УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
44 сесія
27.09.2013р.

6 скликання

Початок сесії: 15 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 35 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал»
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 21 чол. та міській голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Кирилюк Л.О., Кобиль А.П., Кондратюк І.М.,
Мандрика М.І., Мартинович Н.Ф., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Шостаківський О.П.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів
масової інформації, начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники комунальних підприємств, ФОП Севастьянов В.А., ФОП
Петращук Г.Д.
Головуючий на сесії: Секретар міської ради, депутат Кальман О.В.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є
пропозиція пленарне засідання 44 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 44 сесії Барської міської ради 6 скликання
відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 44 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 44 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.
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ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 44 сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
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 питання «Про
організацію теплопостачання на території міста Бар в опалювальний період 20132014 р.р.».
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного питання «Про організацію
теплопостачання на території міста Бар в опалювальний період 2013-2014 р.р.».
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 внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
2. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
3. Про організацію теплопостачання на території міста Бар в опалювальний період
2013-2014 р.р.
4. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
1.1
.

Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій інформує начальник фінансовоекономічного відділу-головний бухгалтер міської ради Гаджалова М.Ф.
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. Зняти кошти по КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Барблагоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам,
установам, організаціям» з капітального ремонту вул..Соборна від
перехрестя вул..Пролетарська до перехрестя вул..Бони Сфорци в сумі
220000,00 грн. та направити:
- на КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КП «Барблагоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
кошти в сумі 100000,00 грн. на придбання снігоочисної техніки.
- на КФК 150101 по КП Барське будинкоуправління» по КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам, установам, організаціям» кошти в сумі
120000,00 грн. на капітальний ремонт даху будинку по вул..Р.Люксембург,72
2. Затвердити розпорядження міського голови:
Розпорядження № 168-Р від 12.09.2013р. «Про внесення змін до розпису
бюджетних асигнувань»
На підставі ст..42 п.13 п.20 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ п.42 абзац 3, затвердженого
Постановою №228 від 28.02.2002р., ст..78 Бюджетного кодексу України,
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внести зміни :
1.
По загальному фонду перенести доходи з вересня місяця на
грудень місяць :
1.1. По коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати» в сумі 130000,00 грн.
1.2. По коду 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 94000,00
грн.
1.3. По коду 18040100 «Збір за провадження торгівельної діяльності
(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами» в сумі 2000,00 грн.
1.4. По коду 18040200 «Збір за провадження торгівельної діяльності
(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами в сумі 7100,00 грн.
1.5. По коду 18040600 «Збір за провадження торгівельної діяльності
(ресторане господарство), сплачений фізичними особами» в сумі 2900,00
грн.
1.6. По коду 18040700 Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова
торгівля), сплачений юридичними особами» в сумі 1100,00 грн.
1.7. По коду 18041800 «Збір за здійснення діяльності у сфері розваг,
сплачених фізичними особами» в сумі 1900,00 грн.
1.8. По коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань, що виплачується до бюджету» в
сумі 5000,00 грн.
1.9. По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності» в
сумі 6000,00 грн.
1.2
.

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. Внести зміни до рішення 41 сесії 6 скликання від 10.07.2013р.:
1.1. Пункт «3. Зняти кошти по КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Барблагоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам,
установам, організаціям» з капітального ремонту вул..Соборна від
перехрестя вул..Пролетарська до перехрестя вул..Бони Сфорци в сумі
419899,00 грн. та направити:
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції зливного
водостоку по вул..Св.Миколая, Бони Сфорци, Плотина м.Бар, Вінницької
обл.. в сумі 159378,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції дорожнього
покриття та системи зливної каналізації частини вул..Монастирська від
перехрестя вул..Св.Миколая біля будинку М.Коцюбинського
в м.Бар,
Вінницької обл.. в сумі 124423,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по капітальному ремонту
тротуарів в сумі 66956,00 грн..
( 1. Вул..Пролетарська (ліва сторона від вул..Р.Люксембург до вул..Нахімова)
протяжністю 257 пог.м.
2.
Вул..Пролетарська
(права
сторона
від
вул..М.Туніка
до
вул..Р.Люксембург) протяжністю 329 пог.м.
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3. Вул..Соборна (права сторона від вул..Пролетарська до вул..М.Ткніка)
протяжністю 451 пог.м.
4. Вул..Соборна (від будинку №13 до будинку №19) протяжністю 90 пог.м.
5. Вул..Р.Люксембург (права сторона від вул..Пролетарська до вул..
Калініна) протяжністю 437 пог.м.)
- на КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КВУВКГ «Бар водоканал» по
КЕКВ
3210
«Капітальні
трансферти
підприємствам,
установам,
організаціям» кошти в сумі 35000,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській міській раді по КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 34142,00 грн. на
виконання
робіт по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ №1 по
вул..Врублевського, 40 м.Бар.»
викласти в наступній редакції:
«3.Зняти кошти по КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Барблагоустрій» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам,
установам, організаціям» з капітального ремонту вул..Соборна від
перехрестя вул..Пролетарська до перехрестя вул..Бони Сфорци в сумі
587814,00 грн. та направити:
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції зливного
водостоку по вул..Св.Миколая, Бони Сфорци, Плотина м.Бар, Вінницької
обл.. в сумі 159378,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції дорожнього
покриття та системи зливної каналізації частини вул..Монастирська від
перехрестя вул..Св.Миколая біля будинку М.Коцюбинського
в м.Бар,
Вінницької обл.. в сумі 124423,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ
3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям»
виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по капітальному ремонту
тротуарів в сумі 66956,00 грн..
( 1. Вул..Пролетарська (ліва сторона від вул..Р.Люксембург до вул..Нахімова)
протяжністю 257 пог.м.
2.
Вул..Пролетарська
(права
сторона
від
вул..М.Туніка
до
вул..Р.Люксембург) протяжністю 329 пог.м.
3. Вул..Соборна (права сторона від вул..Пролетарська до вул..М.Ткніка)
протяжністю 451 пог.м.
4. Вул..Соборна (від будинку №13 до будинку №19) протяжністю 90 пог.м.
5. Вул..Р.Люксембург (права сторона від вул..Пролетарська до вул..
Калініна) протяжністю 437 пог.м.)
- на КФК 180409 «Внески в статутні фонди» по КВУВКГ «Бар водоканал» по
КЕКВ
3210
«Капітальні
трансферти
підприємствам,
установам,
організаціям» кошти в сумі 35000,00 грн.
- на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській міській раді по КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 34142,00 грн. на
виконання
робіт по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ №1 по
вул..Врублевського, 40 м.Бар.
- на на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській міській раді по КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 167915,00 грн. на
виконання
робіт по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ №1 по
вул..Врублевського, 40 м.Бар.
4

