УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
42 сесія
30.08.2013р.

6 скликання

Початок сесії: 15 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 25 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 19 чол. та міській голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Демченко О.П., Душкевич В.Г., Загорулько
Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М., Ловчинський А.А., Мартинович Н.Ф., Нівельська
О.Я., Савосіна С.Ю., Собчишен А.М.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів
масової інформації, начальники комунальних підприємств, сільський голова
с.Гайове Магльона В.В.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники комунальних підприємств, сільський голова с.Гайове
Магльона В.В.
Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є
пропозиція пленарне засідання 42 сесії Барської міської ради 6 скликання
оголосити відкритим, пропонує працювати дві години без перерви та
проголосувати за дану пропозицію.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 42 сесії Барської міської ради 6 скликання
відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 42 сесії міської ради 6 скликання у
кількості одного депутата. Є інші пропозиції ? Немає. Хто за те, щоб секретаріат
нашої сесії обрати у кількості одного депутата, прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 42 сесії Барської міської
ради у кількості одного депутата.
Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Педос Г.В.
Чи будуть інші пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до
секретаріату сесії обрати депутата Педос Г.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 42 сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
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Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В
зауваження чи пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії?

кого

є

СЛУХАЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. запропонував внести до порядку денного чотири
питання, які стосуються роботи Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської
міської ради.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного наступних чотири питання:
1). Про заходи з підготовки до опалювального сезону 2013-2014 р.р.;
2).
Про
затвердження
договору
щодо
надання
Барським
КПТМ
«Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової допомоги КП
«Бар-благоустрій» Барської міської ради»;
3).
Про
затвердження
договору
щодо
надання
Барським
КПТМ
«Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової допомоги КП
«Барське будинкоуправління» Барської міської ради;
4).Про надання дозволу Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської
ради на надання зворотної фінансової допомоги КП «Барське будинкоуправління»
Барської міської ради.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував першим розглянути питання порядку денного «Про
порядок здійснення поховань на міському кладовищі», в зв’язку з присутністю на
засіданні сесії сільського голови с.Гайове Магльони В.В.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Першим розглянути питання порядку денного «Про порядок
здійснення поховань на міському кладовищі».
Головуючий: В кого ще є зауваження чи пропозиції щодо порядку денного сесії?
Немає? Пропоную затвердити порядок денний сесії з запропонованими змінами.
Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1. Про порядок здійснення поховань на міському кладовищі.
2. «Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
3. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4. Про заходи з підготовки до опалювального сезону 2013-2014 р.р.
5. Про
затвердження
договору
щодо
надання
Барським
КПТМ
«Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової допомоги
КП «Бар-благоустрій» Барської міської ради.
6. Про
затвердження
договору
щодо
надання
Барським
КПТМ
«Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової допомоги
КП «Барське будинкоуправління» Барської міської ради.
7. Про надання дозволу Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської
ради
на
надання
зворотної
фінансової
допомоги
КП
«Барське
будинкоуправління» Барської міської ради.
8. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Начальник відділу АБЗВ міської ради Зубкова Н.І. проінформувала з питання
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«Про порядок здійснення поховань на міському кладовищі»: Міською радою
проводяться роботи з виготовлення проекту щодо відведення земельної
ділянки під міське кладовище. На даний час на міському кладовищі є проблема
з виділення місць на поховання. На території Гаївської сільської ради відсутнє
кладовище, поховання проводиться на території міського кладовища.
Гаївською територіальною громадою також виділено 3,5 га під кладовище, але
не проводяться ніякі дії щодо виготовлення проекту відведення земельної
ділянки під ці цілі. Були перемовини з сільським головою щодо об’єднання двох
ділянок в одну, направлені листи в районну раду, але ніяких дій немає.
ВИСТУПИЛИ:
Гаївський сільський голова Магльона В.В.: Проведена заміна земельного паю,
готуємо документи, в п’ятницю на сесії сільської ради буде розглянуто питання
про звернення до районної ради.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії 6 скликання
від 26.12.2012р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.Збільшити доходи спеціального фонду по коду 18050400 «Єдиний податок з
фізичних осіб» за рахунок додаткових надходжень станом на 01.08.2013 року
на суму 52000,00 грн.
2. Направити видатки на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КЕКВ 3110
«Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» по
Барській міській раді на придбання засобів обліку теплової енергії на суму
40000,00 грн.
3. Направити видатки на КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» по КП «Бар
благоустрій» в сумі 12000,00 грн. на придбання GPS маячків для встановлення
на сміттєвози.
4. Затвердити розпорядження міського голови:
Розпорядження № 134-Р від 24.07.2013р. «Про внесення змін до розпису
бюджетних асигнувань»
По загальному фонду:
Перенести видатки з КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» з КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 5000,00 грн. (з червня –
3000,00 грн., з липня - 2000,00 грн.) на КФК 010116 «Органи місцевого
самоврядування» на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»
на липень місяць поточного року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської
ради.
3.1
.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.09.2013р.:
1).гр. Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування доньки Мізерної Яни
Русланівни в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю.
2).гр. Саврацьку Олену Юріївну від плати за харчування сина Саврацького
Богдана Вікторовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю.
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3).гр. Антонюк Тетяну Петрівну від плати за харчування сина Антонюка
Михайла Сергійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
3.2
.

СЛУХАЛИ: заяву гр.Юрчука Ю.В. про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Юрчуку Юрію Васильовичу допомогу на поховання
Голуба Дениса Володимировича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не
працював. Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного
рішення.

3.3
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Антонова Олександра Івановича щодо надання
матеріальної допомоги на лікування дружини Антонової Тамари Миколаївни
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити гр. Антонова Олександра Івановича на облік осіб, яким
необхідна матеріальна допомога. Заяву розглянути повторно при наявності
додаткових надходжень до міського бюджету..

3.4
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Олінеченко Зінаїди Григорівни щодо надання матеріальної
допомоги на лікування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити гр. Олінеченко Зінаїду Григорівну на облік осіб, яким
необхідна матеріальна допомога. Заяву розглянути повторно при наявності
додаткових надходжень до міського бюджету.

