Рішення 6 сесії Барської міської ради 7 скликання від 28.01.2016р.
Порядок денний :
1) Про затвердження виконання доходів та видатків міського бюджету за 2015 рік.
2) Про внесення змін до рішення 3 сесії Барської міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про
міський бюджет на 2016 рік».
3) Про Бюджетний регламент Барської міської ради 7 скликання.
4) Розгляд заяв та звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
5) Про внесення змін до Положення про відділ архітектури, будівництва та земельних відносин
Барської міської ради, затвердженого рішенням 36 сесії 6 скликання Барської міської ради від
28.02.2013 р.
6) Про об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення на річці Рів.
7) Різне.
Постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та
інвестицій
1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік
ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ:
- виконання місцевого бюджету за 2015 рік по доходах в сумі 22 834 764,37 грн., у тому числі
доходи загального фонду міського бюджету в сумі 18 182 693 ,90 грн., та доходи спеціального
фонду міського у сумі 4 652 070,47 грн.;
- виконання міського бюджету за 2015 рік по видатках у сумі 23 682 815,81 грн., у тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 15 723 857,35 грн. та видатки
спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 958 958,46 грн.;
- профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 3 088 647,11 грн. та дефіцит по
спеціальному фонду міського бюджету в сумі 3 088 647,11 грн.

2.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський

бюджет на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ:
1. Зменшити обсяг доходів загального фонду в сумі 18 578 грн. по :
- 19010100 « Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення» - 18408 грн.00 коп.
- 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» - 170 грн.00
коп.
2. Зменшити видатки по КФК 100203 « Благоустрій міст,сіл та селищ» КЕКВ 2610 « Субсидії та
поточні трансферти ( установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» в сумі 18 578 грн.
3. Збільшити доходи спеціального фонду в сумі 18 578 грн. по:
- 19010100 « Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення» - 18408 грн.00 коп.
- 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи
на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» - 170 грн.00
коп.
4.Збільшити видатки спеціального фонду по КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти (
установам та організаціям) КП «Бар-благоустрій» в сумі 18 578 грн.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .
2.2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р. «Про міський
бюджет на 2016 рік».
ВИРІШИЛИ:
1

1. Збільшити видатки по спеціальному фонду за рахунок вільного залишку який склався станом
на 01.01.2016 рік :
по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» :
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000 грн.
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі 50 000 грн.
2. Збільшити видатки спеціального фонду ( фонду розвитку) за рахунок вільного залишку який
склався станом на 01.01.2016 рік :
- по КФК 250380 « Інші субвенції » КЕКВ 3220 « Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів» в сумі 36 400 грн. КП «Барська центральна районна лікарня» на
пульсоксиметри ЮТАС.
- по КФК 180409 «Внески в статутні фонди» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» в сумі 520 500 грн. КП «Бар-благоустрій» на придбання снігоочисного
транспорту;
- по КФК 180409 «Внески в статутні фонди» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам» в сумі 11 000 грн. КП редакція газети Барської міської ради «Барчани» на
придбання цифрового фотоапарату.
3. Збільшити видатки загального фонду за рахунок вільного залишку який склався станом на
01.01.2016 рік по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» КП « Барське
будинкоуправління» КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та організаціям)
в сумі 6 110 грн. на проведення обстеження та виконання ремонтних робіт ліфтів по
вул.Соборна 23.
2.3.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 58 сесії 6 скликання від 23.01.2015р. «Про міський
бюджет на 2015 рік».
ВИРІШИЛИ: Затвердити :
- розпорядження № 290-Р від 22.12.2015р. про перенесення видатків загального фонду :
- КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» з КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти ( установам та
організаціям)» на КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» в сумі 22 964 грн.
Перенести видатки спеціального фонду (фонду розвитку) КФК 250380 «Інші субвенції» з
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» на КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти
органам державного управління інших рівнів» субвенція районному бюджету для КЗ «Барська
районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос»» співфінансування спортивного майданчика
в сумі 150 000 грн.
- розпорядження № 291-Р від 22.12.2015р про перенесення видатків загального фонду по КФК
070101 «Дошкільні навчальні заклади» з КЕКВ 2230 «Продукти харчування » в сумі 12 000
грн.00 коп. на :
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг» в сумі 10 000 грн.00 коп.
- КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» в сумі 2 000 грн.00 коп.
Перенести видатки загального фонду з КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 500 грн. на КФК 090412
«Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню».
- розпорядження № 293-Р від 23.12.2015р. про перенесення видатків загального фонду по
КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні
матеріали» в сумі 3 200 грн.00 коп. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» .
- розпорядження № 294-Р від 24.12.2015р. відповідно до розпорядження Вінницької ОДА №
675 від 30.10.2015року збільшити доходи загального фонду по 41035000 «Інша субвенція» в
жовтні місяці на суму 145 340 грн.00 коп. відповідно збільшити видатки загального фонду по
КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» :
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 99 073 грн.00 коп.
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 46 267 грн.00 коп.
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- розпорядження № 295-Р від 25.12.2015р. про перенесення видатків загального фонду по
КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення » в сумі 3 710 грн.00 коп. на - КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці».
- розпорядження № 297-Р від 29.12.2015р. про Перенести видатки загального фонду по КФК
010116 « Органи місцевого самоврядування » з
КЕКВ 2111 « Заробітна плата » в сумі 2 000
грн.00 коп. на - КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці».
2.4.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста.
ВИРІШИЛИ:
1. Звільнити на 2016 рік з 01.02.2016р.:
1) Саволюк Юлію Анатоліївну від плати за харчування доньки Саволюк Ангеліни Олегівни в
ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
2) Ляшуна Андрія Івановича від плати за харчування дітей Ляшуна Тимофія Андрійовича,
Ляшун Софії Андріївни в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю з;
3) Романишин Наталію Савівну від плати за харчування дітей Романишин Артема Олеговича,
Гончарука Ярослава Петровича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
4) Ріпака Руслана Олексійовича від плати за харчування дітей Ріпака Сергія Руслановича,
Ріпака Степана Руслановича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
5) Полевського Олексія Олеговича від плати за харчування сина Полевського Даніїла
Олексійовича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
6) Назаревич Людмилу Анатоліївну від плати за харчування сина Янкова Михайла Олеговича
в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю ;
7) Гайдук Світлану Олександрівну від плати за харчування сина Гайдука Івана Ігоровича в
ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 31.05.2016р.;
8) Базілевич Аліну Анатоліївну від плати за харчування сина Базілевича Даніїла Віталійовича
в ДНЗ №3 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.06.2016р.;
9) Андрух Оксану Вікторівну від плати за харчування сина Андруха Тимофєя Руслановича в
ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю по 30.05.2016р.;
10) Дерев’янко Тетяну Анатоліївну від плати за харчування дітей Дерев’янко Тетяни
Олександрівни,Дерев’янко Єлизавети Олександрівни
в ДНЗ №8 на 100% як
малозабезпечену сім’ю по 29.02.2016р.;
2. Звільнити на 2016 рік
1) Кару Романа Петровича від плати за харчування доньки Кари Іванни Романівни в ДНЗ №8
на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з 01.01.2016р.;
2) Ільїна Вадима Володимировича від плати за харчування дітей Ільїної Марії Вадимівни ,
Ільїна Владислава Вадимовича в ДНЗ №2 на 100%, дітей учасника антитерористичної
операції на сході країни з 01.01.2016р.;
3) Обухову Олену Володимирівну від плати за харчування доньки Обухової Анни
Володимирівни в ДНЗ №7 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході
країни з 01.01.2016р.;
4) Сироту Наталію Анатоліївну від плати за харчування дітей Сироти Валерії Віталіївни,
Сироти Вадима Віталійовича в ДНЗ №8 на 100%, дітей учасника антитерористичної
операції на сході країни з 01.01.2016р.;
5) Гарматюк Ірини Олександрівни від плати за харчування дітей Гарматюка Віталія
Сергійовича, Гарматюка Романа Сергійовича в ДНЗ №2 на 100%, дітей учасника
антитерористичної операції на сході країни з 12.01.2016р.;
6) Голубкову Надію Василівну від плати за харчування доньки Голубкової Анни Олексіївни в
ДНЗ №2 на 100%, дитини учасника антитерористичної операції на сході країни з
20.01.2016р.
7) Яворську Світлану Миколаївну від плати за харчування Павлишена Іллі Олександровича в
ДНЗ №3 на 100%, дитини позбавленої батьківського піклування з 01.01.2016р.;.
8) Омельченко Ольгу Василівну від плати за харчування доньки Омельченко Емми Ігорівни в
ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену сім’ю з 01.01.2016р. по 31.05.2016р.;
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3.
2.5.