1.2. Пункт «4. Направити видатки
спеціального фонду за рахунок вільного
залишку на 01.01.2013р. на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по
Барській міській раді по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в
сумі 223400,00 грн. на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі
ДНЗ №1 по вул..Врублевського, 40 м.Бар.»
викласти в наступній редакції:
«4. Направити видатки спеціального фонду за рахунок вільного залишку
на 01.01.2013р. на КФК 150101 « Капітальні вкладення» по Барській
міській раді по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі
55485,00 грн. на виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ
№1 по вул..Врублевського, 40 м.Бар.
2.1
.

СЛУХАЛИ: Про затвердження мережі ДНЗ на 2013-2014 н.р..
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1).Затвердити 5 дошкільних навчальних закладів системи
Міністерства освіти і науки України з 30-годиним тижневим навантаженням на
33 групи та 2 перших класів з кількістю дітей в них 897.
а саме:
ДНЗ №1 м. Бар 6 груп, 171 дітей;
ДНЗ №2 м. Бар 6 груп, 164 дітей;
ДНЗ №3 м. Бар 4 групи, 116 дітей ;
ДНЗ №7 м. Бар, 5 груп, 148 дітей та 1 перший клас, 31 дітей.
ДНЗ №8 м. Бар 12 груп, 243 дітей та 1 перших клас, 24 дітей.
2).Затвердити 16,5 ставок адмінперсоналу, 74,315 штатних одиниць
вихователів та педагогічних працівників, господарсько-обслуговуючого
персоналу 99,24 ставки та 6 ставок спеціалістів (медсестер). Всього штатних
одиниць працівників дошкільних навчальних закладів м. Бар 196,055
3).Встановити на 2013-2014 навчальний рік 10,5 годинний робочий день.

2.2
.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.10.2013р.:
1). гр. Кучерук Тетяну Вікторівну від плати за харчування дітей Кучерука
Богдана Миколайовича в ДНЗ №1 та Кучерука Івана Миколайовича в ДНЗ №3
на 50% як багатодітну сім’ю.
2). гр. Цицюрську Катерину Миколаївну від плати за харчування дітей
Цицюрської Дар’ї Михайлівни, Цицюрської Анастасії Михайлівни в ДНЗ №8 на
50% як багатодітну сім’ю.
3). Гр. Стрільчук Наталію Леонідівну від плати за харчування сина Стрільчука
Дениса Володимировича в ДНЗ№2 на 50% як багатодітну сім’ю.
4). Гр. Мазуренка Вячеслава Петровича від плати за харчування сина Мазуренка
Антона Вячеславовича в ДНЗ№1 на 50% як багатодітну сім’ю.
5). Гр. Стадній Тетяну Миколаївну від плати за харчування сина Стаднія
Владислава Олександровича в ДНЗ№3 на 50% як багатодітну сім’ю.
6). Гр. Пампушко Аллу Михайлівну від плати за харчування сина Пампушка
Дмитра Юрійовича в ДНЗ№8 на 100% як постраждалого внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

2.3
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Пташник В.М. про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Пташник Валентині Миколаївні допомогу на поховання
Галузінського Миколи Миколайовича в розмірі 500 грн., який на день смерті
ніде не працював.
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2.4
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Грицуня В.Г. щодо надання матеріальної допомоги на
лікування.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити гр. Грицуня Віталія Григоровича на облік осіб, яким
необхідна матеріальна допомога. Заяву розглянути повторно при наявності
додаткових надходжень до міського бюджету.

