах земельного сервітуту 
25). Паламарчук Ірині Олегівні  -  орієнтовною площею 0,0060 га  по вул.Героїв Майдану 19, група 

нежитлових приміщень№59 в м.Бар  для обслуговування групи нежитлових приміщень ;     
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
26). Корчаку Вадиму Олеговичу  -  орієнтовною площею 0,0003 га  по вул. Соборна 3 в м.Бар  для 

будівництва прибудови до багатоквартирного житлового будинку (зберігання інвалідного 
візка);    

ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
27). Лановому Валерію Івановичу – орієнтовною площею 0,0036 га по вул..Р.Люксембург, 19 А в 

м.Бар для облаштування окремого входу до квартири №10. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
 

2.16.  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). Надворну Наталію Олексіївну  -  під №1056; 
2). Каплишнюк Людмилу Кузьмінічну - під №1057; 
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для будівництва житлового будинку в пільгову чергу 
3). Гончарука Олександра Сергійовича  - під № 247 (АТО); 
4). Кучера Михайла Леонідовича - під № 248 (АТО); 
5). Зайця Олександра Володимировича  - під № 249 (АТО); 
6). Сопка Олександра Яновича  - під № 250 (АТО); 
7). Бойка Анатолія Івановича  -  під № 251 (АТО); 
8). Кошовського Олександра Івановича  -  під № 252 (АТО); 
9). Чаньковського Дениса Степановича -  під №253 (АТО); 
10). Кондратюка Василя Сергійовича  -  під №254 (АТО); 
11). Тарана Василя Миколайовича –  під №255 (АТО); 
12). Кльоца Станіслава Броніславовича -  під №256 (АТО); 
13). Сопіна Костянтина Борисовича  -  під №257 (АТО); 
14). Мельника Геннадія Вікторовича  -  під №258 (АТО); 
15). Рябуху Володимира Миколайовича -  під №259 (АТО); 
16). Раченка Аркадія Степановича  -  під №260 (АТО); 
17). Казноху Дмитра Юрійовича  - під №261 (АТО); 
18). Чернецького Олега Станіславовича -  під №262 (АТО); 
19). Гайдамаку Руслана Миколайовича - під №263 (АТО); 
20). Луканьова Андрія Олександровича  - під №264 (АТО); 
21). Бевза Федора Володимировича  - під №265 (АТО); 
22). Повольного Олександра Вікторовича  - під № 266 (АТО); 
23). Семеновича Дмитра Андрійовича  - під № 267 (АТО); 
24). Михайлова Михайла Анатолійовича - під № 268 (АТО); 
25). Войтовича Анатолія Івановича   - під № 269 (АТО); 
26). Зварича Сергія Дмитровича - під № 270 (АТО); 

 
для будівництва гаража  

27). Козака Вільяма Васильовича  - для будівництва гаража під № 573 (інваліда 2 групи); 
28). Подельнюка Олега Петровича   -  для будівництва гаража під № 574 (АТО); 
29). Царука Павла Михайловича -  для будівництва гаража під № 575 (АТО); 
30). Тарана Артема Васильовича  - для будівництва гаража під № 576 (АТО); 
31). Тарана Василя Миколайовича - для будівництва гаража під № 577 (АТО); 
32). Сидюка Івана Юрійовича  - для будівництва гаража під № 578 (АТО); 
33). Боднаря Леоніда Віталійовича  -  під №579 (АТО). 
34). Гулевича Валерія Вікторовича - для будівництва гаража під № 580 (АТО); 
35). Кирика Олександра Володимировича  - для будівництва гаража під № 581 ; 
36). Повольного Олександра Вікторовича -  для будівництва гаража під № 582 (АТО); 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 

 
2.17.  Слухали: заяву  гр. Мазур В.О про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

площею 0,0080 га по вул. Соборна 24 Г  для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди) на 49 років. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Мазур Валентині Олександрівні договір оренди земельної ділянки 
площею 0,0080 га по вул. Соборна 24 Г в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди)  на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.18.  Слухали: заяву  гр. Трокачевського О.Г. про продовження терміну дії договору про встановлення 
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0060 га по вул. Героїв Майдану, біля будівлі 
вулканізації ФОП Носюк В.М. в м.Бар, для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
двох зблокованих тимчасових споруд з продажу автотракторних запчастин) на 25 років. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити без змін рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р. «Про затвердження 
технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Трокачевському О.Г.». 

