ПОРЯДОК ДЕННИЙ
4 сесії Барської міської ради 6 скликання

від 23.12.2010р.
1. Про внесення уточнень до бюджетного розпису Барської
міської ради на 2010 рік.
2. Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та
організацій.
3. Про утворення комітету з конкурсних торгів Барської міської
ради.
4. Про прийняття квартири в комунальну власність та надання
службового житла.
5. Про внесення змін до рішення 55 сесії 5 скликання від
17.08.2010р. «Про ліквідацію комунального підприємства
«Барський міський ринок».
6. Різне.

Міський голова

О.І. Дзісь
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УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проекти рі шень 4 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 23.12.2010р.
на заяви громадян, підприємств, організацій та установ міста.
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, цін та інвестицій.
1. СЛУХАЛИ: Про внесення уточнень до бюджетного розпису міської ради на 2010р.
ВИРІШИЛИ: Затвердити внесені уточнення. Рішення додається.
2. СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в ДНЗ міста.
ВИРІШИЛИ:
1. Звільнити з 01.01.2011р. Рибак Віку Миколаївну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №2 – син Кілімнік
Андрій Вікторович, як багатодітну сім’ю.
2. Звільнити з 01.01.2011р. Солодовник Наталію Анатоліївну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Солодовник
Олег Юрійович, як багатодітну сім’ю.
3. Звільнити з 01.01.2011р. Нечитайло Вікторію Олександрівну на 100% від плати
за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №1 – син
Барановський Юрій Олександрович, як прийомну сім’ю.
4. Звільнити з 01.01.2011р. Юрчак Тетяну Василівну на 100% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Левчук
Микола Володимирович, як дитину, позбавлену батьківського піклування.
5. Звільнити з 01.01.2011р. Продан Любов Віталіївну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №1 – син Продан
Василь Васильович, як багатодітну сім’ю.
6. Звільнити з 01.01.2011р. Левицьку Ірину Анатоліївну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №3 – сини Левицький
Володимир Олегович та Левицький Олексій Олегович, як багатодітну сім’ю.
7. Звільнити з 01.01.2011р. Матвієнко Марію Іванівну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Матвієнко
Анастасія Олександрівна, як багатодітну сім’ю.
8. Звільнити з 01.01.2011р. Берт Марію Йосипівну на 50% від плати за харчування
дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Берт Антоніна
Миколаївна, як багатодітну сім’ю.
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9. Звільнити з 01.01.2011р. Піддубчак Вікторію Леонідівну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – донька Піддубчак
Яна Олександрівна, як багатодітну сім’ю.
10. Звільнити з 01.01.2011р. Христофор Крістіну Борисівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №1 – син Христофор
Михайло та донька Христофор Маргарита, як багатодітну сім’ю.
11. Звільнити з 01.01.2011р. Хому Олену Станіславівну на 50% від плати за
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі №7 – сини Хома
Владислав та Володимир, донька Хома Вікторія , як багатодітну сім’ю.
12. Звільнити з 01.01.2011р. Іващенко Юлію Станіславівну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №3 – донька Іващенко
Даріна, як багатодітну сім’ю.
13. Звільнити з 01.01.2011р. В’юна Олександра Валерійовича на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №3 – син В’юн
Максим, як багатодітну сім’ю.
14. Звільнити з 01.01.2011р. Кирилюк Людмилу Пилипівну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №8 – син Кирилюк
Андрій, як багатодітну сім’ю.
15. Звільнити з 01.01.2011р. Вєтлугіну Альону Анатоліївну на 50% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Вєтлугін
Кирило, як багатодітну сім’ю.
16. Звільнити з 01.01.2011р. Зеленську Зорину Миколаївну на 100% від плати за
харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №7 – син Павленко
Василь Миколайович, як опікунську сім’ю.
3. СЛУХАЛИ: заяву мешканців будинку №36/2 по вул. Шевченка про капітальний ремонт
будинку (покрівлі).
ВИРІШИЛИ: Доручити виконкому міської ради створити комісію по вирішенню даного
питання.
4. СЛУХАЛИ: про реорганізацію міського центру «Еверест».
ВИРІШИЛИ: Клопотати перед районною радою про взяття на баланс Барської районної
ради міського центру «Еверест».