2.5
.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Бемещук Т.О. щодо надання матеріальної допомоги для
ремонту стелі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити гр. Бемещук Тетяну Онуфріївну на облік осіб, яким
необхідна матеріальна допомога. Заяву розглянути повторно при наявності
додаткових надходжень до міського бюджету.

2.6
.

СЛУХАЛИ: звернення відділу освіти Барської РДА щодо виділення коштів в сумі
100 тис.грн. для облаштування декількох внутрішніх вбиралень Барської ЗОШ ІІІІ ступенів №1.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити відділу освіти Барської РДА у виділенні коштів у
зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.

2.7
.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 42 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 30.08.2013р. «Про передачу з балансу КП «Бар-благоустрій» на баланс
Барської міської ради, відчуження транспортного засобу».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1).Скасувати рішення 42 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 30.08.2013р. «Про передачу з балансу «Бар-благоустрій» на баланс Барської
міської ради, відчуження транспортного засобу».
2).П.1 рішення 32 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.11.2012р. «Про
надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на відчуження , списання майна»
викласти в наступній редакції: «1. Надати згоду комунальному підприємству
«Бар-благоустрій» Барської міської ради на відчуження шляхом продажу у
встановленому законом порядку транспортного засобу - УАЗ 469Б , державний
АВ №6904 ВЕ, 1982 р.в., та зняти з обліку транспортний засіб в Жмеринському
ВРЕР ДАІ УМВС України у Вінницькій області.».

2.8
.

СЛУХАЛИ: звернення ДП «Барський спиртовий комбінат» щодо передачі з
державної в комунальну власність багатоповерхового житлового будинку по
вул. Б.Хмельницького ,18 в м.Бар або виділення коштів на утримання даного
будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Відмовити ДП «Барський спиртовий комбінат» у прийнятті в комунальну
власність територіальної громади м.Бар багатоповерхового житлового будинку
по вул. Б.Хмельницького, 18 в м.Бар, враховуючи незадовільний стан
вищевказаного будинку.
2).Відмовити ДП «Барський спиртовий комбінат у виділенні коштів на
утримання багатоповерхового житлового будинку по вул. Б.Хмельницького, 18
в м.Бар у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.

2.9
.

СЛУХАЛИ: заяву ФОП Іванової В.М. про надання тимчасової пільги щодо
орендної плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться за адресою :
м.Бар, вул. Пролетарська, 3
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Надати ФОП Івановій Валентині Миколаївні пільгу щодо ставки
орендної плати за оренду нежитлового приміщення комунальної власності в
м.Бар по вул. Пролетарській, 3, а саме – встановити ставку орендної плати в
розмірі 15 грн./м2 в місяць на термін з 01 жовтня 2013 р. по 30 вересня 2014 р.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово - комунального господарства інформує начальник відділу АБЗВ
міської ради Зубкова Н.І.
2.1
0.

СЛУХАЛИ: звернення групи підприємців міста Бар щодо зменшення
параметрів червоної лінії по вул.Соборна від перехрестя з вул. Гагаріна до
перехрестя з вул. М.Туніка.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл підприємцям, які мають у власності нерухомість по
вул..Соборна в
м.Бар, на виготовлення проектної документації щодо
зменшення параметрів червоної лінії по вул.Соборна від перехрестя з вул.
Гагаріна до перехрестя з вул. М.Туніка в м.Бар.

2.1
1.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Данькової Іванни Валеріївни щодо зменшення параметрів
червоної лінії по вул. Бони Сфорци від перехрестя з площею Пам’яті до
перехрестя з вул. В.Комарова.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Даньковій Іванні Валеріївні на виготовлення
проектної документації щодо зменшення параметрів червоної лінії по вул. Бони
Сфорци від перехрестя з площею Пам’яті до перехрестя з вул. В.Комарова в
м.Бар Вінницької області.
Головуючий повідомив, що по питанням постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища проінформує голова комісії Ставнюк І.М.
Ставнюк І.М. запропонував голосувати списком, щоб провести сесію в межах
регламенту.

2.1
2.