3.5
.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» про внесення змін до Статуту.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Збільшити статутний фонд Комунального підприємства «Бар-благоустрій»
Барської міської ради до 341999,00 грн.
2). Внести зміни до Статуту Комунального підприємства «Бар-благоустрій»
Барської міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії Барської міської ради
6 скликання від 30.03.2011 р., а саме пункт 5.4. викласти в наступній
редакції:
«5.4. Статутний фонд Підприємства становить 341999,00 грн. (триста сорок
одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч грн.).»
3). Уповноважити начальника Комунального підприємства «Бар-благоустрій»
Барської міської ради Мельника Олега Володимировича вжити усіх
необхідних заходів щодо державної реєстрації змін до Статуту.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово - комунального господарства інформує голова комісії Терлецький
А.П.

3.6
.

СЛУХАЛИ: Про передачу з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс Барської
міської ради, відчуження транспортного засобу
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Скасувати п.1 рішення 32 сесії Барської міської ради 6 скликання від
30.11.2012р. «Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на відчуження ,
списання майна».
2).Передати з балансу «Бар-благоустрій» на баланс Барської міської ради
автомобіль УАЗ 469-15, державний №67-89 ВИА, 1982 р.в.
3).Надати дозвіл виконкому Барської міської ради на відчуження шляхом
продажу автомобіля УАЗ 469-15, державний №67-89 ВИА, 1982 р.в. у
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встановленому законом порядку.
3.7
.

СЛУХАЛИ: звернення начальника КП «Бар-благоустрій» про надання дозволу
на продаж автомобіля ГАЗ-53 №АВ 40-53 ВМ в зв’язку з нерентабельним його
використанням, та передачу автомобіля ГАЗ – 52 (фургон) з балансу КП
«Баркомунтепло» на баланс КП «Бар-благоустрій» для надання ритуальних
послуг
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1).Надати згоду комунальному підприємству «Бар-благоустрій» на
відчуження шляхом продажу автомобіля ГАЗ – 53
№ АВ 40-53 ВМ у
встановленому законом порядку.
2). Передати з балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП «Бар-благоустрій»
автомобіль ГАЗ – 5201, державний №АВ 4118 ВО, 1985 р.в.

3.8
.

СЛУХАЛИ: звернення Барської РДА, відділу освіти Барської РДА, начальника
Барського КВУВКГ «Барводоканал» щодо прийняття в комунальну власність
територіальної громади м.Бар на баланс КВУВКГ «Барводоканал»
каналізаційної мережі, насосної станції (септика),
насосів (2 шт.)
що
знаходиться на балансі ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Прийняти в комунальну власність територіальної громади м.Бар у
господарське відання на баланс КВУВКГ «Барводоканал» каналізаційну
мережу, насосну станцію (септик), насоси (2 шт.) що знаходиться на балансі
ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Бар, бекоштовно.

3.9
.

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому Барської міської ради від
18.07.2013р. за №214 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП
«Баркомунтепло» на баланс Барського КВУВКГ «Барводоканал» майна».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому Барської міської ради від
18.07.2013р. за №214 «Про надання дозволу на передачу з балансу КП
«Баркомунтепло» на баланс Барського КВУВКГ «Барводоканал» майна», а саме
трансформаторної підстанції по вул.Островського, 7 в м.Бар.

3.1
0.

СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду КП «Вінницяоблтеплоенерго»
котелень комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).Передати
комунальному
підприємству
«Вінницяоблтеплоенерго» в оренду, зі сплатою орендної плати 1 грн. в рік,
наступне майно комунальної власності територіальної громади м.Бар, яке
знаходиться на балансах КП «Баркомунтепло» та Барської міської ради:
- будівля центральної котельні з її інженерним забезпеченням та тепловими
мережами по вул.Островського, 7 м.Бар, на строк з 01 вересня 2013 р. по 01
травня 2014 р.;
шість автономних котелень на газовому паливі з їх інженерним
забезпеченням: по вул. Пролетарська, 6, вул.Р.Люксембург, 68,
вул.Р.Люксембург,
23,
вул.Трудова,
26,
вул.Врублевського,
40,
вул.Коцюбинського, 8 м.Бар, строком на три роки з 01.09.2013 р. по
01.09.2016 р.,
для здійснення їх експлуатації та забезпечення послугами з постачання
теплової енергії споживачів м.Бар.
2).Фінансово-економічному відділу Барської міської ради, адміністрації КП
«Баркомунтепло» та КП «Вінницяоблтеплоенерго» провести прийманняпередачу майна, зазначеного в п. 1 даного рішення. Один примірник акту
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приймання-передачі надати в Барську міську раду.
3.1
1.

СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості на аукціоні за методом зниження
ціни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).
Затвердити актуалізацію звіту про незалежну оцінку від 26.08.2013р.
нежилого приміщення бойлерної загальною площею 277,7м², розташованого
в м. Бар по вул.. Грушевського, 3 зі стартовою ціною 444875грн. без ПДВ.
2).
Знизити початкову ціну вартості об`єкту приватизації шляхом
продажу його на аукціоні на 30 % та затвердити ринкову вартість
нежитлового приміщення бойлерної, площею 277,7 м ² розташованої в м.
Бар, по вул.. Грушевського, 3 – 311412 грн. без ПДВ.
3).
Оголосити повторно конкурс по продажу вищезазначеного об`єкту
комунальної власності територіальної громади м. Бар в особі Барської
міської ради.

3.1
2.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про порядок розміщення
зовнішньої реклами в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Розділ 2 «Порядок обчислення плати за тимчасове користування місцем
розташування рекламного засобу» глави VI « Плата за тимчасове
користування місцями розташування рекламних засобів» Положення про
порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Бар, затвердженого рішенням
14 сесії 6 скликання від 14.10 2011р., викласти в редакції згідно додатку 1.
2. Доповнити Положення додатком 7 «Тарифи за розташування зовнішньої
реклами (в місяць), визначені рекламною площею рекламо носія (К1)» згідно
додатку 2 до даного рішення та додатком 8 «Зональний поділ території
міста на зони, за якими застосовується зональний коефіцієнт (К 2) згідно
додатку 3 до даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства.

3.1
3.