5. СЛУХАЛИ: про вирішення питання щодо об’єднання дошкільних навчальних закладів
№2 - «Сонечко» та №3 - «Зірочка».
ВИРІШИЛИ: Направити дане питання на опрацювання виконкому міської ради.
7. СЛУХАЛИ: клопотання директора СО «Барські ЕМ» Мельника В.І. про звільнення від
сплати державного мита при подачі позовних заяв про відшкодування шкоди, завданої
шляхом порушення Правил користування електроенергією.
ВИРІШИЛИ: Звільнити СО «Барські ЕМ» від сплати державного мита при подачі
позовних заяв до Барського районного суду.
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Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
1. Розглянувши заяву гр. Кривого Віктора Петровича про затвердження техдокументації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
площею 0,0023га по вул. М.Туніка,7 для обслуговування існуючої добудови до квартири,
керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126 ЗК України, ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні, міська рада ВИРІШИЛА:
Затвердити техдокументацію із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку площею 0,0023га по вул. М.Туніка,7 для
обслуговування добудови до квартири №76 на умовах оренди терміном на ____ роки з
встановленням орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
2. Розглянувши заяву гр. Чернілевської О.Ю. про затвердження техдокументації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
площею 0,0017га в дворі будинку №12 по вул. Урицького для індивідуального гаражного
будівництва, керуючись ст. 12, 116,118,121, 125, 126 ЗК України, ст.26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні, міська рада ВИРІШИЛА:
Затвердити техдокументацію із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,0017га в м. Бар по вул.
Урицького, двір будинку №12 для індивідуального гаражного будівництва бокс №3,
передати земельну ділянку у власність та видати Державний акт на право власності.
3. Розглянувши заяву Настуняк Раїси Іванівни про затвердження техдокументації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку площею 0,0024га по вул. Соборна для обслуговування металевого гаража та
надання юридичної адреси, керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126 ЗК України, ст.26 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні, міська рада ВИРІШИЛА:
Затвердити техдокументацію, надати земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
Соборна для обслуговування металевого гаража на умовах оренди терміном на ___роки в
зв’язку з тим, що гараж тимчасовий (металевий) та відсутній проект прибудинкової
території багатоквартирного житлового будинку №17 по вул. Соборній.
4. Розглянувши заяву гр. Кучирявого Алекса Антоновича про відчуження земельних
ділянок по вул. Чехова,1, керуючись ст. 12, 125, 126 ЗК України, ст.26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл гр. Кучирявому А.А. на відчуження земельної ділянки №1 загальною
площею 0,0259га, земельної ділянки №2 загальною площею 0,0061га та земельної ділянки
№3 загальною площею 0,0055га в м. Бар по вул. Чехова,1.
5. Розглянувши заяви громадян про безкоштовну передачу земельних ділянок в приватну
власність, на підставі ст.. 12, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 25
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки наступним
громадянам:
1. Ангелюку Василю Володимировичу – на земельну ділянку площею 0,0036га по
вул. Р.Люксембург, в дворі будинку №27, бокс №8 для індивідуального гаражного
будівництва;
2. Зборовській Ірині Василівні – на земельну ділянку площею 0,0014га по вул.
Р.Люксембург, в дворі будинку №27, бокс №9 для індивідуального гаражного
будівництва;
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3. Майструку Валерію Мефодійовичу – на земельну ділянку площею 0,0485га по вул.
Енгельса, 12 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
4. Нагорняку Б.М. – на земельну ділянку площею 0,0038га по вул. Урицького,6-б для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд;
5. Пасічнику Василю Михайловичу – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
Щорса, двір будинку №7, бокс №2 для індивідуального гаражного будівництва;
6. Кирилюк Наталії Леонідівні, Чернілевському Анатолію Володимировичу – на
земельну ділянку площею 0,11га по вул. М.Кривоноса,38 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на праві
спільної сумісної власності;
7. Підіпригорі Олександру Олександровичу, Підіпригорі Аллі Олександрівні – на
земельну ділянку площею 0,0598га по вул. Щорса, 6 для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на праві
спільної сумісної власності;
8. Івановій Любові Іванівні – на земельну ділянку площею 0,0910га по вул.