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. Цимбалу Вячеславу Миколайовичу - площею 0,0593 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:030:0033, по вул. Матросова, 7;
2). Гр. Штегеран Оксані Леонідівні - площею 0,0388 га, кадастровий номер –
0520210100:01:059:0069, по вул.Жовтневої революції, 28;
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3). Гр. Сторожук Галині Миколаївні - площею 0,0610 га, кадастровий номер –
0520210100:01:035:0024, по вул.Суворова, 22;
4). Гр. Загородній Віті Василівні - площею 0,0164 га по вул. Р.Люксембург, 32, в
т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0076 га, кадастровий номер –
0520210100:01:141:0097, земельна ділянка №2 – площею 0,0016 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:141:0098, та земельна ділянка №3 –
площею 0,0072 га, кадастровий номер – 0520210100:01:141:0099;
5). Гр.гр. Заікі Тетяні Іванівні, Заікі Павлу Івановичу, Вдовіній Наталії Павлівні,
Заікі Валерію Павловичу, Заікі Роману Павловичу - площею 0,0919 га по вул.
Зарічна, 46 в спільну сумісну власність;
6). Гр. Твердохлібу Юрію Володимировичу - площею 0,1000 га, кадастровий
номер – 0520210100:02:034:0013, по вул. Козацька, 2;
Скасувати рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від
29.11.2011р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну
ділянку гр .Твердохлібу Ю.В.»
Головуючий ставить на голосування питання 1-6 пункту 2.12.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
7). Гр. Леську Анатолію Володимировичу – площею 0,0024 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:151:0033, по вул. Б.Хмельницького, 21 А, бокс №5;
8). Гр. Лаутинській Людмилі Іванівні – площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:068:0026, на майдані Святого Миколая, 30, бокс №1;
9). Гр. Лемешову Олександру Сергійовичу - площею 0,0021 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:058:0022, по вул. Жовтневої революції, 4 Б, бокс 19;
10). Гр. Бухтяк Тамарі Олександрівні – площею 0,0013 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0121, по вул. Р.Люксембург, двір будинку №27;
11). Гр. Семенович Наталі Вікторівні - площею 0,0030 га, кадастровий номер –
0520210100:01:104:0027, по вул. Буняковського, 26 «б», бокс №3 –
враховуючи рішення Барського районного суду;
Вважати таким, що втратило чинність, рішення 21 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 28.04.2012р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право оренди на земельну ділянку гр .Доможирова С.В.»;
12). Гр. Калдірім Наталі Іванівні - площею 0,0023 га, кадастровий номер –
0520210100:01:049:0033, по вул. Нахімова, 19-А, бокс 1;
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,0023 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:049:0033, по вул. Нахімова, 19-А, бокс 1
в м. Бар для індивідуального гаражного будівництва, якою на момент
продажу користувалась Клименко Ольга Іванівна. Передати дану земельну
ділянку у приватну власність гр. Калдірім Наталі Іванівні.
Головуючий ставить на голосування питання 7-12 пункту 2.12.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах оренди
13). Гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні – площею 0,0018 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0115 по вул. Пролетарська, 30 для провадження
комерційної діяльності (обслуговування прибудови до магазину) 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
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призначення площею 0,0018 га по вул. Пролетарська, 30 для провадження
комерційної діяльності (обслуговування прибудови до магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах земельного сервітуту
14). Гр. Погребняк Надії Іллівні – площею 0,0013 га, кадастровий номер –
0520210100:01:055:0078, по вул. Гагаріна, 3, кв.40 для провадження
комерційної діяльності (облаштування окремого входу до нежитлового
приміщення «Магазин») на 3 роки з орендною платою 12 % від нормативної
грошової оцінки;
15). Гр. Лебедєвій Олені Анатоліївні – площею 0,0015 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0120, по вул. Р.Люксембург, 21 для облаштування
окремих входів до квартири та нежитлового приміщення «Магазин» на 3
роки з орендною платою 12 % від нормативної грошової оцінки;
16). Гр. Терлецькій Галині Юліанівні – площею 0,0040 га, кадастровий номер –
0520210100:01:103:0009, по вул. Островського, 5 Д для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) на період з
01.10.2013р. по 30.04.2014р. з орендною платою 12 % від нормативної
грошової оцінки;
17). Гр. Редько Ярославі Іванівні – площею 0,0070 га, кадастровий номер –
0520210100:01:111:0044, по вул. Святого Миколая для провадження
комерційної діяльності (обслуговування двох зблокованих тимчасових
споруд) на 3 роки з орендною платою 12 % від нормативної грошової
оцінки.
Головуючий ставить на голосування питання 14-17 пункту 2.12.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в постійне користування
18). Управлінню Держаної казначейської служби України у Барському районі
Вінницької області – площею 0,0051 га, кадастровий номер –
0520210100:01:059:0070, по вул. Пролетарська, 20, бокс №1
для
індивідуального гаражного будівництва;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2.1
3.

СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 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 та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд:
1). Гр. Ціхій Галині Францівні – орієнтовною площею 0,0300 га по вул. Кірова, 24;
2). Гр. Кугуту Дмитру Михайловичу – орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
Л.Українки, 49;
3). Гр. Лебедєвій Майї Павлівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. М.Туніка,
52;
4). Гр. Балакеру Івану Івановичу - орієнтовною площею 0,0340 га по вул.
Довженка, 5;
5). Гр. Кліщу Анатолію Андрійовичу - орієнтовною площею 0,0260 га по вул.
Довженка, 5;
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Головуючий ставить на голосування питання 1-5 пункту 2.13.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
6). Гр. Ковалю Миколі Володимировичу - орієнтовною площею 0,0020 га по вул.
Жовтневої революції, 4 А, бокс 20;
7). Гр. Трасковській Світлані Петрівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
Машинобудівників, 3 Б, бокс 11;
8). Гр. Єрьоміній Галині Михайлівні - орієнтовною площею 0,0028 га по вул.
М.Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 22А;
Головуючий ставить на голосування питання 6-8 пункту 2.13.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
В користування на умовах земельного сервітуту
9). Гр. Краєвській Руслані Ярославівні – орієнтовною площею 0,0299 га на
площі Пам’яті, 19 А для провадження комерційної діяльності (реконструкції
кафе-магазину «Атлант»);
10). Гр. Пятковському Григорію Олександровичу – орієнтовною площею 0,0060
га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної діяльності
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд).
Головуючий ставить на голосування питання 9-10 пункту 2.13.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
2.1
4.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва
житлових будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних
громадян:
1. Яворського Сергія Васильовича - для будівництва житлового будинку під
№ 851;
2. Довганя Олега Васильовича - для будівництва житлового будинку під №
852;
3. Цимбал Аллу Василівну - для будівництва житлового будинку під № 853;
4. Малого Павла Станіславовича - для будівництва житлового будинку під
№ 854;
5. Малого Владислава Станіславовича - для будівництва житлового будинку
під № 855;
6. Малу Вікторію Станіславівну - для будівництва житлового будинку під №
856;
7. Малу Діну Володимирівну - для будівництва житлового будинку під №
857;
8. Малого Станіслава Івановича - для будівництва житлового будинку під №
858;
9. Цимбалюк Оксану Олександрівну – для будівництва житлового будинку
під № 859;
10. Храмцова Олега Володимировича – для будівництва гаража під №452.
Головуючий ставить на голосування питання 1-10 пункту 2.14.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2.1
5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Семцова Віталія Олеговича про виділення земельної
ділянки по вул.Плотинна, біля будинку №19 для індивідуального гаражного
будівництва.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Семцову Віталію Олеговичу у виділенні земельної
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ділянки по вул.Плотинна, біля будинку №19 для індивідуального гаражного
будівництва. Включити гр. Семцова Віталія Олеговича у списки щодо виділення
земельних ділянок у чергу під № 453.
2.1
6.

Слухали: Звернення ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1» щодо
внесення змін до рішення 41 сесії Барської міської ради 6 скликання від
10.07.2013р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПрАТ «Будівельно-монтажне підприємство №1»»,
а саме збільшення розміру площі земельної ділянки з 0,1000 га до 0,1221 га по
вул.Чехова, 1 А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 41 сесії Барської міської ради 6
скликання від 10.07.2013р. «Про дозвіл на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ «Будівельно-монтажне
підприємство №1»», а саме збільшити площу земельної ділянки з 0,1000 га до
0,1221 га по вул.Чехова, 1 А в м.Бар за рахунок земель житлової та громадської
забудови.

2.1
7.

Слухали: заяву гр. Янової Ганни Станіславівни про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку на підставі свідоцтва про право на
спадщину за заповітом.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1). Рішення 45 (позачергової) сесії Барської міської ради 5 скликання від
28.12.2009 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку гр. Ясінському С.С.» вважати таким, що втратило чинність.
2).Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,0590 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:025:0013 по вул. Кірова, 26 в м. Бар для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд, якою на момент смерті користувався Ясінський Станіслав
Станіславович.
3).Передати гр. Яновій Ганні Станіславівні безкоштовно в приватну власність
дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови
міста.
4).Рекомендувати гр. Яновій Ганні Станіславівні оформити право власності на
дану земельну ділянку в територіальному органі Державної реєстраційної
служби.

2.1
8.

Слухали: заяву гр. Кітновського Андрія Анатолійовича про надання дозволу на
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки по вул. Марата, а саме на зміну поштової адреси з
«вул.Марата,12» на «вул.Марата,12 А»;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кітновському Андрію Анатолійовичу на внесення
змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки по вул. Марата, а саме на зміну поштової адреси з
«вул.Марата,12» на «вул.Марата,12 А».

2.1
9.

Слухали: заяву ФОП Білоус Світлани Степанівни про продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки площею 0,0127 га по вул. Пролетарська 28
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Б для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди).
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Білоус Світлані Степанівні термін дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0127 га в м. Бар по вул. Пролетарська, 28
Б на 3 роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди) з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
2.2
0.

Слухали: заяву гр. Хорошуна Андрія Ярославовича про надання дозволу на
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки по вул. Новоселів, 1, а саме на зміну цільового
призначення частини земельної ділянки площею 0,0250 га.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Хорошуну Андрію Ярославовичу на внесення
змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки, а саме щодо розподілу земельної ділянки площею 0,1468 га
по вул. Новоселів, 1 в м. Бар, кадастровий номер – 0520210100:04:037:0016, на
дві земельних ділянки
залежно від їх функціонального використання в
наступному порядку: площею 0,1218 га - для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд та площею 0,0250 га для провадження комерційної діяльності.

2.2
1.

Слухали: заяву гр. Смотрицького Олега Борисовича про надання дозволу на
об’єднання двох земельних ділянок в одну, залишивши кадастровий номер
земельної ділянки 0520210100:01:020:0017, по вул.Чернишевського, 35,
враховуючи договори купівлі – продажу двох частин житлового будинку та
знаходження двох земельних ділянок за однією адресою.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.Смотрицькому Олегу Борисовичу на об’єднання
двох земельних ділянок в одну по вул.Чернишевського, 35, залишивши
кадастровий номер земельної ділянки 0520210100:01:020:0017.