2.19.  Слухали: заяву  ФОП Прилюка В.І. про продовження терміну дії  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0019 га по вул. Соборна для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди ) терміном на 5 років.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Прилюку Віталію  Івановичу термін дії договору оренди земельної 
ділянки площею 0,0019 га по вул. Соборна в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди)  на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.20.  Слухали: заяву  гр. Васіковського  А.П. про продовження терміну дії  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,1000 га по вул. Плотинна 38 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд терміном на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Поновити Васіковському Анатолію Петровичу договір оренди земельної ділянки 
площею 0,1000 га по вул. Плотинна 38 в м.Бар для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  на 3 роки зі ставкою орендної  плати в розмірі 3 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.21.  Слухали: заяву  гр. Бортнік М.В. про продовження терміну дії договору про встановлення 
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0030 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:055:0089 по вул. Соборна 28 В в м.Бар 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, кадастровий номер – 
0520210100:01:055:0089, по вул. Соборна, 28 В в м.Бар для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди) на 3 (три) роки зі ставкою плати за користування земельною 
ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.22.  Слухали: заяву  гр. Редько Я.І. про продовження терміну 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 15 
років. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р. «Про продовження 
договору про встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку гр. Редько Я.І.», а саме 
слова «на 3 роки» замінити словами «на 15 (п’ятнадцять) років». 
 

2.23.  Слухали: заяву  гр. Глінського А.О.  про продовження терміну дії  договору оренди земельної 
ділянки площею 0,1281 по вул. Мазура 73 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд .  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Глінському Анатолію Олександровичу термін дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,1281 га по вул. Мазура 73 в м.Бар для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 49 років зі ставкою 
орендної  плати в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.24.  Слухали: заяву  гр. Обмоклого Сергія Михайловича про продовження терміну дії  договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0049 га по вул. Р.Люксембург для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди).  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Обмоклому  Сергію Михайловичу  у продовженні терміну дії  договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0049 га по вул. Р.Люксембург для провадження комерційної 
діяльності (обслуговування тимчасової споруди) до погашення заборгованості за користування 
земельною ділянкою на умовах оренди. 
 

2.25.  Слухали: заяву  гр. Досія В.Я. про продовження терміну дії  договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0012 га по вул. Островського 2 / 1 для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди ) терміном на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Досію Віталію Яковичу термін дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,0012 га по вул. Островського, 2/1 для провадження комерційної діяльності 
(обслуговування тимчасової споруди)  на 10 років зі ставкою орендної  плати в розмірі 12 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

2.26.  Слухали: заяву  гр. Трокачевського Г.І. про продовження терміну дії договору про встановлення 
особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0026 га по вул. М.Кривоноса, напроти будинку 
№7 в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 25 
років. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Трокачевському Григорію Івановичу термін дії договору про 
встановлення особистого сервітуту на земельну ділянку площею 0,0026 га, кадастровий номер – 
0520210100:01:027:0031, по вул. М.Кривоноса, напроти будинку №7 в м.Бар для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на 25 (двадцять п’ять) років зі 
ставкою плати за користування земельною ділянкою в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
 

2.27.  Слухали: заяву гр. Штегерана Василя Миколайовича про надання в  користування на умовах 
оренди   земельної ділянки площею 0,0050 га по вул. Соборна 23 Б на 5 років.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Штегерану Василю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0065 га в м. 
Бар по вул. Соборна 23 Б в м.Бар,  на умовах оренди терміном на  3 роки для обслуговування 
нежитлового приміщення «Бойлерна». Встановити  сплату за користування земельною ділянкою в  
розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  
 

2.28.  Слухали: заяву гр. Мацюка М.В. про внесення змін до рішення 37 сесії Барської міської ради 6 
скликання від 29.04.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» щодо 
зміни поштової адреси.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.04.2009 р. «Про дозвіл на 
виготовлення документації на земельну ділянку» викласти в новій редакції:  
«1. Надати дозвіл гр. Мацюку Миколі Васильовичу на виготовлення  технічної  документації  із  
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) : 
- для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Новоселів, 7 Б , гараж 6  в м. Бар  
- для оформлення права оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0024 га по вул. 

Новоселів, 7 А , гараж 36  в м. Бар  
для індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.». 
 