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому
проекту щодо капітального ремонту зовнішнього освітлення житлового масиву.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому
проекту «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення житлового масиву в
складі вулиць:
1. Коцюбинського (від ДОСААФ до вул.Фрунзе), пров.Коцюбинського, Гайдара,
Твардовського,
Фрунзе,
Чапаєва,
Зарічна,
Островського
(від
вул.Островського до пров.Островського), пров. Островського, Дімітрова,
пров. Чапаєва, Машинобудівників в м.Бар Вінницької області;
2. Набережна,
Некрасова,
Чернишевського,
Чкалова,
Медвецького,
Пушкінська, Л.Українки (від вул.Нахімова до р. Горпинка), Ворошилова,
Щорса в м.Бар Вінницької області;
3. Горького, Петровського, освітлення міського парку з підсвіченням
пам’ятника загиблим воїнам по вул. Буняковського в м.Бар Вінницької
області;
4. Плотинної, Маяковського, Монастирської, Святого Миколая (церква,
костьол) в м.Бар Вінницької області.»
на суму 1001762 грн. (один мільйон одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні).
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3.1
4.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації»
щодо продовження терміну дії пільги на орендну плату за оренду нерухомого
майна – 3 грн. за 1 кв.м на 3 місяці.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії рішення 36 сесії Барської міської ради від
28.02.2013р. «Про надання пільги щодо орендної плати за оренду нерухомого
майна для КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» до 30
листопада 2013р.

3.1
5.

Слухали: звернення ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1» про
надання дозволу на
виготовлення проектно-кошторисної документації
щодо будівництва 4–поверхового багатоквартирного житлового будинку по
вул. Чехова, 1 А в м.Бар Вінницької області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»
на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної
документації щодо будівництва 4–поверхового багатоквартирного житлового
будинку по вул. Чехова, 1 А в м.Бар Вінницької області.

3.1
6.

Слухали: звернення релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці м.Бар
Вінницької єпархії Української Православної Церкви про надання дозволу на
виготовлення проектної документації щодо будівництва трапезної розміром
15,0х6,0 м.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Релігійній громаді Успіння Пресвятої Богородиці
м.Бар Вінницької єпархії Української Православної Церкви на збір вихідних
даних та виготовлення проектної документації щодо будівництва трапезної
розміром 15,0х6,0 м по вул.Святого Миколая, 22/10 в м.Бар Вінницької області.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
проінформує голова комісії Ставнюк І.М. та запропонував голосувати списком,
щоб провести сесію в межах регламенту.