2.2
2.

Слухали: заяву гр. Демиди Бориса Пилиповича щодо внесення змін 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.» стосовно
збільшення площі земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 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 слова «0,2324 га» замінити словами
«0,7522 га».
Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 0,7522 га по вул. Червоноармійська, 15 Б для виробничих потреб.

2.2
3.

Слухали: заяву гр. Кухарчука Леонтія Миколайовича про викуп земельної
ділянки площею 0,0022 га по вул. Соборна, 20 А для провадження комерційної
діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
площею 0,0022 га по вул. Соборна, 20 А в сумі 4598,00 грн. без ПДВ для
провадження комерційної діяльності (роздрібної торгівлі та комерційних
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послуг). Продати гр. Кухарчуку Л.М. земельну ділянку площею 0,0022 га за
4598,00 грн. без ПДВ на підставі висновку про експертно грошову оцінку
земельної ділянки комерційного призначення від 16 квітня 2013 року за
адресою: м. Бар, вул. Соборна,20 А.
2.2
4.

СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 14 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 14.10.2011 р. «Про затвердження
«Положення про порядок надання громадянам земельних ділянок для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд у м.Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Визнати таким, що втратило чинність, рішення 14 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 14.10.2011 р. «Про затвердження «Положення
про порядок надання громадянам земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у
м.Бар».

2.2
5.

СЛУХАЛИ: Начальник ФЕВ Гаджалова М.Ф. проінформувала з питання «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. Зняти видатки по КФК 150101 по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» :
1.1. З виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції
зливного водостоку по вул..Св.Миколая, Бони Сфорци, Плотина м.Бар,
Вінницької обл.. в сумі 58263,00 грн.
1.2. З виготовлення ПКД та оплату супутніх робіт по реконструкції
дорожнього
покриття
та
системи
зливної
каналізації
частини
вул..Монастирська
від
перехрестя
вул..Св.Миколая
біля
будинку
М.Коцюбинського в м.Бар, Вінницької обл.. в сумі 59851,00 грн.
1.3. З будівництва міського кладовища в сумі 253648,00 грн.
2. Направити видатки по КФК 150101 по КП «Бар-благоустрій» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» на
капітальний ремонт зовнішнього освітлення (перший пусковий комплекс)
вулиць міста в сумі 371762,00 грн.

2.2
6.

СЛУХАЛИ: Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
проінформувала з питання «Про внесення змін до загальної чисельності та
структури апарату міської ради
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).
Внести зміни до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради від
26.12.2012 р. «Про загальну чисельність та структуру апарату міської ради»,
а саме - збільшити чисельність та структуру обслуговуючої групи апарату
міської ради з 01 жовтня 2013 р. на одну одиницю – посаду коменданта
адміністративної будівлі міської ради.
2).
Фінансування видатків на утримання коменданта адміністративної
будівлі міської ради проводити в межах виділених бюджетних асигнувань на
відповідний бюджетний рік.

2.2
7.

СЛУХАЛИ: Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
проінформувала з питання «Про внесення змін до рішення 43 (позачергової)
сесії Барської міської ради від 12.09.2013 р. «Про передачу на обслуговування
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ПАТ «Барський машинобудівний завод» котелень комунальної власності».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).
Рішення 43 (позачергової) сесії Барської міської ради 6 скликання від
12.09.2013 р. «Про передачу на обслуговування ПАТ «Барський
машинобудівний завод» котелень
комунальної власності», викласти в
наступній редакції:
«1. Барській міській раді укласти договори на технічне обслуговування
котелень комунальної власності територіальної громади м. Бар з ПАТ
«Барський машинобудівний завод», а саме:
- трьох автономних котелень на газовому паливі з їх інженерним
забезпеченням:
по
вул.Р.Люксембург,
23,
вул.Трудова,
26,
вул.Врублевського, 40 м.Бар, на опалювальні періоди з 2013 р. по 2016
р.;
- двох автономних котелень на газовому паливі з їх інженерним
забезпеченням: по вул.Пролетарська, 6 та по вул.Коцюбинського, 4
м.Бар, на опалювальні періоди з 2013 р. по 2016 р., після підписання
актів прийняття їх в експлуатацію.
2. КП «Баркомунтепло» передати ПАТ «Барський машинобудівний завод» в
оренду, зі сплатою орендної плати 1 грн. в рік, наступне майно
комунальної власності територіальної громади м.Бар:
- автономна котельня на газовому паливі з її інженерним забезпеченням:
по вул. вул.Р.Люксембург, 68, після підписання акту прийняття даної
котельні в експлуатацію, строком на три роки, для здійснення її
експлуатації та забезпечення послугами з постачання теплової енергії
споживачів м.Бар.
3.Адміністрації КП «Баркомунтепло» та ПАТ «Барський машинобудівний
завод» провести приймання-передачу майна, зазначеного в п. 2 даного
рішення, після підписання акту прийняття котельні в експлуатацію.».
2). Повноваження щодо подальшого вирішення питання технічного
обслуговування та передачі в користування котелень комунальної власності
з їх інженерним забезпеченням для організації постачання тепловою
енергією споживачів міста Бар покласти на виконавчий комітет міської ради.
2.2
8.