2.29.  Слухали: заяву ОСББ «Надія- Бар» про внесення змін до рішення 53 сесії Барської міської ради 6 
скликання від 26.05.2014 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСББ «Надія-Бар», а саме надати 
земельну ділянку «в постійне користування» замість «в оренду».   
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
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ВИРІШИЛИ: Рішення 53 сесії Барської міської ради 6 скликання від 26.05.2014 р. «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) ОСББ «Надія-Бар» викласти в новій редакції :  
«1. Затвердити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «НАДІЯ-БАР» технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для оформлення права постійного користування на земельну ділянку  
площею 0,3521 га , кадастровий номер – 0520210100:01:064:0070, по вул.. В.Комарова, 6/23 в 
м.Бар  для обслуговування багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території .     

2. Передати ОСББ «НАДІЯ-БАР» в постійне користування дану земельну ділянку за рахунок 
земель житлової та громадської забудови міста. 

3. Рекомендувати ОСББ «НАДІЯ-БАР» оформити право постійного користування на дану земельну 
ділянку в територіальному органі Державної реєстраційної служби.» 

2.30.  Слухали: звернення співвласників будівлі по вул..Соборній 13 про внесення змін до технічної 
документації  із землеустрою , в зв’язку зі зміною конфігурації та збільшенням площі  земельної 
ділянки з 0,0250га до  0,0267га (17 кв.м  земельна ділянка для обслуговування входу до підвалу) 
та зі зміною співвласників.    
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Надати  дозвіл Колективному підприємству побутового обслуговування населення 
«МРІЯ»,  Кузьменко Людмилі Володимирівні,  Губі Григорію Мефодійовичу, Мкртчяну Арсену 
Рубеновичу, Мкртчяну Рафаелю Рубеновичу, Мкртчян Зварт Седраківні, Шаповалу Володимиру 
Вікторовичу,  співвласникам будівлі по вул..Соборній 13 в м.Бар на внесення змін до технічної 
документації  із землеустрою , а саме зміну конфігурації та збільшення площі  земельної ділянки 
по вул.. Соборній, 13 в м.Бар з 0,0250га до  0,0267га. 
 

2.31.  Слухали: заяву співвласників будівлі по вул..Соборна 6 про внесення змін до рішення 57 сесії 
Барської міської ради 6 скликання від 29.12.2014 р. «Про виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки», в зв’язку зі зміною співвласників.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 57 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.12.2014 р. 
«Про виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки», а саме слова «…Колективного 
торгово-виробничого підприємства «Вікторія»,   колективного торгово-виробничого підприємства 
«Чорнобривець» замінити словами «… Кащенко Феонії Тимофіївни, Рахліцької Євгени Францівни, 
Свірідової Анелії Андріївни, Панченко Алли Анатоліївни, Ружицької Анастасії Денисівни, Філатової 
Марії Володимирівни, Ніколенко Зінаїди Василівни, Савосіної Олени Іванівни, Буги Лілії 
Анатоліївни, Герасимчук Світлани Іванівни, Кумчак Станіслави Іванівни, Свірідової Тамари 
Гаврилівни». 
 

2.32.  Слухали: заяву гр. Любарця Миколи Миколайовича про надання в  користування на умовах 
оренди   земельної ділянки площею 0,1051 га по вул. Буняковського 11-б на 49 років.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Любарцю Миколі Миколайовичу земельну ділянку площею 0,1051 га в м. 
Бар по вул. Буняковського 11-б в м.Бар,  на умовах оренди терміном на  3 роки для 
обслуговування танцювального майданчика. Встановити  сплату за користування земельною 
ділянкою в  розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на період реконструкції 
танцювального майданчика.  
 

2.33.  Слухали: звернення гр. Мазур Лариси Володимирівни  про скасування рішення 47 сесії Барської 
міської ради 6 скликання від 29.11.2013р.  «Про виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки» по вул.. Чернишевського, 6 /23, враховуючи знаходження земельної ділянки в 
межах «червоної лінії».   
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Скасувати рішення 47 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2013р.  «Про 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» по вул.. Чернишевського, 6 /23 в 
м.Бар. 
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2.34.  Слухали: звернення гр. Саманюка Олександра Івановича про скасування рішення 57 сесії 

Барської міської ради 6 скликання від 29.12.2014р. щодо включення його у списки громадян на 
отримання земельної ділянки під житлову забудову.   
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Виключити гр. Саманюка Олександра Івановича зі списків громадян на  виділення 
земельної ділянки для будівництва жилого будинку з пільгової черги  під  № 138.   
 