Заяву Лаврук Анастасії Павлівни щодо звільнення від плати за харчування сина Лаврука
Максима Павловича в ДНЗ №2 як малозабезпечену сім’ю зняти з розгляду .

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) Солецькій Тетяні Анатоліївні на поховання доньки Солецької Наталі Захарівни в розмірі 500
грн. , яка на день смерті ніде не працювала.
2) Цегельнюку Юрію Петровичу на поховання дружини Цегельнюк Ірини Михайлівни в
розмірі 500 грн. , яка на день смерті ніде не працювала.

2.6.

СЛУХАЛИ: звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги:
1) Ружанської Алли Анатоліївни, дружини учасника АТО, - на лікування доньки (документи
про хворобу відсутні);
ВИРІШИЛИ: відмовити, документи про хворобу відсутні;
2) Каюди Тетяни Павлівни , дружини учасника АТО, - на лікування ;
ВИРІШИЛИ: виділити 1000 грн.
3) Вовк Марії Сергіївни - на лікування після операції ;
ВИРІШИЛИ: виділити 500 грн.
4) Томчака Віктора Олексійовича - на лікування дружини Томчак Алли Олександрівни,
онкозахворювання;
ВИРІШИЛИ: виділити 1000 грн.
5) Кладової Світлани Петрівни – на проведення операції сину Кладову Андрію
Анатолійовичу ;
ВИРІШИЛИ: виділити 2000 грн.
6) Гр.Гребенюк Галини Сергіївни - на лікування
лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича;
ВИРІШИЛИ: відмовити.

( цукровий діабет другого типу ) та

7) Гр.Гребенюка Ігоря Петровича - на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича;
ВИРІШИЛИ: відмовити.
8) Гандзій Галині Олексіївні – в сумі 3000 грн. на проведення лікування в Вінницькому
онкодиспансері;
ВИРІШИЛИ: виділити 2000 грн.
9) Павловського Андрія Анатолійовича, інваліда 1 групи,– на лікування, гемодіаліз «штучна
нирка»
ВИРІШИЛИ: виділити 1000 грн.
10) Гуненко Тетяни Борисівни – на лікування матері Паразінської Євгени Григорівни ,
інваліда 1 групи, нерухомий стан після інсульту Заболотного Володимира Пилиповича на лікування після операції ;
ВИРІШИЛИ: виділити 500 грн.
11) Цегельнюка Юрія Петровича - на лікування;
ВИРІШИЛИ: виділити 500 грн.
12) Биковського Олександра Валерійовича, учасника бойових дій, АТО, - на лікування;
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ВИРІШИЛИ: відмовити , житель іншої територіальної громади.
13) Демченко Олександра Павловича, інваліда 1 групи, – в сумі 5000 грн. - на лікування
(втрата обох ніг, потребує оперування);
ВИРІШИЛИ: виділити 1000 грн.
14) Заболотного Володимира Пилиповича – на лікування після операції ;
ВИРІШИЛИ: виділити 300 грн.
15) Петровського І.О. , - на лікування (операцію в Київському національному інституті раку );

ВИРІШИЛИ: виділити 2000 грн.