3.1
7.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
(постійного користування, на умовах оренди, земельного сервітуту).
ВИРІШИЛИ:
1).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності (постійного користування, на умовах оренди, земельного
сервітуту) площею --- га, кадастровий номер --- , в м. Бар по вул. ---.
2). Передати (надати) земельні ділянки безкоштовно в приватну власність (на
умовах постійного користування, оренди, земельного сервітуту) за рахунок
земель житлової та громадської забудови міста.
3).Рекомендувати громадянам 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 та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд:
1). Гр. Юрченку Миколі Мусійовичу – площею 0,0551 га, кадастровий номер –
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0520210100:01:146:0047, по пров.Шевченка, 14;
2). Гр. Чекановському Анатолію Михайловичу - площею 0,0554 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:107:0043, по пров. Горького, 4;
3). Гр. Обмоклій Олені Іванівні - площею 0,0821 га, кадастровий номер –
0520210100:01:141:0091, по вул. Шевченка, 5-2;
4). Гр. Вергелес Антоніні Гнатівні - площею 0,0630 га, кадастровий номер –
0520210100:01:132:0040, по вул. Пролетарська, 27;
5). Гр. Мазуру Михайлу Степановичу - площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:04:038:0028, по вул. Зарічна, 36;
6). Гр. Горобцю Віктору Васильовичу - площею 0,0615 га, кадастровий номер –
0520210100:01:091:0009, по вул. Твардовського, 30;
7). Гр. Кадельчук Антоніні Йосипівні - площею 0,0409 га, кадастровий номер –
0520210100:01:001:0015, по вул. Плотинна, 7;
8). Гр. Качану Григорію Леонтійовичу - площею 0,0609 га, кадастровий номер –
0520210100:01:102:0036, по вул. Юрія Телеги, 9;
9). Гр. Кадельчуку Андрію Івановичу - площею 0,1224 га по вул. Плотинна, 7, в
т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:01:001:0017, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, та земельна ділянка №2 – площею
0,0224 га, кадастровий номер – 0520210100:01:001:0016, для ведення
особистого селянського господарства;
10). Гр. Репалову Володимиру Олександровичу - площею 0,0263 га по вул.
Заводська, 41, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0151 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:146:0049, та земельна ділянка №2 – площею 0,0112
га, кадастровий номер – 0520210100:01:146:0048, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
11). Гр. Юрчак Світлані Мефодіївні - площею 0,0155 га по вул. Кооперативна,
16, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0109 га, кадастровий номер –
0520210100:01:075:0016, та земельна ділянка №2 – площею 0,0046 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:075:0017, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
12). Гр. Древі Ганні Миколаївні - площею 0,0229 га по вул. Довбуша, 18, в т.ч.
земельна ділянка №1 – площею 0,0190 га, кадастровий номер –
0520210100:01:152:0037, та земельна ділянка №2 – площею 0,0039 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:152:0036,
для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
13). Гр. Куцан Наталії Анатоліївні - площею 0,0421 га по вул. Територія
цукрового заводу, 29 Б, кв.1, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0233 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:156:0012, та земельна ділянка №2 –
площею 0,0188 га, кадастровий номер – 0520210100:01:156:0011, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд;
14). Гр. Олійник Людмилі Олександрівні - площею 0,1219 га по вул. М.Туніка,
86, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:01:063:0028 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 – площею
0,0219 га, кадастровий номер – 0520210100:01:063:0029 для ведення
особистого селянського господарства;
15). Гр.гр. Богатирю Володимиру Григоровичу, Богатир Наталії Григорівні,
Стрижевській Тетяні Володимирівні, Богатирю Богдану Володимировичу площею 0,0797 га по вул. Зарічна, 46, кв.2 в спільну сумісну власність;
16). Гр.гр. Сердюк Раїсі Борисівні, Сердюку Ігорю Івановичу - площею 0,0322
га по вул. Червоноармійська, 56 в спільну сумісну власність;
Головуючий ставить на голосування питання 1-16 пункту 3.17.
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
17). Гр. Іванову Анатолію Михайловичу – площею 0,0024 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:022:0176, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Е, бокс 24;
18). Гр. Мельнику Вадиму Миколайовичу – площею 0,0024 га, кадастровий
номер – 0520210100:02:028:0022, по вул. Червоноармійська, 17, бокс 78;
19). Гр. Алімчуку Григорію Анатолійовичу – площею 0,0040 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:104:0046, по вул. Буняковського, 26 Б, бокс 1;
20). Гр. Глінському Володимиру Олександровичу – площею 0,0037 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:104:0047, по вул. Буняковського, 26 Б,
бокс 2;
21). Гр. Редько Ярославі Іванівні – площею 0,0043 га, кадастровий номер –
0520210100:01:107:0044, по вул. Л.Шаповалова (Горького), 19 А, бокс 6 ;
22). Гр. Несіймуці Вадиму Петровичу – площею 0,0031 га, кадастровий номер
– 0520210100:01:107:0045, по вул. Л.Шаповалова (Горького), 19 А, бокс 5 ;
23). Гр. Несіймуці Петру Петровичу – площею 0,0023 га, кадастровий номер –
0520210100:01:107:0046, по вул. Л.Шаповалова (Горького), 19 А, бокс 7 ;
24). Гр. Севост’яновій Ірині Миколаївні – площею 0,0020 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:022:0128, по вул. М.Кривоноса, 60 , ряд В, бокс 2;
25). Гр. Бородіній Таїсії Анатоліївні – площею 0,0027 га, кадастровий номер –
0520210100:01:032:0060, по вул. Врублевського, 36;
26). Гр. Башею Олександру Валерійовичу – площею 0,0036 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:104:0048, по вул. Коцюбинського, 19 А, бокс 8;
27). Гр. Півтораку Миколі Мироновичу – площею 0,0051 га, кадастровий номер
– 0520210100:01:104:0049, по вул. Коцюбинського, 19 А, бокс 11;
28). Гр. Дячук Євгені Павлівні – площею 0,0033 га, кадастровий номер –
0520210100:01:073:0032, по вул. Бони Сфорци, 26 Б, бокс 2.
Головуючий ставить на голосування питання 17-28 пункту 3.17.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
В приватну власність для ведення особистого селянського господарства
29). Гр. Іванову Віталію Миколайовичу – площею 0,1400 га, кадастровий номер –
0520210100:05:001:0022, в районі аеродрому .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в постійне користування
30). Релігійній громаді Успіння Пресвятої Богородиці м.Бар Вінницької єпархії
Української Православної Церкви – площею 0,3336 га, кадастровий номер –
0520210100:01:109:0009, по вул. Святого Миколая, 22/10, для будівництва
та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах оренди
31). Гр. Стадніку Вадиму Володимировичу – площею 0,0450 га по вул.Соборна,
4, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0392 га, кадастровий номер –
0520210100:01:064:0065 та земельна ділянка №2 – площею 0,0058 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:064:0067, для провадження
комерційної діяльності на 3 роки з орендною платою 12 % від нормативної
грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
32). Гр. Мельник Галині Кирилівні – площею 0,0400 га, кадастровий номер –
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0520210100:01:064:0064 по вул. Святого Миколая, 8 Б для провадження
комерційної діяльності (обслуговування підсобних приміщень культурнооздоровчого комплексу «Барселона») на 3 роки з орендною платою 12 %
від нормативної грошової оцінки;
Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0400 га по вул. Святого Миколая, 8 Б для
провадження комерційної діяльності (обслуговування підсобних приміщень
культурно-оздоровчого комплексу «Барселона»).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
33). Гр. Лозінському Ігорю Броніславовичу – площею 0,0027 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:059:0068 по вул. Пролетарська, 16 для
провадження комерційної діяльності на 3 роки з орендною платою 12 % від
нормативної грошової оцінки;
Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0027 га по вул. Пролетарська, 16 для провадження
комерційної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
34). В зв’язку зі зміною площі земельної ділянки,Гр. Ковальову Миколі Тимофійовичу – площею 0,0335 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:056:0050, по вул. Пролетарська, 1 А для
провадження комерційної діяльності на 3 роки з орендною платою 12 % від
нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
35). Гр. Постоюку Анатолію Андрійовичу – площею 0,0601 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:009:0014 по вул. Медвецького, 61 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
3 роки з орендною платою 3 % від нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах земельного сервітуту
36). В зв’язку зі зміною конфігурації земельної ділянки,Гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу – площею 0,0070 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:056:0041, по вул. Гагаріна для провадження
комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових
споруд) на 3 роки з орендною платою 12 % від нормативної грошової
оцінки;
Надати дозвіл гр. Помилуйку В.В. на виготовлення паспорту прив’язки
двох тимчасових споруд по вул. Гагаріна в м.Бар. Після виготовлення
паспорту прив’язки погодити встановлення тимчасової споруди згідно
чинного законодавства.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3.1
8.