2.35.  Слухали: Про внесення змін до рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р. «Про затвердження  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ПрАТ «Будівельно – монтажне підприємство №1»  щодо поштової адреси . 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 63 сесії 6 скликання від 25.08.2015р. «Про затвердження  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ПрАТ «Будівельно – монтажне підприємство №1»  щодо поштової адреси, а сама 
слова «по вул. Святого Миколая» замінити словами «на майдані Святого Миколая». 
 

2.36.   Слухали: заяву гр. Щербатюка Віталія Броніславовича щодо викупу земельної ділянки площею 
0,0017 га по вул. Соборна, 11-63  для обслуговування прибудови до квартири багатоквартирного 
житлового будинку. 
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0017 га по 
вул. Соборна, 11-63  в м.Бар для обслуговування прибудови до квартири багатоквартирного 
житлового будинку. 
 

2.37.  Слухали: заяву гр. Керницької А.В.  про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та викуп 
земельної ділянки площею 0,0033 га по вул. Соборній 6 Г  в м.Бар за  6299,00 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  гр. Керницькій Анастасії Володимирівні звіт про експертну грошову 
оцінку. Надати дозвіл на викуп земельної ділянки площею 0,0033 га по вул. Соборній 6 Г в м.Бар 
за  6299,00 грн. без урахування ПДВ. Розірвати  договір оренди з гр.Керницькою А.В. після повної 
сплати вартості земельної ділянки.   
 

2.38.  Слухали: заяву гр. Обухової О.В.  про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та викуп 
земельної ділянки площею 0,0022 га по вул. Буняковського 4-82  в м.Бар .  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  гр. Обуховій Олені Володимирівні звіт про експертну грошову оцінку. 
Надати дозвіл на викуп земельної ділянки площею 0,0022 га по вул. Буняковського, 4-82 в м.Бар 
за  4310,46 грн.  без урахування ПДВ.  Розірвати  договір оренди з гр. Обуховою О.В. після повної 
сплати вартості земельної ділянки.   
 

2.39.  Слухали: Про земельні  ділянки, призначені для індивідуальної забудови учасникам АТО  .  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додаються. 
ВИРІШИЛИ:   
1. Вважати такими , що втратили чинність рішення 61 сесії 6 скликання від 16.06.2015р. про 

дозвіл на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО  .  

2. Затвердити схему розташування земельних ділянок, призначених  для індивідуальної житлової  
забудови та надання учасникам АТО , а також додаток до неї  з присвоєнням  назв вулиць та 
провулків : вул. Військова, вул. Перша, вул. Друга, вул. Третя, вул..Четверта, вул. П’ята, пров. 
Перший, пров. Другий (схема та додаток до неї  додаються). 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд наступним громадянам за адресами згідно схеми 
розташування та додатку до даної схеми: 



 18 

 
для оформлення у власність 
1) Абраменку Сергію Володимировичу; 

2) Антонюку Богдану Володимировичу; 
3) Антонюку Олександру Михайловичу; 
4) Байцураку Євгенію Євгеновичу; 
5) Баламею Денису Олександровичу; 
6) Банделюку Андрію Васильовичу; 
7) Барченку Юрію Миколайовичу; 
8) Басюк Інні Сергіївні,  вдові загиблого учасника АТО; 
9) Безсмертному Віктору Олександровичу; 
10) Биковському Олександру Валерійовичу; 
11) Боднарю Леоніду Віталійовичу; 
12) Боднарю Ігорю Олексійовичу; 
13) Брику Віталію Станіславовичу; 
14) Вакановському Владиславу Валерійовичу; 
15) Вергелесу Віктору Олександровичу; 
16) Водзяновській Ганні Йосипівні, матері загиблого учасника АТО; 
17) Гарматюку Сергію Анатолійовичу; 
18) Гарнику Вадиму Олександровичу; 
19) Гарнику Олегу Валерійовичу; 
20) Гащуку Дмитру Михайловичу; 
21) Гожику Олександру Вікторовичу; 
22) Голубкову Олексію Ігоровичу;  
23) Гонтару Олександру Васильовичу; 
24) Грузевичу Костянтину Олеговичу; 
25) Гуляку Вадиму Станіславовичу; 
26) Демінському Олегу Вікторовичу; 
27) Довбиусу Віталію Вікторовичу; 
28) Долинному Олександру Анатолійовичу; 