3.

16) Войцехівського Леоніда Йосиповича – на ремонт житлового будинку після пожежі ;
ВИРІШИЛИ: відмовити .
СЛУХАЛИ: Про Бюджетний регламент Барської міської ради 7 скликання
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити «Бюджетний регламент Барської міської ради 7 скликання» (додається).
2. Доповнити статтю 8.2.3 Регламенту Барської міської ради 7 скликання, затвердженого
рішенням 2 сесії Барської міської ради від 10 листопада 2015 року абзацом наступного змісту:
«Організаційно-процедурні питання участі депутатів ради в бюджетному процесі та
питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю за
виконанням, внесення змін та звітності щодо бюджету міської ради регулюються
Бюджетним регламентом міської ради, який затверджується окремим рішенням ради».
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради.

4.1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми КП “Бар-благоустрій» на 2016 рік.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму забезпечення безперебійного надання послуг по
благоустрою , санітарній очистці міста , утримання доріг та тротуарів в належному стані ,
вивозу та утилізації сміття і твердих побутових відходів, озеленення міста та утримання о’єктів
комунальної власності КП “Бар-благоустрій» м.Бар на 2016 рік

4.2.

СЛУХАЛИ: звернення комунального підприємства «Барське районне бюро технічної
інвентаризації» Вінницької обласної ради щодо продовження терміну дії пільги на орендну
плату за оренду нерухомого майна по вул..Героїв Майдану , 3 до 31 грудня2016р.
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії рішення 36 сесії Барської міської ради від 28.02.2013р.
«Про надання пільги щодо орендної плати за оренду нерухомого майна для КП «Барське
районне бюро технічної інвентаризації» до 31 грудня 2016р.

4.3.

СЛУХАЛИ: Про прийняття квартири № 1 по вул. Європейська, 19 в м. Бар в комунальну
власність .
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти однокімнатну квартиру № 1 по вул.Європейська, буд.19 в місті Бар, Вінницької
області загальною площею 34,92 кв.м., житловою 19,85 кв.м., що придбана Департаментом
цивільного захисту Вінницької обласної державної адміністрації за бюджетні кошти в сумі
455550,00 грн. (чотириста п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.) відповідно до
Порядку використання коштів , передбачених у державному бюджеті для забезпечення
житлом осіб , які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. №407, в комунальну
власність територіальної громади м. Бар.
2. Передати житлове приміщення, зазначене у п. 1 даного рішення на баланс КП «Барське
будинкоуправління» у порядку, встановленому законодавством.
3. Створити комісію з прийняття житла у наступному складі:
Голова комісії – Цицюрський А.А. , міський голова;
Члени комісії:
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Терлецький А.П., начальник КП «Барське будинкоуправління»;
Залевська О.О., головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»;
Вовченко С.Д., директор Департаменту цивільного захисту Вінницької ОДА.

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища
4.4.

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
земефльних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в
м. Бар по вул. ---.
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на умовах постійного
користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста.
3).Рекомендувати оформити право власності (користування на умовах оренди, земельного
сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1). Гр. Кривак Наталі Андріївні
– площею 0,1800 га, кадастровий номер–
0520210100:03:046:0002, по пров. Лялі Ратушної, 1;
2). Гр. Пацанюку Віталію Анатолійовичу
– площею 0,0700 га, кадастровий номер–
0520210100:01:105:0088, по вул. Монастирській, 33;
3). Гр. Костаку Олександру Миколайовичу
– площею 0,1423 га, кадастровий номер–
0520210100:03:049:0020, по вул. Черняховського, 22;
4). Гр. Докійчуку Василю Олександровичу
– площею 0,0938 га, кадастровий номер–
0520210100:01:024:0031, по вул. Л.Українки, 2 ;
5). Гр. Данилишину Михайлу Миколайовичу – площею 0,1500 га, кадастровий номер–
0520210100:04:036:0015, по вул..Новоселів 30;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
6). Гр. Слісарчуку Анатолію Борисовичу
- площею 0,0060 га, кадастровий
0520210100:01:141:0113, по вул. П.Мельника, 28-а ;
7). Гр. Мельнику Віктору Аркадійовичу - площею 0,0050 га, кадастровий
0520210100:01:002:0048, по вул. Цукрового заводу, 40 А, гараж 108;
8). Гр. Мельник Ганні Анатоліївні
- площею 0,0050 га, кадастровий
0520210100:01:002:0047, по вул. Цукрового заводу, 40 А, гараж 107;
9). Гр. Новаковській Світлані Анатоліївні
- площею 0,0023 га, кадастровий