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
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умовах оренди, земельного сервітуту, постійного користування):
в приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд:
1). Гр. Хацьолі Людмилі Василівні – орієнтовною площею 0,1000 га по вул.
Делімарського, 34;
2). Гр. Козловській Аллі Іванівні– орієнтовною площею 0,0700 га по вул.
Островського, 35;
3). Гр. Свіровському Олександру Леонідовичу - орієнтовною площею 0,0600 га
по вул. Довженка, 23;
4). Гр. Мартиняку Володимиру Вячеславовичу - орієнтовною площею 0,0200 га
по вул. Територія цукрового заводу,28, кв.2;
Головуючий ставить на голосування питання 1-4 пункту 3.18.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
5). Гр. Дикому Володимиру Ярославовичу - орієнтовною площею 0,0028 га по
вул. Врублевського, 34 А, бокс 2;
6). Гр..Макогону Василю Дмитровичу - орієнтовною площею 0,0030 га по вул.
Мазепи 1 А, бокс 4;
7). Гр. Матеуш Тамарі Миколаївні
- орієнтовною площею 0,0030 га по
вул.М.Кривоноса,60, ряд А, бокс 41;
8). Гр..Дяченку Олексію Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул.М.Кривоноса,60, ряд Г, бокс 17А;
9). Гр..Заболотному Павлу Олексійовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул.М.Кривоноса,60, ряд Б, бокс 36;
10). Гр. Стемповському Сергію Івановичу - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул.М.Кривоноса,60, ряд А, бокс 2;
11). Гр. Колесник Наталі Віталіївні - орієнтовною площею 0,0028 га по
вул.Твардовського, 2 А, бокс №6;
12). Гр. Кікі Олегу Володимировичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
Машинобудівників, 3 Б, бокс 3;
13). Гр. Данилюку Анатолію Петровичу - орієнтовною площею 0,0035 га по
вул.Коцюбинського,19 А, бокс 14;
14). Гр. Григорчуку Олександру Дмитровичу - орієнтовною площею 0,0048 га по
вул.Коцюбинського,19 А, бокс 41;
15). Гр. Походзей Майї Анатоліївні - орієнтовною площею 0,0030 га по вул.
Р.Люксембург, 64;
16). Гр. Чернілевській Олені Григорівні – орієнтовною площею 0,0028 га по вул.
Жовтневої революції, 4 А, бокс 11;
17). Гр. Лемешову Олександру Сергійовичу – орієнтовною площею 0,0024 га по
вул. Жовтневої революції, 4 Б, бокс 19;
18). Гр.Кухарчуку Роману Едуардовичу - орієнтовною площею 0,0016 га по вул.
Б.Хмельницького, 21 А, бокс 27;
19). Гр. Голуб Майї Броніславівні - орієнтовною площею 0,0050 га по вул.
Петровського, 22 А, бокс 6;
20). Гр. Боднар Людмилі Василівні - орієнтовною площею 0,0018 га по вул.
Р.Люксембург, 21 Б, бокс 5;
21). Гр. Благодєльській Ірині Василівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
Машинобудівників, 5 Б, бокс 4;
22). Гр. Старковій Євгені Степанівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
Машинобудівників, двір будинку №3;
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23). Гр. Гуменюку Івану Івановичу - орієнтовною площею 0,0028 га по вул.
Кооперативна, 20 А, бокс 2;
24). Гр.гр. Серафі Лесі Анатоліївні, Григораш Таїсії Андріївні – орієнтовною
площею 0,0026 га по вул. Чернишевського, 4, бокс 6;
В користування на умовах оренди
25). Гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні – орієнтовною площею 0,0035 га по вул.
Пролетарська, 30 –
для провадження комерційної діяльності
(обслуговування прибудови до магазину) з правом подальшого викупу;
26). Гр. Попілю Володимиру Віталійовичу - орієнтовною площею 0,0090 га по
вул. Заводська, 15 Б – для обслуговування нежитлового приміщення;
27). ТОВ «Пфаннер-Бар» - орієнтовною площею 8,6450 га по вул. Шевченка,
Пролетарська в м.Бар, в т.ч. 8,6400 га
для обслуговування 11
артезіанських свердлових Барського родовища підземних прісних вод
ділянки №2 в межах 1-го поясу зони санітарної охорони, а також 0,0050 га
для обслуговування енергетичних установок.
Головуючий ставить на голосування питання 5-27 пункту 3.18.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах земельного сервітуту
28). Гр. Тимчишиній Галині Василівні – орієнтовною площею 0,0035 га по вул.
Пролетарська, 15 А –
для провадження комерційної діяльності
(облаштування окремого пожежного виходу з об’єкту торгівельної
діяльності) з правом подальшого викупу;
Надати дозвіл на облаштування заїзду з вул. Пролетарська до об’єкту
комерційної діяльності по вул.Пролетарська, 15 А згідно ескізної пропозиції.
29). Гр. Мацюк Тетяні Миколаївні – орієнтовною площею 0,0060 га по вул.
Гагаріна для провадження комерційної діяльності (обслуговування двох
зблокованих тимчасових споруд);
30). Гр. Січкарук Аллі Іванівні – орієнтовною площею 0,0060 га по вул. Гагаріна
для
провадження
комерційної
діяльності
(обслуговування
двох
зблокованих тимчасових споруд);
31). Гр. Редько Ярославі Іванівні – орієнтовною площею 0,0070 га по вул.
Святого Миколая для провадження комерційної діяльності (обслуговування
двох зблокованих тимчасових споруд);
Головуючий ставить на голосування питання 28-31 пункту 3.18.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
В постійне користування
32). Барській міській раді – площею 0,0030 га по вул. Коцюбинського, 19 А, бокс
11– для обслуговування гаража ДНЗ №8;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3.1
9.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних
громадян:
1. Мазура Сергія Михайловича - для будівництва житлового будинку під №
836;
2. Мазура Степана Михайловича - для будівництва житлового будинку під
№ 837;
3. Чорноконь Ольгу Миколаївну - для будівництва житлового будинку під
№ 838;
4. Білик – Ляшкову Інну Володимирівну - для будівництва житлового
будинку під № 839;
5. Войтенка Вадима Михайловича - для будівництва житлового будинку під
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№ 840;
6. Мазуренка Андрія Петровича - для будівництва житлового будинку під №
841;
7. Яропуда Сергія Петровича - для будівництва житлового будинку під №
842;
8. Сухаревського Ігоря Анатолійовича – для будівництва житлового будинку
під № 843;
9. Цеплого Максима Олександровича– для будівництва житлового будинку
під № 844;
10. Чумаченко Яну Юріївну– для будівництва житлового будинку під № 845;
11. Творун Тамару Іванівну - для будівництва житлового будинку під № 846;
12. Стрілець Поліну Петрівну - для будівництва житлового будинку під №
847;
13. Шандрука Сергія Миколайовича - для будівництва житлового будинку
під № 848;
14. Швець Ларису Володимирівну - для будівництва житлового будинку під
№ 849;
15. Недобитюка Вадима Петровича - для будівництва житлового будинку під
№ 850;
Коваля Олега Володимировича – для будівництва гаража під №442;
Мельника Миколи Володимировича – для будівництва гаража під №443;
Мазуренка Андрія Петровича - для будівництва гаража під №444;
Яропуда Сергія Петровича - для будівництва гаража під №445;
Сухаревського Ігоря Анатолійовича - для будівництва гаража під №446;
Васильєва Петра Петровича - для будівництва гаража під №447;
Творун Тамару Іванівну - для будівництва гаража під №448;
Стрілець Поліну Петрівну - для будівництва гаража під №449;
Швець Ларису Володимирівну - для будівництва гаража під №450.
25. Недобитюка Вадима Петровича - для будівництва гаража під № 451;
Головуючий ставить на голосування питання 1-25 пункту 3.19.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

3.2
0.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Данилюка Сергія Анатолійовича про виділення земельної
ділянки по вул.Коцюбинського, 19 А, біля боксу №14 для встановлення
тимчасової споруди для зберігання автомобіля.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Данилюку Сергію Анатолійовичу у виділенні
земельної ділянки по вул.Коцюбинського, 19 А, біля боксу №14 для
встановлення тимчасової споруди для зберігання автомобіля.