СЛУХАЛИ: Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. зачитала
заяву гр. Довбиус Галини Василівни про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0700га в м. Бар, вул. Пушкінська,
37 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Довбиус Галині Василівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну
ділянку орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Пушкінська, 37 в м. Бар для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.

2.2
9.

Слухали: Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
проінформувала з питання «Про оформлення права комунальної власності на
земельну ділянку за територіальною громадою міста Бар в особі Барської
міської ради».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
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1). Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0060 га, що знаходиться в м.Бар на майдані Св.Миколая, 4-А,
кадастровий номер 0520210100:01:064:0045, для оформлення права
комунальної власності територіальної громади міста Бар в особі Барської
міської ради для будівництва та обслуговування громадського туалету.
2). Оформити за територіальною громадою міста Бар в особі Барської міської
ради право комунальної власності на зазначену земельну ділянку за рахунок
земель житлової та громадської забудови міста в територіальному органі
Державної реєстраційної служби.
3). Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення міської ради:
- Рішення 55 сесії Барської міської ради 5 скликання від 17.08.2010 р.«Про
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування для будівництва громадського туалету Барському
комбінату комунальних підприємств»;
- Рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від 27.06.2012 р. «Про
внесення змін до рішення 55 сесії Барської міської ради 5 скликання від
17.08.2010 р.«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування для будівництва громадського
туалету Барському комбінату комунальних підприємств»;
- Рішення 36 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.02.2013 р. «Про
скасування окремого рішення 24 сесії Барської міської ради 6 скликання від
27.06.2012 р. «Про внесення змін до рішення 55 сесії Барської міської ради 5
скликання від 17.08.2010 р.«Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для
будівництва громадського туалету Барському комбінату комунальних
підприємств».
2.3
0.

Слухали: Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г.
проінформувала з питання «Про викладення в новій редакції 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) Барській міській раді»».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 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) Барській міській
раді» викласти в наступній редакції:
«1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
оформлення права комунальної власності територіальної громади міста
Бар в особі Барської міської ради на наступні земельні ділянки:
- по вул. Соборна, 17 А м. Бар – площею 0,0177 га для обслуговування
нежитлового приміщення «Станція тепловодопостачання», кадастровий
номер 0520210100:01:108:0050;
- по вул. Соборна, 23 Б м.Бар – площею 0,0065 га для обслуговування
нежитлового
приміщення
бойлерної,
кадастровий
номер
0520210100:01:106:0018.
2. Оформити за територіальною громадою міста Бар в особі Барської міської
ради право комунальної власності на зазначені земельні ділянки за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста в
територіальному органі Державної реєстраційної служби.».

3.

СЛУХАЛИ: Про організацію теплопостачання на території міста Бар в
опалювальний період 2013-2014 р.р.
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Депутат Телятніков С.Ю. доповів про фінансовий стан підприємства
Барського КПТМ «Бартеплокомуненерго».
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо заборгованості по кожному
споживачу теплової енергії окремо.
Депутат Телятніков С.Ю. відповів, що інформація надана в доповіді.
Підприємство виграло ряд судів, готуються ще позови до суду.
Депутат Загорулько Л.І. задала запитання щодо опалювання будинків по
пров. Коцюбинського, 6,8.
Заст.міського голови Гвоздяр Ю.В. повідомив, що це питання актуальне було
ще в 2012 році. Двічі збирали збори мешканців, на яких міською радою було
запропоновано будівництво окремої котельні при умові підписання договору
жителями 160 – ти квартир даних будинків про те, що усі квартири будуть
опалюватись централізовано. Також було запропоновано тариф нижчий за
попередній. Проте більшість мешканців відмовилась від будування котельні, не
дав результату і по квартирний обхід. Мешканці не казали «так» чи «ні» ні на
користь електроопалення, ні на користь централізованого теплопостачання.
Був направлений лист в Державну інспекція з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області щодо
встановлення
пільгового тарифу на електроенергію для будинків
пров.Коцюбинського, 6,8. Згідно пільгових тарифів жителі даних будинків
будуть платити за спожиту електроенергію 21 коп./кВт з 1 жовтня по 1 травня
– в межах 3600 кВт за місяць.
Депутат Терлецький А.П. повідомив, що закуплено 30 опалювальних приладів
типу «Термія», які будуть вручені мешканцям, що не в змозі закупити котли.
Система опалення в будинках розбалансована, в окремих місцях відсутні труби,
немає можливості опалювати житлові будинки.
Депутат Степанківський М.О.: Барський автомобільно- дорожній технікум не
встигає з запуском котельні до опалювального сезону. В місті є понад 2000
студентів, педагогічний колектив. Вважаю , що котельню по вул.Островського
потрібно запустити. Питання потрібно вирішити, у разі необхідності можна
залучити вище керівництво області.
Депутат Кальман О.В. повідомив щодо витрат на запуск котельні та про
відповідальність за невиплату боргів.
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо можливості роботи котельні по
вул..Островського у разі необхідності.
Депутат Телятніков С.Ю. повідомив, що котельня законсервована, і в разі
необхідності після проведення регламентних робіт, може працювати при
наявності газу.
Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г. зачитала проект
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «20», проти – «2» , утрималось - «0». Рішення
додається.
ВИРІШИЛИ:
1).Доручити виконавчому комітету міської ради надати в оренду споживачам,
які на момент початку опалювального періоду 2013-2014 р.р. не забезпечать
автономне теплопостачання належних їм об’єктів нерухомості (Барський
гуманітарний коледж ім.М.Грушевського та Барський автомобільнодорожній технікум), за їх зверненням, приміщення центральної котельні з її
інженерним забезпеченням та тепловими мережами по вул.Островського, 7
м.Бар, на опалювальний період 2013-2014 р.р.
2).Повідомити усіх споживачів теплової енергії про те, що в опалювальний
період 2013-2014 р.р. централізоване постачання теплової енергії силами
комунальних підприємств Барської міської ради здійснюватись не буде
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шляхом оприлюднення відповідної інформації в газеті міської ради
«Барчани» та на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також
шляхом безпосереднього доведення інформації до відома споживачів
теплової енергії.
4.