Заводській,63 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
9. Ріпак Людмилі Олексіївні – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
Горького,19 для індивідуального гаражного будівництва;
10. Щуровській Броніславі Василівні, Щуровському Миколі Анатолійовичу – на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300га по вул.Заводській,27 кв.10 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на праві спільної сумісної власності;
11. Семенову Миколі Микитовичу – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
М.Кривоноса, 60, бокс №83 для індивідуального гаражного будівництва;
12. Бойку Юрію Олександровичу – на земельну ділянку площею 0,0030га по вул.
Територія цукрового заводу, ряд 4, бокс №3 для індивідуального гаражного
будівництва;
13. Шемчуку Віталію Івановичу – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
М.Кривоноса, 60-а-Г для індивідуального гаражного будівництва;
14. Тимчишиній Галині Василівні – на земельну ділянку площею 0,0400га по вул.
Островського,3 для підприємницької діяльності;
15. Тарасюку Сергію Валерійовичу – на земельну ділянку площею 0,0620га по вул.
Монастирська,14 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, надати окрему юридичну адресу будівлі літньої
кухні – вул. Монастирська,14-А;
16. Гаєвському Анатолію Володимировичу – на земельну ділянку площею 0,0400га по
вул. Енгельса,33-А для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
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17. Кумчаку Миколі Феліксовичу – на земельну ділянку площею 0,0600га по пров.
Кармелюка,4 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
18. Доможировій Людмилі Станіславівні – на земельну ділянку площею 0,0834га по
вул. Котовського, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
19. Сабій Андрію Леонтійовичу – на земельну ділянку площею 0,1690га по вул.
М.Туніка,23, в т.ч.: 0,10га - для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, 0,0690га – для ведення особистого селянського
господарства;
20. Альшаускас Тетяні Григорівні – на земельну ділянку площею 0,0600га по вул.
Володарського, 30 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
21. Мазур Тетяні Вікторівні – на земельну ділянку площею 0,0200га по вул.
Некрасова,21/2 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд;
22. Новаківському Віктору Володимировичу – на земельну ділянку площею 0,0021га в
дворі будинку №3 по вул.Ж.Революції для обслуговування існуючого гаража на
умовах оренди;
23. Галкіну Михайлу Єрофійовичу – на земельну ділянку площею 0,0600га по вул.
Чехова, 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
24. Антіповій Лідії Лаврентіївні – на земельну ділянку площею 20,5м2 по вул.
М.Кривоноса, 60, бокс №16 для індивідуального гаражного будівництва;
25. Пантелеймоновій Ользі Миколаївні – на земельну ділянку площею 0,0024га в дворі
будинку №32 по вул. Пролетарській для індивідуального гаражного будівництва;
26. Кириченку Миколі Володимировичу – на земельну ділянку площею 0,0024га по
вул. Ж.Революції, 3-а, бокс №22 для індивідуального гаражного будівництва;
27. Степанкевичу Анатолію Івановичу – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
М.Кривоноса,60, бокс №385 для індивідуального гаражного будівництва;
28. Сибізі Людмилі Михайлівні – на земельну ділянку площею 0,0960га по вул.
Фрунзе,4 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд;
29. Вітковській Аліні Володимирівні, Смірновій Л.Є. – на земельну ділянку площею
0,0523га по вул. Суроврова,26 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на праві спільної сумісної власності;
30. Ріпак Людмилі Олексіївні – на земельну ділянку площею 0,0024га по вул.
Горького,19 для індивідуального гаражного будівництва.
6. Розглянувши клопотання голови Вінницької обласної організації Українського
товариства мисливців та рибалок (УТМР) Мерца А.І. про надання дозволу на
виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що
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посвідчують право користування земельною ділянкою по вул. Р.Люксембург,46 для
обслуговування приміщення Барської рай організації УТМР, на підставі ст.. 12, 92, 123,
125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою на умовах оренди
орієнтовною площею 0,0600га в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 46 для обслуговування
приміщення Барської райорганізації УТМР.
7. Розглянувши заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків та гаражів, міська рада ВИРІШИЛА:
Поставити на чергу щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків наступних громадян:
- Скакун Ольгу Олександрівну;
- Пасічника Василя Михайловича.
Поставити на чергу щодо виділення земельних ділянок для будівництва гаражів
наступних громадян:
- Іздепського Олега Вікторовича;
- Кліща Івана Вікторовича;
- Телешенка Семена Федоровича;
- Чураєву Мирославу Михайлівну;
- Волкова Олега Михайловича.