номер –
номер –
номер

–

номер –
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0520210100:01:002:0046, по вул. Цукрового заводу, 40 А, бокс № 98;
10). Гр. Гаврільонку Сергію Івановичу - площею 0,0025 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0132, по вул. Каштановій, 7 А , гараж 7;
11). Гр. Чефрановій Ользі Іванівні
- площею 0,0021 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0133, по вул. М.Леонтовича, 7 , бокс 6 ;
12). Гр. Варварук Людмилі Василівні - по вул. Гончарній, 9:
- площею 0,0034 га, кадастровий номер – 0520210100:01:059:0079, для індивідуального
гаражного будівництва;
- площею 0,0190 га, кадастровий номер – 0520210100:01:059:0080, для ведення особистого
селянського господарства;
13). Гр. Довгань Надії Леонідівні - площею 0,0037 га, кадастровий номер –
0520210100:01:068:0030, на площі Пам’яті , двір будинку №21;
14). Гр. Данилишину Михайлу Миколайовичу - площею 0,0028 га, кадастровий номер –
0520210100:04:038:0013, по вул. Новоселів , 8 А , гараж 4 ;
Рішення 9 сесії Барської міської Ради 6 скликання від 13.05.2011 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку гр. Данилишину М.М.» вважати таким що втратило чинність.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
15). Гр. Козловській Галині Вікторівні - площею 0,0104 га, кадастровий номер –
0520210100:01:154:0028, вул. Цукрового заводу, 2;
16). Гр. Васіковському Анатолію Петровичу - площею 0,2400 га, кадастровий номер –
0520210100:01:072:0014, вул. Плотинна, 38;
в постійне користування
17). 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;
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду на додаткове вивчення.
4.5.

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). Коваленку Вячеславу Миколайовичу – площею 0,0600 га по вул. М.Туніка 82 ;
2). Рудзік Світлані Миколаївні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Леоніда Шаповалова 3
;
3). Зелінському Мечиславу Михайловичу
– орієнтовною площею 0,0300 га по вул.
Пушкінській 5 ;
4). Кондратюку Ігорю Михайловичу – орієнтовною площею 0,1600 га по вул. Порика, 5 ;
5). Ковальовій Людмилі Борисівні – орієнтовною площею 0,0900 га по вул. Шпаковича, 43 ;
6). Мандрі Любов Георгієвні - площею 0,1000 га по вул. А.Мазура, 7 для відновлення меж
земельної ділянки, в якої відсутній кадастровий номер ;
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
7). Жилінському Олегу Євгенійовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Каштановій 19-Б
, гараж 2;
Надати юридичну адресу гаражу - м.Бар, вул. Каштанова 19-Б , гараж 2.
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8). Сапожнику Івану Федоровичу - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Соборній 17;
9). Мазуру Леоніду Петровичу - орієнтовною площею 0,0035 га по вул. Шпаковича 4;
ВИРІШИЛИ : відмовити, гараж не увійшов в договір купівлі - продажу майна.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
10). Адамчуку Віктору Георгійовичу – орієнтовною площею 0,0460 га по вул. Зарічній, 44 ;
11). Висоцькому Борису Івановичу – орієнтовною площею 0,0018 га по вул..Пушкінській, 25 ;
12). Кирилюку Олександру Андрійовичу - орієнтовною площею 0,2300 га за територією УГГ
та господарських будівель КП «Бар-благоустрій» ;
ВИРІШИЛИ : запропонувати для городництва на умовах оренди .
13). Базай Вірі Явдокимівні – в районі аеродрому ;
ВИРІШИЛИ: відмовити , на дану земельну ділянку виготовлений проект із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки під житлову забудову.
14). Нікітову Олександру Володимировичу – в районі аеродрому ;
ВИРІШИЛИ: відмовити , на дану земельну ділянку виготовлений проект із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки під житлову забудову. .
15). Сіньковській Галині Григорівні – в районі аеродрому ;
ВИРІШИЛИ: відмовити , на дану земельну ділянку виготовлений проект із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки під житлову забудову. .
16). Криворучко Галині Миколаївні - орієнтовною площею 0,0087 га по вул. Бони Сфорци,
60 ;
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду, на доопрацювання.
17). Криворучку Сергію Леонідовичу - орієнтовною площею 0,0040 га по вул. Бони Сфорци,
60 ;
ВИРІШИЛИ : зняти з розгляду , на доопрацювання.
в користування на умовах оренди
18). Гуменюк Валентині Василівні – орієнтовною площею 0,0015 га по вул. Соборна, 23 для
обслуговування входу;
19). Куті Костянтину Валерійовичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Цукрового
заводу 40 А, гараж 57 в м.Бар для індивідуального гаражного будівництва ;
20). Гвоздецькому Анатолію Васильовичу – орієнтовною площею 0,0650 га по вул. Суворова
42 Б для ведення особистого селянського господарства;
в користування на умовах земельного сервітуту
21). ПП «АЛЬФА-V» - орієнтовною площею 0,0015 га по вул..Соборна, 1, нежитлове
приміщення 57 в м.Бар для облаштування окремого входу та пандусу ;
ВИРІШИЛИ: надати за умови погодження з балансоутримувачем будинку – КП «Барське
будинкоуправління» та Барським КВУВКГ «Барводоканал».
в постійне користування
22). ОСББ «ГАЗОВИК+» - орієнтовною площею 0,2500 га по вул..Соборна, 17 в м.Бар для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
23). ОСББ «БАШТА – БАР» - площею 0,1798 га по вул. Чернишевського, 1 Б в м.Бар для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
4.6.

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 в пільгову чергу
1). Герасимчука Руслана Володимировича - під № 293 (АТО);
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Безсмертного Володимира Васильовича - під № 294 (АТО);
3). Гладкого Сергія Володимировича - під № 295 (АТО);
4). Грамінського Олега Вікторовича - під № 296 (АТО);
5). Бортніка Романа Юрійовича - під № 297 (АТО) ;
6). Барабанова Володимира Васильовича - під № 298 (АТО);
7). Савчака Олександра Миколайовича - під № 299 (АТО);
8). Стадніка Володимира Анатолійовича - під № 300 (АТО);
9). Тупчія Олександра Вікторовича - під № 301 (АТО);
10). Шатковського Віктора Анатолійовича - під № 302 (АТО);
11). Мельника Олександра Сергійовича - під № 303 (АТО);
12). Романюка Олександра Володимировича - під № 304 (АТО);
13). Овчарука Павла Вікторовича - під № 305 (АТО);
14). Кадельчука Олександра Костянтиновича - під № 306 (АТО);
15). Маршалюка Юрія Васильовича - під № 307 (АТО);
16). Миськова Сергія Вікторовича - під № 308 (АТО);
17). Науменкова Олександра Івановича - під № 309 (АТО);
18). Мазура Юрія Олександровича під № 310 (АТО);
19). Ружанського Анатолія Георгійовича під № 311 (АТО).
2).