3.2
1.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Кушинської Раїси Петрівни про виділення
ділянки
площею 0,0040 га по вул.Плотинна, біля будинку
індивідуального гаражного будівництва.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Кушинській Раїсі Петрівні у виділенні
ділянки
площею 0,0040 га по вул.Плотинна, біля будинку
індивідуального гаражного будівництва.

3.2
2.

земельної
№19 для
земельної
№19 для

СЛУХАЛИ: звернення Барського професійного будівельного ліцею
щодо
перенесення паркану з боку фасаду учбового корпусу до вулиці Калініна.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському професійному будівельному ліцею на
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внесення змін до технічної документації щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), а саме збільшення земельної ділянки з боку
фасаду учбового корпусу до вулиці Калініна для оформлення права постійного
користування земельною ділянкою по вул. Калініна, 3 в м.Бар.
3.2
3.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Паладія Олексія Анатолійовича про надання дозволу на
виїзну торгівлю овочами на розі вулиць Р.Люксембург та Калініна на земельній
ділянці площею 0,0020га .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити ФОП Паладію Олексію Анатолійовичу у виділенні
земельної ділянки площею 0,0020га для виїзної торгівлі овочами на розі вулиць
Р.Люксембург та Калініна.

3.2
4.

СЛУХАЛИ: Заяву гр. Бовкуна Андрія Олександровича про внесення змін до
рішення 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012р. «Про дозвіл
на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Бовкуну О.С., а саме
слова «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд» замінити словами «для індивідуального гаражного
будівництва».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 29 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.09.2012р. «Про дозвіл на виготовлення документації на
земельну ділянку» гр. Бовкуну О.С., а саме слова «для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» замінити
словами «для індивідуального гаражного будівництва».

3.2
5.

СЛУХАЛИ: Заяву гр. Мироновича Сергія Вікторовича про внесення змін до
рішення 44 сесії Барської міської ради 5 скликання від 02.12.2009р. «Про дозвіл
на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Мироновичу С.В., а
саме
слова
«вул.Червоноармійська,
54»
замінити
словами
«вул.Червоноармійська, 56».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 44 сесії Барської міської ради 5
скликання від 02.12.2009р. «Про дозвіл на виготовлення документації на
земельну ділянку» гр. Мироновичу С.В., а саме слова «вул.Червоноармійська,
54» замінити словами «вул.Червоноармійська, 56».

3.2
6.

Слухали: Заяву гр. Теперчук Параски Кирилівни про внесення змін до рішення
24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр.Теперчук П.К.», а саме
слова «площею 0,0648 га» замінити словами «площею 0,0614 га» .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 24 сесії Барської міської ради 6
скликання від 27.06.2012 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку гр.Теперчук П.К.», а саме
слова «площею 0,0648 га»
замінити словами «площею 0,0614 га».

3.2
7.

Слухали: Заяву гр. Громова Віктора Івановича про внесення змін до рішення 23
сесії Барської міської ради 6 скликання від 12.06.2012 р. «Про надання дозволу
на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
приватну власність гр. Громову В.І.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Громову Віктору Івановичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0075 га по вул. Пролетарська, в дворі будинку
№32 в м. Бар для індивідуального гаражного будівництва за рахунок земель
житлової та громадської забудови. Рішення 23 сесії Барської міської ради 6
скликання від 12.06.2012 р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність гр.
Громову В.І.» вважати таким, що втратило чинність.
3.2
8.

Слухали: Звернення ТОВ «Хлібна країна» про внесення змін до рішення 37 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 29.03.2013 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право на земельні ділянки на умовах земельного сервітуту ТОВ
«Хлібна країна», а саме у п.2 слова «по 30 листопада 2013р.» замінити словами
«по 30 листопада 2014р.» .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 37 сесії Барської міської ради 6
скликання від 29.03.2013 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні
ділянки на умовах земельного сервітуту ТОВ «Хлібна країна», а саме у п.2
слова «по 30 листопада 2013р.» замінити словами «по 31 грудня 2014р.».

3.2
9.

Слухали: Заяву гр. Мельник Оксани Михайлівни про надання земельної
ділянки площею 0,1127 га по вул.В.Комарова, 23 в оренду з оплатою за
користування 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).Внести зміни до рішення 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від
28.09.2012 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку
гр.Мельник О.М.», а саме у п.3 слова «12%» замінити словами «5%» щодо
земельної ділянки площею 0,0569 га.
2).Надати гр.Мельник Оксані Михайлівні земельну ділянку площею 0,0558 га
по вул. В.Комарова, 23 в користування на умовах земельного сервітуту для
провадження комерційної діяльності терміном на 3 роки з оплатою за
користування земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 5%
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.3
0.

Слухали: заяву гр. Кульчицького Миколи Володимировича про внесення змін
до рішення 33 сесії Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр.
Кульчицького М.В.», а саме площу 0,0377 га розподілити на дві земельні
ділянки площею 0,0362 га та 0,0015 га.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 33 сесії Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012
р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку
гр.Кульчицького М.В.» викласти в новій редакції:
«1.Затвердити гр. Кульчицькому
Миколі Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
на земельну ділянку площею 0,0377 га по вул. Р.Люксембург, 32 в м. Бар, в
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т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0362 га, кадастровий номер –
0520210100:01:141:0093 та земельна ділянка №2 – площею 0,0015 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:141:0092, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Передати гр. Кульчицькому Миколі Володимировичу безкоштовно в
приватну власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.
3. Рекомендувати гр. Кульчицькому Миколі Володимировичу оформити право
власності на дану земельну ділянку в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.»
3.3
1.

Слухали: заяву гр. Козяровського Анатолія Олексійовича про внесення змін до
рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.02.2013 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельну
ділянку гр.гр. Козяровського А.О., Козяровської О.М.», враховуючи договір
дарування частини квартири громадянкою Козяровською О.М. громадянину
Козяровському А.О.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.02.2013
р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право спільної сумісної власності на земельну
ділянку гр.гр. Козяровського А.О., Козяровської О.М.» викласти в новій редакції:
«1.Затвердити
гр.
Козяровському
Анатолію
Олексійовичу
технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
на земельну ділянку площею 0,0458 га по вул. М.Кривоноса,62, кв.4 в м.
Бар, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0400 га, кадастровий номер –
0520210100:03:010:0012 та земельна ділянка №2 – площею 0,0058 га,
кадастровий номер – 0520210100:03:010:0011, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Передати гр. Козяровському Анатолію Олексійовичу безкоштовно в приватну
власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста.
3. Рекомендувати гр. Козяровському Анатолію Олексійовичу оформити право
власності на дану земельну ділянку в територіальному органі Державної
реєстраційної служби.».