8. Розглянувши заяву голови ОСББ «Каштан-Бар» Вітомського Володимира Федоровича
про надання дозволу на виготовлення проекту прибудинкової території будинку №11 по
вул. Соборній, на підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 42
Земельного кодексу України, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл ОСББ «Каштан-Бар» на виготовлення проекту прибудинкової території
будинку №11 по вул. Соборній в м. Бар з метою визначення її розміру та конфігурації.
9. Розглянувши заяву гр. Мартинюка А.В. про продовження терміну дії рішення 22 сесії
Барської міської ради 5 скликання від 04.03.2008р. «Про надання дозволу на виготовлення
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування гаража в дворі будинку №7 по вул. Машинобудівників», на підставі ст..
12, 151 Земельного Кодексу України, ст.. 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Вирішити питання знесення тимчасових гаражів в судовому порядку.
10. Розглянувши заяву гр. Григорчук Тетяни Анатоліївни про внесення змін в рішення 58
(позачергової) сесії 5 скликання від 20.10.2010р. «Про затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400га в м. Бар по вул.
Пролетарській, 92-а для ведення особистого селянського господарства в оренду гр.
Григорчук Т.А.», замінивши «на умовах оренди» в «приватну власність», на підставі ст..
26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Залишити рішення 58 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від
20.10.2010р. без змін.
11. Розглянувши заяву гр. Брика Віталія Григоровича про поновлення рішення 35 сесії
міської ради 5 скликання від 17.03.2009р. «Про виготовлення проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність» для будівництва гаража площею 24м2 в
дворі будинку №3 по вул. Ж.Революції, на підставі ст.. 12, 125, 126, 151 Земельного
Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА:
Продовжити термін дії рішення 35 сесії від 17.03.2009р.
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12. Розглянувши заяву гр. Бабасюк Галини Самійлівни про продовження договору оренди
земельної ділянки по вул. Островського,2/1, на підставі ст.. 12, 93, 124, 125, 126 ЗК
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0040га по вул. Островського,2/1
для комерційної діяльності терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі
12% від нормативної грошової оцінки.
13. Розглянувши заяву гр. Гапонюк Людмили Іванівни про прийняття рішення щодо
приватизації земельної ділянки під гаражем бокс №1 в дворі будинку №11 по вул.
Соборній та приватизації земельної ділянки від дерев’яною господарською спорудою з
підвалом, на підставі ст.. 12, 121,125,126 Земельного Кодексу України, ст.. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Залишити без змін рішення 14 сесії міської ради 5 скликання від 13.06.2007р. «Про
надання земельної ділянки та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку гр. Гапонюк
Людмилі Іванівні» площею 18м2 для індивідуального гаражного будівництва, оскільки
Земельним кодексом не передбачено передачі земельних ділянок в приватну власність для
будівництва та обслуговування господарських споруд.
14. Розглянувши заяву гр. Корпоченко Ольги Павлівни про внесення змін в рішення 23
сесії міської ради 5 скликання від 11.04.2008р., а саме: надати земельну ділянку для
обслуговування добудови до квартири площею 0,0035га по вул. Соборна,11 кв. 91 на
умовах оренди терміном на 25 років (замість 3 років), на підставі ст.. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Залишити рішення 23 сесії міської ради 5 скликання від 11.04.2008р. «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Корпоченко
Ользі Павлівні» без змін – на 3 роки.
15. Розглянувши клопотання голови правління Барської райспоживспілки Чайки В.Ю.
про надання дозволу на викуп земельної ділянки площею 0,6694га по вул.
Островського,2/1, на підставі ст.. 12, 127,128 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити до вирішення справи в суді.
16. Розглянувши клопотання голови правління Барської райспоживспілки Чайки В.Ю. про
надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції
ринку по вул.Островського,2/1, а саме – будівництв молочного павільйону та нового
туалету, на підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12,92 ЗК
України, міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити до вирішення справи в суді.
17. Розглянувши заяву Лісового Юрія Васильовича про поновлення рішення 45
(позачергової) сесії міської ради 5 скликання від 18.12.2009р. «Про надання дозволу на
збір попередніх висновків щодо можливостей виготовлення проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки» для будівництва гаража площею 0,0024га по вул.
Ж.Революції, на підставі ст.. 12, 151 Земельного Кодексу України, ст.. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити.