Для будівництва гаража
Мазура Юрія Олександровича під № 595 (АТО);

20).

4.7.

СЛУХАЛИ: заяви громадян щодо виділення земельних ділянок :
1). Васильєва Петра Петровича - площею 0,0024 га, по вул. В.Комарова , в дворі будинку №6/23
для будівництва гаража;
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок під № 594.
2). Григі Степану Васильовичу, інваліда 1 групи, - по вул. Європейській , в дворі №19 для
будівництва гаража;
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду, заявнику узгодити дане питання з мешканцями будинку ;
3). Бемещук Олені Олександрівні – по вул. Територія цукрового заводу, 30 для будівництва
гаража та городництва;
ВИРІШИЛИ: відмовити, відсутні документи на квартиру ;
4). Буртному Анатолію Васильовичу – 0,1000 га по вул. Червоноармійській, 19 для ведення
особистого селянського господарства ;
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою у власність.
5). Захарчуку Леонтію Кириловичу– 0,0040 га по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 21 для ведення
особистого селянського господарства ;
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою .
6). Шумлянській Людмилі Василівні – 0,0100 га по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 21 для
ведення особистого селянського господарства ;
ВИРІШИЛИ: відмовити, земельна ділянка розташована на землях загального користування .
7). Зайцю Миколі Васильовичу – 0,0500-0,1000 га в межах міста Бар для ведення особистого
селянського господарства (користується земельною ділянкою, де виділені землі для
учасників АТО);
ВИРІШИЛИ: відмовити .
8). Мацуну Вадиму Антоновичу
– в межах міста поблизу від електропостачання та
водопостачання для ведення фермерського господарства з подальшим будівництвом ;
ВИРІШИЛИ: відмовити, в зв’язку з відсутністю такої земельної ділянки .
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9). Курті Вероніці Іванівні – в районі аеродрому для ведення особистого селянського
господарства;
ВИРІШИЛИ: відмовити, на дану земельну ділянку виготовлений проект із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки під житлову забудову.
10). Заторській Інні Іванівні - по вул. Героїв Майдану, біля будинку №39 Г для ведення
особистого селянського господарства;
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на до вивчення ;
11). Заторській Інні Іванівні – площею 0,0048га по вул. Героїв Майдану, 14а
реконструкції магазину «Ажур» з добудовою в оренду ;
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду на до вивчення .

для

12). Омельченко Ганні Володимирівні – площею 0,0042 га по вул.. Цукрового заводу, біля
будинку №2 для встановлення двох зблокованих тимчасових споруд ;
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою на умовах
земельного сервітуту.
4.8.

Слухали: заяву гр. Зборовської І.В. про дозвіл на виготовлення проекту відведення щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки по вул. Медвецького .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Зборовській Ірині Василівні на виготовлення проекту
відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,1500 га по
вул..Медвецького в м.Бар, а саме площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку , господарських будівель і споруд,
площею 0,0500 га для ведення
особистого селянського господарства.

4.9.

Слухали: заяву гр. Шевченка С.Т. про внесення змін до рішення 61 сесії 6 скликання від
16.06.2015р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Шевченку С.Т.
».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 61 сесії 6 скликання від 16.06.2015р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку гр. Шевченку С.Т. », а саме п.2 викласти
наступним чином:
«2.Надати дозвіл гр. Шевченку Сергію Тимофійовичу на виготовлення
технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею
0,0018 га по вул. Цукрового заводу 2 А, бокс 5 в м.Бар для індивідуального гаражного
будівництва та орієнтовною площею 0,0037 га по вул. Цукрового заводу 2 А в м.Бар для
будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд за
рахунок земель житлової та громадської забудови.

4.10. Слухали: заяву гр. Хребтань М.О. про продовження терміну дії договору оренди на земельну

ділянку площею 0,0246 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди) та надання дозволу на передачу в суборенду частини
земельної ділянки.
ВИРІШИЛИ: в суборенді відмовити, зобов’язати провести реєстрацію існуючого договору,
сплатити заборгованість по сплаті за оренду в сумі 10175,4 грн.
4.11. Слухали: заяву гр. Яковенко Майї Миколаївни про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,8162 га в районі урочища «Цвинтар» для городництва.
ВИРІШИЛИ: продовжити на три роки.
4.12. Слухали: заяву гр. Бортнік К.Л. про поновлення договору оренди на земельну ділянку площею

0,0038 га по вул. Каштановій для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди) , у продовженні якого було відмовлено на 22 сесій 6 скликання 30.05.2012р.
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ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду , на до вивчення
споруди.

, надати ескізну пропозицію тимчасової

4.13. Слухали: заяву гр. Балинського Юрія Валерійовича про поновлення договору оренди земельної

ділянки площею 0,1000 га по вул..Медвецького для городництва.
ВИРІШИЛИ: продовжити на п’ять років – 3%.
4.14. Слухали: Про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,3809 га по вул.