3.3
2.

Слухали: заяву гр. Демиди Бориса Пилиповича про надання дозволу на
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки по вул. Червоноармійська, 15 Б, а саме на збільшення
розміру земельної ділянки до 0,7500 га та зміну цільового призначення
земельної ділянки з «для провадження комерційної діяльності» на «для
виробничих потреб»;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Демиді Борису Пилиповичу на внесення змін до
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки по вул. Червоноармійська, 15 Б, а саме на збільшення розміру
земельної ділянки до 0,7500 га за рахунок земель запасу земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики , оборони та іншого
призначення з подальшим викупом. Внести зміни до рішення 20 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 20.03.2012 р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право оренди на земельну ділянку гр.Демиди Б.П.», а саме у п.1 слова «для
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провадження комерційної діяльності» замінити словами «для виробничих
потреб».
3.3
3.

Слухали: заяву гр. Сторожук Валентині Олександрівні про надання дозволу на
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки по вул. Калініна, 5 Б.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Сторожук Валентині Олександрівні на внесення
змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки по вул. Калініна, 5 Б, а саме на збільшення розміру ділянки
до 0,0608 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд.

3.3
4.

СЛУХАЛИ: звернення ФОП Щепковського Віктора Миколайовича щодо
реконструкції частини вул. Р.Люксембург для облаштування під’їзду до 9-ти
поверхового житлового будинку вул. Чернишевського.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ФОП Щепковському Віктору Миколайовичу на
реконструкцію частини вулиці Р.Люксембург від перехрестя з вул.Калініна до
перехрестя з вул.Чернишевського. Відділу архітектури, будівництва та
земельних відносин Барської міської ради скласти акт комісії обстеження
зелених насаджень в кількості 5 шт., які підлягають санітарному видаленню,
по вул. Р.Люксембург.

3.3
5.

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Барської районної організації УТМР щодо
призначення її користувачем гідрологічного заказника «Барський» та взяття на
організацію охоронного зобов’язання.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Цицюрський Л.Л.: Як бути з товариством рибалок , які зариблюють
став?
Головуючий: В міську раду, КП «Бар-благоустрій» ніхто не надавав документів
про зариблення. Нагадую , що це уже заказник, і до нас звернулась офіційна
організація.
Голосували: за – «19», утрималось – «1», проти – «0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Доручити виконкому Барської міської ради звернутися до
Вінницької обласної ради та Департаменту екології та природних ресурсів
Вінницької обласної державної адміністрації щодо можливості визнання
Барської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок
користувачем гідрологічного заказника «Барський».

3.3
6.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Бондарчука Станіслава Віталійовича щодо надання в
оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0012 га на площі Пам’яті, 5 А
в м.Бар для обслуговування магазину з правом викупу.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Бондарчуку Станіславу Віталійовичу
на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0012 га на умовах
оренди на площі Пам’яті, 5 А в м.Бар для провадження комерційної діяльності
(обслуговування магазину) за рахунок земель житлової та громадської
забудови з правом подальшого викупу.

3.3
7.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Майданюк С.Д. про внесення змін до рішення 33 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. «Про затвердження
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технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Майданюк С.Д.», а саме
слова «ряд Д» замінити словами «ряд Е».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 33 сесії Барської міської ради 6
скликання від 21.12.2012 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку гр. Майданюк С.Д.», а саме слова «ряд Д» замінити словами
«ряд Е».
СЛУХАЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. проінформував з питання «Про заходи з підготовки
до опалювального сезону 2013-2014 р.р.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
4). Погодити Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» придбання конвекторів
електричних «Термія» ЕВНА-2,0(МБШ) ІР24, 2,0 к Вт/220 В, виробництво
Україна, в кількості 30 (тридцять) шт. на суму 12870 грн.00 коп.(дванадцять
тисяч вісімсот сімдесят грн.00 коп.)
5). Передати конвектори електричні, вказані в п.1 даного рішення, в кількості
30 шт.
з балансу Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго» та баланс КП
«Барське будинкоуправління» для надання соціально незахищеним
споживачам теплової енергії.
СЛУХАЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. проінформував з питання «Про затвердження
договору щодо надання Барським КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської
міської ради поворотної фінансової допомоги КП «Бар-благоустрій» Барської
міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити договір №5 від 13.08.2013р. щодо надання Барським
КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової
допомоги комунальному підприємству «Бар - благоустрій» Барської міської
ради на суму 30000 грн. для потреб позичальника відповідно до статутних
цілей його діяльності.
СЛУХАЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. проінформував з питання «Про затвердження
договору щодо надання Барським КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської
міської ради поворотної фінансової допомоги КП «Барське будинкоуправління»
Барської міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити договір №1 від 08.08.2013р. щодо надання Барським
КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської ради поворотної фінансової
допомоги комунальному підприємству «Барське будинкоуправління» Барської
міської ради на суму 100000 грн. для потреб позичальника відповідно до
статутних цілей його діяльності.
СЛУХАЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. проінформував з питання «Про надання дозволу
Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» Барської міської ради на надання
зворотної фінансової допомоги КП «Барське будинкоуправління» Барської
міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському КПТМ «Бартеплокомуненерго» на
надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Барське
будинкоуправління» в розмірі 40 000,00 грн. для потреб позичальника
відповідно до статутних цілей його діяльності.
7.