18. Розглянувши заяву гр. Мельника Руслана Миколайовича про надання дозволу на
викуп земельної ділянки площею 0,0311га по вул. Димитрова,37 для обслуговування
нежитлового приміщення «магазин», на підставі ст.. 12, 127,128 Земельного Кодексу
України, ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
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Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,0311га в м. Бар по вул. Димитрова, 37.
19. Розглянувши заяву гр. Лазаренко Людмили Федорівни про надання земельної ділянки
площею 0,05га для городництва, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити до затвердження Генерального плану міста.
20. Розглянувши заяву гр. Степанкевича Адольфа Миколайовича про поновлення рішення
виконкому №437 від 02.12.1997р. «Про приватизацію земельних ділянок громадянами
м.Бар», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА:
Затвердити рішення виконкому №437 від 02.12.1997р. Надати дозвіл гр. Степанкевичу
А.М. на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку площею 0,10га по вул. Чапаєва,33 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
21. Розглянувши заяву гр. Степанкевича Адольфа Миколайовича про приватизацію
земельної ділянки, яка прилягає до його городу над річкою по вул. Чапаєва,33, на підставі
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити, оскільки земельна ділянка відноситься до земель загального користування,
знаходиться в ПЗС річки Рів.
22. Розглянувши заяву гр. Грисюка Олега Григоровича про продовження договору оренди
земельної ділянки по вул. Р.Люксембург,29-а терміном на 49 років, на підставі ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 ЗУ України, ст. 33 ЗУ
«Про оренду землі», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл гр. Грисюку О.Г. на поновлення договору оренди земельної ділянки
площею 0,04га в м. Бар по вул. Р.Люксембург,29-а терміном на 3 роки для будівництва
автошколи. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки на період будівництва.
23. Розглянувши заяву гр. Обухової Олени Володимирівни про продовження договору
оренди земельної ділянки по вул. Буняковського, 4/82 терміном на 5 років, на підставі
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 ЗУ України, ст. 33
ЗУ «Про оренду землі», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл гр. Обуховій О.В. на поновлення договору оренди земельної ділянки
площею 0,0022га в м. Бар по вул. Буняковського,4/82 терміном на 3 роки для
провадження комерційної діяльності. Орендну плату встановити в розмірі 12% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
24. Розглянувши заяву ФОП Хребтань Марії Олексіївни про продовження договору
оренди земельної ділянки по вул. Святого Миколая, на підставі ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 ЗУ України, ст. 33 ЗУ «Про оренду землі»,
міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл ФОП Хребтань М.О. на поновлення договору оренди земельної ділянки
площею 0,0246га в м. Бар по вул. Св. Миколая терміном на 3 роки для провадження
комерційної діяльності. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
25. Розглянувши заяву гр. Виговської Зої Володимирівни про виділення земельної ділянки
площею 2,0га для ведення особистого селянського господарства в межах міста, міська
рада ВИРІШИЛА: Відмовити.
26. Розглянувши заяву гр. Маліновського Л.М. про надання земельної ділянки для
будівництва гаража розміром 6х4м по вул. Соборній,16, міська рада ВИРІШИЛА:
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1) Припинити дію рішення 30 сесії міської ради 5 скликання від 24.11.2008р. гр.
Закревській Н.В. згідно ЗУ №509 від 16.09.2008р. «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву».
2) Надати дозвіл гр. Маліновському Л.М. на виготовлення проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024га для індивідуального
гаражного будівництва в дворі будинку №16 по вул. Соборна.
27. Розглянувши заяву гр. Шлячука Василя Миколайовича про внесення змін в рішення 39
(позачергової) сесії від 26.06.2009р., добавивши пункт про безкоштовну передачу
земельної ділянки в приватну власність, на підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст..12,121 ЗК України, міська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни в рішення 39 (позачергової) сесії 5 скликання від 26.06.09р., добавивши
пункт: «передати безкоштовно в приватну власність гр. Шлячуку В.М. земельну ділянку
площею 0,0410га в м. Бар по вул. Гагаріна,7 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста».