Заводська 10 А для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури між
Барською міською радою та Маршуком О.М зі ставкою орендної плати за користування
земельною ділянкою:
Під капітальними будівлями площею 0,0945 га - в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
Під проїздами, проходами, площадками площею 0,2736 га - в розмірі 6% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
Під тимчасовою спорудою площею 0,0128 га - в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
ВИРІШИЛИ : на до вивчення, запросити орендаря на наступну комісію , сесію.
4.15. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Хлібна країна» про надання в користування на умовах оренди

земельної ділянки площею 0,0019га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної
діяльності (обслуговування тимчасової споруди), в зв’язку з договором купівлі-продажу
тимчасової споруди .
ВИРІШИЛИ: Надати ТОВ «Хлібна країна» земельну ділянку площею 0,0019 га по вул. Святого
Миколая для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на
умовах земельного сервітуту терміном на 1 (один) рік за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста. Встановити плату за користування земельними ділянками на праві
земельного сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4.16. Слухали: звернення ТОВ «Хлібна країна» щодо продовження договорів про встановлення

земельного сервітуту на земельні ділянки в м.Бар для провадження комерційної діяльності
(розміщення об'єктів виїзної торгівлі) по вул. Р. Люксембург, біля будинку №68 та по вул.
Героїв Майдану, між будинками №30 та №32.
ВИРІШИЛИ: Поновити ТОВ «Хлібна країна» договори про встановлення земельного сервітуту
на земельні ділянки в м.Бар на 1 рік для провадження комерційної діяльності (розміщення
об'єктів виїзної торгівлі) з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, а саме на наступні земельні ділянки :
- площею 0,0010 га по вул.Каштановій, біля будинку №68;
- площею 0,0010 га по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32.
4.17. Слухали: заяву гр. Наталюка Ігоря Григоровича про внесення змін до рішення 3 сесії Барської

міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. «Про надання в оренду земельної ділянки гр.
Наталюку І.Г.», а саме зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку з «12%» до «3%»,
в зв’язку з тим, що будівля, що розташована на даній земельній ділянці перебуває на реставрації
та буде використовуватись в майбутньому для виробництва тротуарної плитки.
ВИРІШИЛИ: на додаткове вивчення.
4.18. Слухали: заяву гр. Древінської Нелі Вадимівни про внесення змін до рішення 66 сесії Барської

міської ради 6 скликання від 19.10.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на
земельну ділянку гр. Древінській Н.В.» , а саме слово «Володимирівні» замінити словом
«Вадимівні».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 66 сесії Барської міської ради 6 скликання від
19.10.2015 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Древінській
Н.В.» , а саме слово «Володимирівні» замінити словом «Вадимівні».
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4.19. Слухали: заяву гр. Попеля Григорія Петровича про внесення змін до рішення 15 сесії Барської

міської ради 6 скликання від 29.11.2011 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр.
Попелю Г.П.», а саме слова «0,15 га» замінити словами «0,1412 га ».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від
29.11.2011 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку гр. Попелю Г.П.», а саме слова
«0,15 га» замінити словами «0,1412 га ».
4.20. Слухали: заяву гр. Лук’янова Г.М. про внесення змін до рішення 59 сесії Барської міської ради

6 скликання від 17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки
гр .Лук’янову Г.М.», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку по вул.. Марата, 1
(готель «Гостинний двір «Перлина»») встановити:
- на період з 01.06.2014р. по 27.01.2016р. 3% - за земельну ділянку площею 0,0741 га.
- на період з 28.01.2016р. по 01.06.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0477 га (під будівлями)
3% за земельну ділянку площею 0,0264 га (під проїздами, проходами,
площадками )
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від
17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр .Лук’янову
Г.М.», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку по вул.. Марата, 1 (готель «Гостинний
двір «Перлина»») встановити:
- на період з 01.06.2014р. по 27.01.2016р. 6% - за земельну ділянку площею 0,0741 га.
- на період з 28.01.2016р. по 01.06.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0264 га (під будівлями)
6% за земельну ділянку площею 0,0477 га (під проїздами, проходами,
площадками )
4.21. Слухали: заяву гр. Лук’янова Г.М. про внесення змін до рішення 59 сесії Барської міської ради

6 скликання від 17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки
гр .Лук’янову Г.М.», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку по вул.. Плотинна, 13
(торгівельний павільйон) встановити:
- на період з 16.07.2014р. по 27.01.2016р. 3% - за земельну ділянку площею 0,1495 га.
- на період з 28.01.2016р. по 15.07.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0196 га (під будівлями)
3% за земельну ділянку площею 0,1299 га (під проїздами, проходами,
площадками )
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від
17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки гр .Лук’янову
Г.М.», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку по вул.. Плотинна, 13 (торгівельний
павільйон) встановити:
- на період з 16.07.2014р. по 27.01.2016р. 6% - за земельну ділянку площею 0,1495 га.
- на період з 28.01.2016р. по 15.07.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0196 га (під будівлями)
6% за земельну ділянку площею 0,1299 га (під проїздами, проходами,
площадками ).
4.22. Слухали: звернення СТ «Стара фортеця» про внесення змін до рішення 59 сесії Барської міської

ради 6 скликання від 17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки СТ «Стара фортеця», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку на площі
Пам’яті, 11 (нежитлове приміщення «Кафе» ) встановити:
- на період з 01.06.2014р. по 27.01.2016р. 3% - за земельну ділянку площею 0,0618 га.
- на період з 28.01.2016р. по 01.06.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0464 га (під будівлями)
3% за земельну ділянку площею 0,0154 га (під проїздами, проходами,
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площадками )
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 59 сесії Барської міської ради 6 скликання від
17.03.2015 р. «Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки СТ «Стара
фортеця», а саме ставку орендної плати за земельну ділянку на площі Пам’яті, 11 (нежитлове
приміщення «Кафе» ) встановити:
- на період з 01.06.2014р. по 27.01.2016р. 6% - за земельну ділянку площею 0,0618 га.
- на період з 28.01.2016р. по 01.06.2024р.:
12% за земельну ділянку площею 0,0464 га (під будівлями)
6% за земельну ділянку площею 0,0154 га (під проїздами, проходами,
площадками ).
4.23. Слухали: заяву гр. Лук’янової Л.Я про внесення змін до рішення 51 сесії Барської міської ради