Різне
Головуючий повідомив, що на засідання сесії прибула делегація мешканців
будинку №39 по вул. Врублевського в кількості 15 осіб та запропонував
заслухати представника від делегації Геру Ганну Василівну.
Гера Г.В.: На день інваліда приходив представник з міської ради, який
повідомив, що ремонт даху буде зроблено у 2 кварталі 2013р. Проте ремонт
зроблено лише над 1-м та 2-м під’їздами, решту будинку не ремонтували.
Пішов дощ, і вода аж на другому поверсі, може замкнути електропроводка.
Вимагаємо терміново провести ремонт даху.
Головуючий: Є великі проблеми зі станом покрівлі даху будинку №39 по
вул.Врублевського. З моменту здачі будинку пройшло 29 років, і капітального
ремонту даху ніхто не проводив. Проводились лише часткові роботи по
латанню руберойду гарячою смолою. Проводити частково немає сенсу, ремонт
потрібний всього даху. Було прийнято рішення щодо ремонту 1-го та 2-го
під’їздів. Слід вивчити пропозицію: виділити кошти, надати позику КП «Барське
будинкоуправління» на матеріали для ремонту даху, а мешканці будинку нехай
зберуть кошти для оплати за виконані роботи робітникам. Іншого шляху немає.
Депутат Щепковський В.М. повідомив, що як депутат готовий допомогти
працівниками.
Головуючий повідомив, що в будинку проживає два депутата міської ради, які
можуть бути ініціаторами щодо організації робіт з ремонту покрівлі.
Депутат Степанківський М.О. запропонував узаконити приймання яблук біля
заправки.

Головуючий повідомив, що порядок денний 42 сесії вичерпаний. Які будуть
зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував
завершити роботу 42 сесії міської ради від 30.08.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 42 сесії міської ради 6 скликання від 30.08.2013р.
Звучить Гімн України.
Головуючий

О.В. Кальман

Секретар
Г.В.Педос
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Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
42 сесія

6 скликання

30.08.2013 р.

Про внесення змін до Положення про порядок
розміщення зовнішньої реклами в м. Бар
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України № 495 від 23 травня 2012 р.
«Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Розділ 2 «Порядок обчислення плати за тимчасове користування місцем розташування
рекламного засобу» глави VI « Плата за тимчасове користування місцями розташування
рекламних засобів» Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Бар,
затвердженого рішенням 14 сесії 6 скликання від 14.10 2011р., викласти в редакції згідно
додатку 1.
2. Доповнити Положення додатком 7 «Тарифи за розташування зовнішньої реклами (в
місяць), визначені рекламною площею рекламо носія (К 1)» згідно додатку 2 до даного
рішення та додатком 8 «Зональний поділ території міста на зони, за якими застосовується
зональний коефіцієнт (К2) згідно додатку 3 до даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства /голова комісії
Терлецький А.П./.

Секретар міської ради

О.В.Кальман

Кер. справами в/к Логінова Л.Г. _____________
Нач. відділу АБЗВ Зубкова Н.І. _____________
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Додаток 1
до рішення 42 сесії Барської
міської ради 6 скликання від
30.08.2013 р.
«2. Порядок обчислення плати за тимчасове користування місцем
розташування рекламного засобу»
2.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають
у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів, встановлюється
виконавчим органом Барської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або
приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним
органом (особою).
2.2. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної
власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення робочим органом пріоритету
подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає
згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної власності або
копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія,
укладеного з власником або уповноваженим органом (особою).
2.3. З дати прийняття виконавчим органом рішення про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами, розмір плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у
комунальній власності, становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та
справляється розповсюджувачем зовнішньої реклами згідно даного Порядку. Підставою для
нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір
на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.
2.4. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за
право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносія при відсутності
установки рекламного засобу.
2.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення
реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не
нараховується.
2.6. Соціальна реклама розміщується у порядку, визначеному положенням про соціальну
рекламу та її використання, прийнятим міською радою.
2.7. Кошти, які сплачуються розповсюджувачами реклами за користування місцями, що
знаходяться в комунальній власності, надходять на рахунок загального фонду міського
бюджету.
2.8. Розмір платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для
розташування рекламних засобів визначається за формулою:
С (плата за користування) = К1(тариф за розташування) х К2(зональний коефіцієнт)
2.9. Тариф за розташування зовнішньої реклами визначається у відповідності до рекламної
площі рекламоносія.
2.10. Зональний коефіцієнт визначається в залежності від місця розташування рекламоносія .
2.11. Порядок та термін оплати визначаються умовами договору користування місцями, що
знаходяться в комунальній власності, для розташування рекламних засобів;
2.12. У разі використання місця під установку рекламного засобу у визначений період року, у
договорі на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій
вказується конкретний термін розміщення рекламоносія та плата справляється за
вищезазначений період розташування рекламної конструкції. Після закінчення терміну дії
договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати рекламоносій.
2.13. У такому ж порядку обчислюється плата за тимчасове користування місцем
розташування рекламних засобів (спеціальних конструкцій) щодо місць розташування за
дозволами, наданими до набуття чинності цим Положенням.
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Секретар міської ради

О.В.Кальман
Додаток 2
до рішення 42сесії Барської
міської ради 6 скликання від
30.08.2013 р.
додаток 7
до Положення про порядок
розміщення зовнішньої
реклами в м.Бар

«Тарифи за розташування зовнішньої реклами (в місяць), визначені рекламною
площею рекламо носія (К1)»

до 2 м 2 (включно) - 35 грн.
більше 2 м2 до 5 м2 – 50 грн.
більше 5 м2 до 10 м2 – 75 грн.
більше 10 м2 до 15 м2 – 90 грн.
більше 15 м2 до 20 м2 – 100 грн.
більше 20 м2 – 120 грн.

Для розміщення тимчасових рекламних засобів, виносних щитових конструкцій, проведення
рекламних акцій:
до 1 м2 (включно) – 5 грн./на добу.
більше 1 м2 або якщо площу визначити неможливо – 10 грн.

Секретар міської ради

О.В.Кальман
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Додаток 3
до рішення 42 сесії Барської
міської ради 6 скликання від
30.08.2013 р.
додаток 8
до Положення про порядок
розміщення зовнішньої
реклами в м.Бар
Зональний поділ території міста на зони,
за якими застосовується зональний коефіцієнт (К2)
Перша зона

Друга зона

Третя зона

Секретар міської ради

вул.Пролетарська, вул.Соборна,
К2-1,5
майдан Св.Миколая,
вул.М.Кривоноса, вул.М.Туніка,
вул.Гагаріна, вул.Р.Люксембург,
вул.Островського,
вул.Буняковського,
вул.Ж.Революції вул.Св.Миколая,
вул.В.Комарова, вул.Б.Сфорци,
пл.Пам’яті
Вулиці Енгельса, Нахімова,
К2-1
Суворова, Щорса, Калініна,
Врублевського, Володарського,
Лесі Українки, Медвецького,
Червоноармійська,
Б.Хмельницького, Котовського,
Стельмаха, Марата, Першотравнева
Інші частини міста
К2-0,8

О.В.Кальман
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