28. Розглянувши відношення начальника Басейнового управління водними ресурсами
Річки Південний Буг №08/1388 від 24.11.2010р. «Про порушення водного законодавства»,
керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ч.2
ст.89 Водного кодексу України, Постанови КМУ №87 від 31.01.2001р. «Про порядок
використання земель у зонах їх можливого підтоплення внаслідок повеней і паводків»,
підпунктом 1 п.3.6.6. Регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання, Барська
міська рада ВИРІШИЛА:
Скасувати рішення 48 сесії міської ради 5 скликання від 20.04.2010р. «Про надання
дозволу гр. Ветлугіній З.Є. на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,04га в м. Бар по вул. Плотинна,7 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови».
29. Розглянувши заяву Сапожніка Івана Федоровича про безкоштовну передачу в
приватну власність земельної ділянки площею 24м2 по вул. Соборна, двір будинку №11
під гаражем, на підставі ст. 12,118,125,126 ЗК України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити в зв’язку з тим, що гараж тимчасовий та відсутній проект прибудинкової
території багатоквартирного житлового будинку №17 по вул. Соборній.
30. Розглянувши заяву гр. Кухарчука Л.М. про продовження строку дії договору оренди
земельної ділянки під магазином «Школярик» по вул. Соборній,20, керуючись п.34 ст.26
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити, оскільки земельна ділянка надавалась для комерційного використання,
обслуговування МАФ; заявник самовільно побудував кам’яну будівлю, яку в
експлуатацію не здано; звернувся до суду про визнання права власності на магазин.
31. Розглянувши заяву ВАТ «Барський машинобудівний завод» про поновлення договору
оренди земельної ділянки площею 2,1114га по вул. Ж.Революції,12, відповідно до ст. ст.
12,93,124,125,126 ЗКУ, ЗУ «Про оренду землі», п.34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Поновити договір оренди земельної ділянки площею 2,1114га в м. Бар по вул.
Ж.Революції,12 терміном на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки землі.
32. Розглянувши протест прокурора Барського району Невольчука С.П. на рішення 45
(позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від 18.12.2009р. «Про виготовлення
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки» гр. Кльоцу В.Ф., міська рада
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ВИРІШИЛА:
Задовольнити протест прокурора.
33. Розглянувши заяву гр. Саврасова Віталія Петровича про виділення земельної ділянки
для будівництва гаража та відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 1810грн., міська
рада ВИРІШИЛА:
Укласти мирову угоду, а саме: зобов’язати міську раду підшукати гр. Саврасову В.П.
земельну ділянку для індивідуального гаражного будівництва поблизу місця проживання
в строк до 01.03.2011р.
34. Розглянувши заяву гр. Тараканової Лідії Миколаївни про поновлення рішення 25 сесії
5 скликання від 17.06.2008р., на підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.12, п.11 ст.151 ЗК України, міська рада ВИРІШИЛА:
Продовжити дію рішення 25 сесії Барської міської ради 5 скликання від 17.06.2008р.
щодо виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею
24м2 для індивідуального гаражного будівництва в дворі будинку №9 по вул. Територія
цукрового заводу за рахунок земель житлової та громадської забудови.
35. Розглянувши заяву гр. Кадельчука Володимира Костянтиновича про надання дозволу
на приватизацію земельної ділянки в районі аеродрому, міська рада ВИРІШИЛА:
Відмовити до виготовлення Генерального плану міста.
36. Розглянувши заяву гр. Гуршала Олексія Михайловича про надання земельної ділянки
на умовах оренди площею 0,10га для ведення городництва в районі «Київцентраеро»,
підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 36,119,124,125,126 ЗК
України, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди земельною ділянкою орієнтовною площею
0,10га для городництва поблизу «Київцентраеро» за рахунок земель запасу
сільськогосподарського призначення.
Рішення комісії: Відмовити.
37. Розглянувши заяву гр. Боднарчук Галини Анатоліївни про продовження договору
оренди землі на 49 років по вул. Гагаріна,3 для обслуговування магазину «Дитячий світ»,
на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 ЗУ
України, ст. 33 ЗУ «Про оренду землі», міська рада ВИРІШИЛА:
Поновити договір оренди земельної ділянки площею 0,0035га в м.Бар по вул. Гагаріна,3
для комерційної діяльності строком на 3 роки з встановленням орендної плати в розмірі
12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
38. Розглянувши заяву гр. Штегерана Олексія Миколайовича про призупинення
виготовлення документів по видачі Державного акта на право власності на земельну
ділянку по вул. Кошового,10 гр. Штегераном Л.О. в зв’язку з розглядом справи в
апеляційному суді, міська рада ВИРІШИЛА:
Скасувати рішення 3 сесії міської ради 6 скликання від 10.12.2010р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку гр. Штегеран Л.О.» площею 0,0500га в м. Бар, вул.