29) Дроздову Сергію Анатолійовичу; 
30) Завальницькому Олександру Петровичу; 
31) Загородньому Ігорю Анатолійовичу; 
32) Зайцю Сергію Васильовичу; 
33) Залевському Віталію Вікторовичу; 
34) Іваніву Юрію Орестовичу; 
35) Кавчуку Олегу Олександровичу; 
36) Кадельчук Вячеславу Олександровичу; 
37) Казьмірову Вячеславу Петровичу; 
38) Кальчуку Вадиму Васильовичу; 
39) Кальчуку Денису Вадимовичу;  
40) Каплишнюку Олександру Борисовичу; 
41) Каюді Олегу Володимировичу; 
42) Каюді Сергію Петровичу;  
43) Квасюку Володимиру Анатолійовичу; 
44) Кичаку Євгенію Михайловичу; 

45) Климчуку Олександру Юрійовичу; 
46) Кльопці Вадиму Вікторовичу; 
47) Коденку Олександру Олександровичу; 
48) Колеснику Юрію Івановичу; 
49) Колодію Віктору Петровичу ; 
50) Колосовичу Сергію Анатолійовичу; 
51) Комару Андрію Володимировичу; 
52) Королю Анатолію Івановичу; 
53) Костенку Богдану Івановичу; 
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54) Кривому Віктору Петровичу; 
55) Крупському Віктору Валерійовичу; 
56) Кухару Григорію Івановичу; 
57) Кучеру Михайлу Леонідовичу; 
58) Кушніру Руслану Анатолійовичу; 
59) Лановій Тетяні Василівні, вдові померлого учасника АТО; 
60) Лісовому Вадиму Віталійовичу; 
61) Ліщині Віктору Федоровичу; 
62) Лукашову Максиму Сергійовичу; 
63) Мазуру Олегу Анатолійовичу; 
64) Маку Сергію Петровичу; 
65) Макодзюбі Ігорю Юрійовичу; 
66) Максимичу Івану Михайловичу; 
67) Маляру Ігорю Степановичу; 
68) Маніті Сергію Іллічу; 
69) Матвієнку Павлу Олександровичу;  
70) Мацюку Анатолію Анатолійовичу; 
71) Мацюку Олександру Миколайовичу; 
72) Медвєдєву  Анатолію Вікторовичу; 
73) Мельнику Віктору Петровичу; 
74) Мельнику Івану Олеговичу ; 
75) Мироновичу Віталію Анатолійовичу; 
76) Місінкевичу Сергію Петровичу; 
77) Москальчуку Олександру Святославовичу; 
78) Музиці Олегу Анатолійовичу; 
79) Навроцькому Ігорю Васильовичу; 
80) Нажі Юрію Григоровичу; 
81) Назару Ярославу Юрійовичу; 
82) Наталюку Ігорю Григоровичу; 
83) Науменко Сергію Володимировичу; 
84) Ніколаєву Миколі Васильовичу; 

85) Олійнику Олегу Миколайовичу; 
86) Ординській Людмилі Іванівні , вдові загиблого учасника АТО; 
87) Осіпову Віктору Володимировичу; 
88) Павичу Олександру Миколайовичу; 
89) Павленку Володимиру Анатолійовичу; 
90) Павловському Михайлу Григоровичу; 
91) Пальонку Олександру Віталійовичу; 
92) Папіжу Вадиму Юрійовичу; 
93) Пархонюку Олександру Васильовичу; 
94) Пічурі Віталію Васильовичу; 
95) Пічурі Юрію Васильовичу; 
96) Пішенко Олександру Анатолійовичу; 
97) Плеху Олександру Олеговичу 
98) Портнову Михайлу Миколайовичу ; 
99) Ракшуну Анатолію Вікторовичу; 
100) Ракшуну Олегу Вікторовичу; 
101) Ратушняку Максиму Миколайовичу; 
102) Саакяну Олександру Гнеловичу; 
103) Савчуку Андрію Васильовичу; 

104) Сафонову  Анатолію Петровичу; 
105) Слободянюку Анатолію Анатолійовичу; 
106) Сметанюку Євгенію Юрійовичу; 
107) Станкевичу Олексію Валентиновичу; 
108) Сторожу Миколі Васильовичу ; 
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109) Стрижевському Вадиму Ігоровичу; 
110) Суконніку Юрію Миколайовичу; 
111) Терехівському Віктору Анатолійовичу  
112) Требуху Руслану Володимировичу; 
113) Трухану Олександру Олександровичу; 
114) Федишену Олександру Володимировичу ; 
115) Федишену Сергію Володимировичу; 
116) Фрику Михайлу Петровичу ; 
117) Хватькову Олександру Володимировичу; 
118) Хмельовському Анатолію Леонідовичу; 
119) Цапу Віталію Васильовичу; 
120) Червінському Олександру Анатолійовичу; 
121) Чорному Віктору Вікторовичу; 
122) Шевчуку Анатолію Миколайовичу ; 
123) Шемегену Андрію Вячеславовичу;  

124) Шемчуку Ігорю Володимировичу ; 
125) Шерстюку Сергію Анатолійовичу 
126) Штейку Олександру Борисовичу  
127) Шуляку Володимиру Анатолійовичу; 
128) Шуляку Сергію Анатолійовичу; 
129) Янковському Ігорю Святославовичу; 

 
для оформлення в користування на умовах оренди 

130) Петренку Леоніду Леонідовичу. 