6 скликання від 28.02.2014 р. «Про надання в оренду земельної ділянки гр .Лук’яновій Л.Я. », а
саме
ставку орендної плати за земельну ділянку площею 0,0650 га по вул. Марата 1/38
(магазин) встановити:
- на період з 28.02.2014р. по 27.01.2016р. - 3% .
- на період з 28.01.2016р. по 28.02.2017р. - 12%
Встановити термін оренди 10 років.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 51 сесії Барської міської ради 6 скликання від
28.02.2014 р. «Про надання в оренду земельної ділянки гр .Лук’яновій Л.Я. », а саме ставку
орендної плати за земельну ділянку площею 0,0650 га по вул. Марата 1/38 (магазин)
встановити:
- на період з 28.02.2014р. по 27.01.2016р. - 6% .
- на період з 28.01.2016р. по 28.02.2017р. - 12%.
Збільшити термін оренди з 3 до 10 років .
4.24. СЛУХАЛИ: заяву гр. Лук’янової Л.Я про викуп земельної ділянки площею 0,0650 га по вул.

Марата 1/38 (магазин) для провадження комерційної діяльності .
ВИРІШИЛИ: Відмовити, заяву розглянути після укладання заявником договору оренди та
сплати заборгованості за дану земельну ділянку.
4.25. Слухали: заяву гр. Пйорової

А.П. про дозвіл на приватизацію земельної ділянки для
обслуговування квартири по вул..Монастирська 61 кв.5 .
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 40 сесії Барської міської ради 6 скликання від
27.06.2013 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Рудкевич Р.М.», а саме п.2.3 викласти в новій
редакції :
«2. Передати гр. Пйоровій Антоніні Петрівні безкоштовно в приватну власність дану земельну
ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3. Рекомендувати гр. Пйоровій Антоніні Петрівні оформити право власності на дану земельну
ділянку в територіальному органі Державної реєстраційної служби.».

4.26. Слухали: заяву гр. Мазур І.М. , Катрін Л.В. , Стаднік Л.Т. , Казік О.Р., Гороховської Л.П. про

дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул.. М.Кривоноса , 2 в м.Бар для обслуговування заїзду до господарських будівель та споруд.
ВИРІШИЛИ: на до вивчення.
4.27. Слухали:

1. Звернення ТОВ «КОНВАЛІЯ» щодо розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,0250 га по вул..Каштановій (Р.Люксембург), 34, в зв’язку з продажею частини нежитлових
приміщень ;
2. Гр. Губенко К.І. та Бородуліна В.В. щодо виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо земельної ділянки по вул. Каштановій (Р.Люксембург), 34-2, в зв’язку з
купівлею нежитлових приміщень.
ВИРІШИЛИ:
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1.Надати дозвіл ТОВ «КОНВАЛІЯ» на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо поділу і об’єднання земельної ділянки по вул.. Каштановій, 34 в м.Бар.
2. Надати дозвіл гр. Губенку Костянтину Івановичу та Бородуліну Вячеславу Валерійовичу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди на земельну ділянку орієнтовною
площею 0,0120 га по вул. Каштановій, 34-2 в м.Бар для провадження комерційної діяльності за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
3. Питання щодо розірвання договору оренди землі площею 0,0250 га по вул. Каштанова
(Р.Люксембург), 34 між Барською міською радою та ТОВ «КОНВАЛІЯ» після укладання
договору оренди на земельну ділянку по вул.Каштановій, 34-1, на якій розташовано нерухоме
майно, належне ТОВ «КОНВАЛІЯ» .
4.28. Слухали: заяву гр. Зварича Сергія Дмитровича про виключення його зі списків громадян на

виділення земельної ділянки під житлову забудову.
ВИРІШИЛИ: Виключити гр. Зварича Сергія Дмитровича зі списків громадян на виділення
земельної ділянки для будівництва жилого будинку з пільгової черги під № 270.
4.29. Слухали: заяву ФОП Вергелеса Олександра Івановича щодо викупу земельної ділянки площею

0,0031 га по вул. Святого Миколая 7-Є для провадження комерційної діяльності
(обслуговування магазину «Караван»).
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки.
4.30. СЛУХАЛИ: Звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО»

про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в м.Бар
зліва від дороги Бар- Антонівка в районі біоставу КП «Барводоканал» для будівництва
електростанції з використання енергії сонця.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО» проект із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 11,7522 га, кадастровий
номер – 0520210100:02:033:0001 в м.Бар зліва від дороги Бар- Антонівка в районі біоставу
КП «Барводоканал» для будівництва електростанції з використання енергії сонця.
2) Надати ТОВ «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО» вищевказану земельну ділянку в користування на
умовах оренди терміном на три роки за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.
3) Встановити плату за користування земельною ділянкою на умовах оренди в розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на період будівництва.
4) ТОВ «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО» в місячний термін заключити договір на користування
земельною ділянкою на умовах оренди з Барською міською радою.
5) Рекомендувати ТОВ «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО» оформити право оренди на земельну ділянку
в територіальному органі Державної реєстраційної служби.
4.31. СЛУХАЛИ: Про дозвіл жителям вул..Пушкінська на збільшення площі земельних ділянок та

перенесення парканів.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на збільшення площі земельних ділянок шляхом перенесення
парканів по вул. Пушкінській на ділянці від вул. Некрасова до вул..Європейська :
- на 3 м жителям будинків №1-27
- на 3,5 м жителям будинків №2-28.