О.Кошового, 10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.
39. Враховуючи лист приватного адвоката Іванової В.О., на підставі ст. 26 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Скасувати рішення 3 сесії міської ради 6 скликання від 10.12.2010р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Кришталь З.Н.» площею 0,0771га по
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вул. Примакова,6 для обслуговування житлового будинку, господарських споруд.
40. Розглянувши заяву гр. Волянського Володимира Федоровича про вирішення питання
про те, що при видачі Державного акта на право власності на земельну ділянку для
обслуговування гаража було вказано бокс №1 по вул. В.Комарова,3, але на нього уже
видано свідоцтво про право власності другому громадянину, тому Державний акт
виявився недійсним і неможливо оформити свідоцтво на право власності на гараж, міська
рада ВИРІШИЛА:
Виконкому Барської міської ради звернутись до суду щодо скасування Державного акта
на право власності на земельну ділянку.
41. Розглянувши заяву гр. Вознюка Віктора Васильовича про надання дозволу на
виготовлення Державного акта на право власності на земельну ділянку нового зразку,
керуючись ст..12, 121, 124, 125, 126 ЗК України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Постанови КМУ №449 від 02.04.2002р., міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на видачу гр. Вознюку В.В. Державного акта про право власності на
земельну ділянку площею 0,0725га в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 9 нового зразку.
Постійна комісія з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
1. Розглянувши заяву директора ТОВ «Матеріальні ресурси» Кирюшиної Н.Б. про
прийняття на баланс Барводоканалу артсвердловини, водонапірної башти та водогонів по
вул. Територія цукрового заводу, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1) Надати згоду на безоплатне прийняття з балансу ТОВ «Матеріальні ресурси» в
комунальну власність міста на баланс Барводоканалу артсвердловини,
водонапірної башти та мереж водопостачання, що розташовані в м. Бар по вул.
Територія цукрового заводу.
2) Створити комісію щодо прийняття з балансу ТОВ «Матеріальні ресурси» в
комунальну власність міста на баланс Барводоканалу артезіанської свердловини,
водонапірної башти та мереж водопостачання.
3) Склад комісії:
Голова комісії – заступник міського голови;
Члени комісії:
- Сабайдаш В.І. – начальник Барводоканалу;
- Береза І.Г. – головний інженер Барводоканалу;
- Власишина Т.Г. – головний бухгалтер Барводоканалу;
- Терлецький А.П. – голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
ЖКГ;
- Логінова Л.Г. – начальника відділу ПСЗ міської ради;
- Огороднік А.А. – в. о. директора ТОВ «Цукровий комбінат».
2. Розглянувши клопотання технічного директора ТОВ «Гервін» Войцехівського О.В. про
затвердження містобудівних умов і обмежень на розміщення обладнання базової станції
стільникового радіотелефонного зв’язку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.. 24, 27 ЗУ «Про планування та забудову територій», міська
рада ВИРІШИЛА:
Затвердити містобудівні умови й обмеження на розміщення обладнання базової
станції стільникового радіотелефонного зв’язку в м. Бар, вул. Заводська, 15 (цегляний
димар цукрового заводу).
Рішення комісії: Відмовити до перегляду орендної плати.
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3. Розглянувши клопотання директора ТОВ «Гервін» Шолохова В.В. про надання дозволу
на укладання договору користування частиною металевого димаря котельні для
розміщення антенно-фідерних пристроїв з невід’ємним правом розташування на
установчій платформі контейнера з обладнанням базової станції стільникового зв’язку
поряд з димарем по вул. Островського,7, керуючись ст.. 26, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 72 ЗУ «Про Державний бюджет України на
2010р.», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл підприємству «Бартеплокомуненерго» на передачу в оренду ТОВ
«Гервін» частини металевого димаря котельні в м. Бар по вул. Островського, 7 терміном
на 2 роки.
Рішення комісії: Відмовити до перегляду орендної плати.