 
4. Громадян , які перебувають у списках на виділення земельних ділянок та яким надано дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою згідно даного рішення, зняти з черги. 

2.40.  СЛУХАЛИ: звернення гр. Захарчука  М.В. про скасування рішення виконкому №167 від 
18.08.2015р. «Про дозвіл на виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди ТОВ «Хлібна 
країна» та рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р.  «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місевості) ТОВ «Хлібна країна» щодо земельної ділянки на перехресті вулиць Героїв Майдану – 
Р.Люксембург, враховуючи негативні висновки Відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування і архітектури Барської РДА та те що орендована ним земельна ділянка 
розташована за даною земельною ділянкою , що унеможливлює облаштування входу до 
запланованої ним капітальної споруди.   
ВИСТУПИЛИ:  
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. про те , що можливо лише розглянути питання про 
скасування рішення виконкому , так як паспорт прив’язки ще не поданий ТОВ «Хлібна країна» на 
затвердження в міську раду,  рішення сесії можливо скасувати лиш в судовому порядку, так як 
укладений договір між ТОВ «Хлібна країна» та міською радою про встановлення особистого 
сервітуту, а також здійснено державну реєстрацію права користування.     
Головуючий ставить на голосування питання:  
1)Про скасування  рішення виконкому №167 від 18.08.2015р. «Про дозвіл на виготовлення 
паспорту прив’язки тимчасової споруди ТОВ «Хлібна країна».  
ГОЛОСУВАЛИ : за - «одноголосно». Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ:  Скасувати рішення виконкому №167 від 18.08.2015р. «Про дозвіл на виготовлення 
паспорту прив’язки тимчасової споруди ТОВ «Хлібна країна». 
 
Головуючий ставить на голосування питання:  
2)Про скасування рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від 17.03.2015р.  «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) ТОВ «Хлібна країна» щодо земельної ділянки на перехресті вулиць Героїв 
Майдану – Р.Люксембург. 
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ГОЛОСУВАЛИ : за- «12», проти – «3», утрималось-«6». Рішення не прийнято.  
 

2.41.  Слухали: 
1)заяву ФОП Козлова Вадима Сергійовича  про надання в оренду ФОП Блажку Руслану 
Михайловичу  земельної ділянки площею 0,0036 га по вул. Героїв Майдану для провадження 
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди), в зв’язку з продажем ФОП Блажку 
Руслану Михайловичу  даної  тимчасової споруди. 
2)заяву ФОП Блажка Руслана Михайловича про надання в оренду земельної ділянки площею 
0,0036 га по вул. Героїв Майдану для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди), в зв’язку з купівлею тимчасової споруди.  
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається. 
ВИРІШИЛИ: Надати ФОП  Блажку Руслану Михайловичу земельну ділянку площею 0,0036 га в 
м.Бар по вул.. Героїв Майдану в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування 
тимчасової споруди), на умовах оренди на 3 (три) роки за рахунок земель житлової та громадської 
забудови міста зі ставкою орендної  плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
 

3.  

 

Різне. 
Громадянка з с.Балки запитала щодо виділення  земельної ділянки її чоловікові як учаснику АТО. 
Головуючий повідомив , що комісія з виділення земельних ділянок АТО вирішила надавати 
жителям міста, інші учасники АТО можуть вернутись в місцеву раду за місцем проживання та 
реєстрації.   
 

Головуючий повідомив, що порядок денний 66 сесії вичерпаний, запитав щодо зауважень та 
пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 66 сесії міської ради від 
19.10.2015р. 
Голосували за - одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  Завершити роботу 66 сесії міської ради 6 скликання від 19.10.2015р. 
Звучить Гімн України.   

 
 

Головуючий                                                                                 О.В.Кальман  
 
Секретар                                                                                                 Г.В.Педос                                                                                 
                                                                                                         