ІІІ Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства
4.32. СЛУХАЛИ: звернення Гуменюк С.В. та Новаківської С.А. про зняття з балансу КП «Барське

будинкоуправління» житлового будинку №23 по вул..Заводська.
ВИРІШИЛИ: Зняти з балансу КП «Барське будинкоуправління» житловий будинок №23 по
14

вул..Заводська.
4.33. СЛУХАЛИ: звернення ПП «АЛЬФА-V» щодо надання дозволу на облаштування окремого

входу та пандусу до нежитлового приміщення по вул.. Соборна 1 , приміщення 57.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПП «АЛЬФА-V» на облаштування окремого входу та пандусу до
нежитлового приміщення по вул.. Соборна 1 , приміщення 57.
4.34. СЛУХАЛИ: про внесення змін до Статутів Редакції газети «БАРЧАНИ», дитячих навчальних

закладів №№2,3 щодо поштової адреси.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до Статутів Редакції газети «БАРЧАНИ», дитячих навчальних закладів
№№2,3 щодо поштової адреси .
2. Зобов’язати завідуючих ДНЗ, в.о. головного редактора газети «Барчани» вжити усіх
необхідних заходів для здійснення державної реєстрації змін до Статутів, а також внести
зміни до відомостей про засновника стосовно зміни адреси засновника.
4.35. СЛУХАЛИ : Про ліквідацію Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської ради

ВИРІШИЛИ:
1) Ліквідувати Барське КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської ради.
2) Утворити ліквідаційну комісію у наступному складі:
Голова комісії: –– Скорич Сергій Олександрович – голова постійної депутатської комісії з
питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (ідент. номер
_________________)
Заступник голови комісії: - Радзієвський Андрій Миколайович - начальник відділу ПСЗ
міської ради (ідент. номер _________________);
Члени комісії:
Мельник Г.А. , депутат міської ради;
Солодовник Н.А. , економіст фінансист Барської міської ради.
3)Встановити
строк
проведення
ліквідаційної
процедури
Барського
КПТМ
«Бартеплокомуненерго»: - на протязі 5-ти місяців, починаючи з дати внесення державним
реєстратором до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи.
4. Ліквідаційній комісії у встановленому порядку провести інвентаризацію наявного майна
Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго», скласти проміжний та ліквідаційний баланси та
подати їх на затвердження ради, вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, а
також здійснити інші заходи, передбачені законодавством.
5. Встановити строк для подачі заяв – претензій кредиторів: 2 місяці з дати опублікування
оголошення щодо ліквідації підприємства.
4.36. СЛУХАЛИ : Про виготовлення детального плану забудови окремої земельної ділянки площею

22,1086 га для індивідуальної житлової забудови
ВИРІШИЛИ: Виготовити детальний план забудови окремої земельної ділянки площею 22,1086
га для індивідуальної житлової забудови в м.Бар по правій стороні дороги Любар – Нова Ушиця
-Вінниця.
4.37. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» про скасування рішення 60 (позачергової) сесії

Барської міської ради 7 скликання від 01.04.2015р. «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій»
на передачу в оренду на конкурсних засадах окремих приміщень полігону ТПВ» в зв’язку з
виробничою необхідністю .
ВИРІШИЛИ : Скасувати рішення 60 (позачергової) сесії Барської міської ради 7 скликання від
01.04.2015р. «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на передачу в оренду на конкурсних
засадах окремих приміщень полігону ТПВ».
5.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про відділ архітектури , будівництва та
земельних відносин міської ради, затвердженого рішенням 36 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.02.2013р.
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ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Положення про відділ архітектури, будівництва та земельних відносин в новій
редакції згідно Додатку.
2. Відділу архітектури, будівництва та земельних відносин Барської міської ради при виконанні
покладених на нього завдань враховувати вимоги даного Положення.
3. Визнати таким що втратило чинність рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання від
28.02.2013 року « Про затвердження Положення про відділ архітектури, будівництва та
земельних відносин Барської міської ради».
6.

СЛУХАЛИ: Про об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення на річці Рів
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду , на додаткове вивчення

1.

СЛУХАЛИ: Про затвердження ТОВ «Поділля Солар Про» детального плану території окремої
земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій площею 11,7522 га в межах м. Бар
Вінницької області.
ВИРІШИЛИ: Затвердити ТОВ «Поділля Солар Про» детальний план території окремої земельної
ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Барської міської ради
загальною площею 11,7522 га.

2.

СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану території окремої земельної ділянки для
реконструкції та розширення кладовища площею 3,5800 га на території Гаївської сільської ради .
ВИРІШИЛИ: Розробити детальний план території окремої земельної ділянки для реконструкції
та розширення кладовища площею 3,5800 га на території Гаївської сільської ради Барського
району Вінницької області.

3.

СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУВКГ «БАРВОДОКАНАЛ» про затвердження кошторисної
частини проектно-кошторисних документацій по робочих проектах:
- «Будівництво водогону по вул. Дорошенка у м.Бар , Вінницької області (коригування в цінах на
2015 рік)»;
- «Будівництво водогону по вул. Ватутіна у м.Бар , Вінницької області (коригування в цінах на
2015 рік)»
ВИРІШИЛИ: Затвердити кошторисну частину проектно-кошторисних документацій по робочих
проектах:
-

«Будівництво водогону по вул. Дорошенка у м.Бар , Вінницької області (коригування в
цінах на 2015 рік)» на суму 641759 грн. (шістсот сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят
дев’ять гривень).

-

«Будівництво водогону по вул. Ватутіна у м.Бар , Вінницької області (коригування в цінах
на 2015 рік)» на суму 725618 грн. (сімсот двадцять п’ять тисяч шістсот вісімнадцять
гривень).
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