4. Розглянувши заяву гр. Стащенка Вадима Анатолійовича про надання дозволу на
добудову до квартири розміром 2.70 х 1.45м по вул. Р.Люксембург,68/52, керуючись п.
1.4.4. Наказу Держкомітету України з питань ЖКГ від 17.05.2005р. №76, міська рада
ВИРІШИЛА:
Відмовити, оскільки перепланування жилих приміщень, що призводить до порушення
тривкості або руйнації несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності та
зовнішнього вигляду фасадів, порушення вимог протипожежної безпеки, погіршення умов
експлуатації та проживання громадян, не допускається.
5. Розглянувши заяву гр. Запотічного Миколи Томковича про надання юридичної адреси
гаражу по вул. Р.Люксембург, двір будинку №29, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати наступну юридичну адресу гаражу: вул. Р.Люксембург, двір будинку №29.
6. Розглянувши колективну заяву гр.. Ремінного Володимира Карповича, Костак М.Ю.,
Глиняного Ф.І., Данильчука М.І., Ремінного М.В. про надання юридичної адреси гаражам,
керуючись ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Надати юридичну адресу гаражам – м. Бар, вул. М.Кривоноса, 74-А.
7. Розглянувши заяву гр. Кисюка Василя Олексійовича про надання юридичної адреси
гаражу по вул. Р.Люксембург, двір будинку №19, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати юридичну адресу гаражу: вул. Р.Люксембург, двір будинку №19, бокс №2.
8. Розглянувши заяву гр. Гуменюка Володимира Івановича про надання юридичної адреси
гаражу по вул. Р.Люксембург, двір будинку №31, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати юридичну адресу гаражу: вул. Р.Люксембург, двір будинку №31, бокс №11.
9. Розглянувши заяву гр. Мельника Миколи Івановича про надання юридичної адреси
гаражу по вул. Чернишевського, міська рада ВИРІШИЛА:
Надати юридичну адресу гаражу: вул.Чернишевського,18-А, бокс №2.
10. Розглянувши заяву гр. Лісовик М.Д., Михайловської Н.Д. про скасування рішення
виконкому №586 від 15.10.2010р. «Про призупинення будівництва житлового будинку по
вул. Пролетарська,4», на підставі ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1) Скасувати рішення виконкому №586 від 15.10.2010р. «Про призупинення
будівництва житлового будинку по вул. Пролетарська,4».
2) Зобов’язати гр.Лісовик М.Д., Михайловську Н.Д. внести відповідні зміни в
проектно-кошторисну документацію (будівельний паспорт), якими передбачити
забезпечення необхідних інженерно-технічних заходів, які перешкоджають стоку
атмосферних опадів з даху будинку на територію суміжних земельних ділянок та
тротуар по вул.Пролетарській.
3) Відповідні зміни погодити згідно з чинним законодавством.
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11. Розглянувши клопотання директора МП ВКПФ «Вікторія» Погребняка В.М. про
затвердження містобудівного обґрунтування «Розміщення 5-типоверхового житлового
будинку з вбудовано-прибудованим торгівельним комплексом по вул. М.Туніка,7 в
м. Бар Вінницької області», міська рада та постійна комісія з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства ВИРІШИЛА:
Розглянути після завершення розгляду справи в господарському суді.
12. Розглянувши колективну заяву жителів будинку №19 по вул. Пролетарська про
відміну рішення міської ради щодо утворення об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ) №19 по вул. Пролетарська і передати будинок на
баланс Барському комбінату комунальних підприємств, постійна комісія ВИРІШИЛА:
Зняти з розгляду сесії, направити лист з пропозицією про проведення легітимних зборів
ОСББ з запрошенням представника Барського ККП та депутата відповідного округу.
13. Розглянувши клопотання начальника відділу освіти райдержадміністрації
Маліновського Ю.Л. про надання дозволу на переукладання договорів оренди нерухомого
майна і відповідно кошти у сумі 98 778,14 грн., отримані від оренди, залишити на
спеціальному рахунку відділу освіти, відповідно до ст. 26 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Відступити право вимоги за діючими договорами оренди приміщень, надати дозвіл
відділу освіти укладати договори оренди приміщень після отримання в кожному
окремому випадку відповідного рішення сесії Барської міської ради. Кошти, отримані за
договорами оренди приміщень ЗОШ, залишити за відділом освіти.

Секретар міської ради

О.В. Кальман
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