Різне
Головуючий повідомив, що на засіданні сесії присутній голова Товариства
рибалок-любителів м.Бар Севастьянов В.А.
Севастьянов В.А.: Я не згоден зі створенням гідрологічного заказника.
Товариство запустило зарибок на суму понад 100 тис.грн. З приватних
земельних ділянок в річку виходять каналізаційні труби, необхідно прийняти
міри, будувати каналізації вздовж річки. Не потрібно нам в оренду здавати ні
водойми, ні річку Рів. Ми не хочемо бути користувачем, закріпіть за нами річку
Рів, визначте нам обов’язки, ми за власні кошти будемо чистити річку,
проводити суботники, зариблювати за власні кошти.
Міський голова Дзісь О.І.: УТМР звернулось до міської ради з проханням
визначити їх користувачем гідрологічного заказника та готове взяти на себе
охоронне зобов’язання.
Севастьянов В.А.: Наше товариство проти того, щоб призначити
користувачем УТМР.
Депутат Цицюрський Л.Л.: Я проти рішення про передачу річки Рів.
Логінова Л.Г.: Ми не передали, а звернулися згідно рішення 42 сесії 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».
Депутат Щепковський В.М.: Давайте подумаємо, як допомогти людям, щоб
вони навели порядок. Головуючий пропонує провести окреме засідання щодо
гідрологічного заказника «Барський» за участю голів комісій, заступників,
інших депутатів за бажанням, зацікавлених осіб.
Головуючий повідомив, що на сесію прибула делегація з житлового будинку
по вул..Врублевського, 39 стосовно закінчення ремонту покрівлі будинку, так
як зроблено ремонт тільки над 1 та 2 під’їздом.
Депутат Терлецький А.П. розповів про проведену роботу, повідомив, що
підприємство не може закінчити ремонт, потрібні кошти. Якщо жителі
збирають частково кошти, при сприятливих погодних умовах роботи будуть
продовжені.
ФОП Петращук Галина Дмитрівна звернулась по питанню щодо
встановлення двох зблокованих тимчасових споруд біля магазину «Асорті» і
попросила вислати комісію стосовно законності їх встановлення. Роботу комісії
провести за її присутністю.
Дзісь О.І. : Ваша будівля стоїть на водопровідній трубі. Чи у пожежні розриви?
Петращук Г.Д.: Я цього не знаю , у мене є всі підписи і погодження, також
свідоцтво про право власності.
Депутат Степанківський М.О.: Чи сплачують до бюджету кошти власники
автомобілів, що торгують будівельними матеріалами біля АЗС?
Головуючий: Земельна ділянка надана підприємцю Галкіну С. на умовах
земельного сервітуту. Щодо приймання яблук біля АЗС, то інспектором з
благоустрою складений протокол. Стосовно турнікета на мосту по
вул.Островського (звернення депутата Мандрики М.І.), то турнікет
зремонтовано і пофарбовано.
Депутат Степанківський М.О. підняв питання щодо купи сміття в дворі біля
колишньої міської лазні, пізнього включення освітлення, утворення ями по
вул..Медвецького.
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Головуючий: Доручимо вивчити питання щодо сміття КП «Бар-благоустрій»,
звернемось до ФОП Мартинюка Л.А.
Заст.міського голови Гвоздяр Ю.В. повідомив, що освітлення буде включатись
раніше. Щодо утворення ями по вул..Медвецького, то під час ремонту
вул..Соборна, вирішимо це питання.
Депутат Цицюрський Л.Л.: Зверніть увагу на укладання плитки по вул.
Гагаріна.
Депутат Левицький С.М.: Необхідно зробити вибірку на зрізання дерев.
Зубкова Н.І.: На зрізання дерев є рішення виконкому.
Головуючий повідомив, що порядок денний 44 сесії вичерпаний. Які будуть
зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував
завершити роботу 44 сесії міської ради від 27.09.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 44 сесії міської ради 6 скликання від 27.09.2013р.
Звучить Гімн України.
Головуючий

О.В. Кальман

Секретар
Г.В.Педос
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