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УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
45 сесія
31.10.2013р.

6 скликання

Початок сесії: 15 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 20 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., Загорулько Л.Л., Кондратюк І.М., Кушнір П.В.,
Мартинович Н.Ф., Нівельська О.Я., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Собчишин А.М.,
Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники комунальних підприємств, заступник начальника ДКСУ у Барському
районі Каськун Л.Л., завідуючі ДНЗ.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники комунальних підприємств, голова Барського РКОТП Цицюрський
А.А., заступник начальника ДКСУ у Барському районі Каськун Л.Л., завідуючі ДНЗ.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція
пленарне засідання 45 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 45 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити,
працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 45 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 45 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 45 сесії Барської міської
ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є зауваження чи
пропозиції щодо запропонованого порядку денного сесії? Немає? Пропоную затвердити
порядок денний сесії. Прошу голосувати.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
•
•
•

«Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської міської ради 6
скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на 2013 рік».
Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
Різне.

Розгляд питань порядку денного:
•

Головуючий зачитав звернення асоціації міст України до Міністерства фінансів України з
проханням врегулювати проблеми з казначейським обслуговуванням місцевих бюджетів
(додається) та повідомив, що з цього питання сьогодні в Житомирі відбувається
конференція, на якій присутній депутат Верховної ради від нашого округу Жеребнюк
В.М., міністри фінансів, про результати конференції депутатів буде проінформовано
додатково.
Головуючий проінформував про виконання видатків по Барській міській раді станом на
30.10.2013р. (додається).
Заступник начальника ДКСУ у Барському районі Каськун Л.Л.: Цифри, що назвав
міський голова, - це можливо юридичні зобов’язання, в казначействі знаходиться
платіжних доручень по незахищеним статтям на суму набагато меншу. Сьогодні мені
зателефонували, що продукти харчування, енергоносії буде сплачено – дозвіл надала
Державна казначейська служба України. Всі сплати йдуть через єдиний казначейський
рахунок, в першу чергу сплачуються рахунки по захищеним статтям, тоді лише по
незахищеним. Всі знаєте, що будуються котельні, і по району більше 800 тис. грн. не
сплачені платежі, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону.
Депутат Левицький С.М. Яке казначейство районне, обласне чи централізоване, з Києва
керує сплатою рахунків?
Каськун Л.Л.: Державна казначейська служба України. З Києва в область, а з області в
районне казначейство надходить інформація на які статті перераховувати кошти – чи на
заробітну плату, чи на сплату єдиного податку, чи на електроенергію, чи на продукти
харчування.
Депутат Кальман О.В.: Хто в районі ділить кошти, кому дати кому ні?
Каськун Л.Л.: Якщо кошти на заробітну плату, то можна перерахувати лише заробітну
плату, а нічого іншого.
Депутат Степанківський М.О.: Чи була з Державної казначейської служби України
вказівка щодо сплати в першу чергу коштів, направлених на забезпечення теплом
навчальних закладів.
Каськун Л.Л.: Було надано контрольне завдання про надання інформації щодо

знаходження в казначействі не проведених рахунків, які стосуються підготовки до
опалювального сезону – це і технічні умови, обстеження димоходів. Ми все обрахували
і надали інформацію.
Степанківський М.О.: Яка сума перерахована підряднику за будівництво котельні для
Барського автомобільно – дорожнього технікуму?
Каськун Л.Л.: Ця сума близько 203 тис.грн., але вона не перерахована.
Степанківський М.О.: Я хотів, щоб Ви це озвучили, щоб депутати не говорили, що
котельня недобудована з вини Барського автомобільно – дорожнього технікуму. Щоб не
було запитань, чому котельня недобудована, а проводиться презентація картин. Адже
це виховний захід, життя продовжується.
•

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. По загальному фонду:
1.1. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
10000,00 грн.
- зняти видатки з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5000,00 грн.
- направити видатки на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 15000,00 грн.
1.2. По КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» перенести видатки з КЕКВ 2272
«Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 5000,00 грн. (з жовтня – 2500,00
грн., з листопада - 2500,00 грн. ) на
КФК 010116 «Органи місцевого
самоврядування» на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на
листопад місяць поточного року.
2. По спеціальному фонду:
2.1. Збільшити доходи по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі
16835,00 грн.
2.2. Направити видатки на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» по КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 15145,00
грн. для придбання обладнання для опалювальних пунктів ДНЗ.
2.3. Направити видатки на КФК 150101 «Фонд розвитку» по Барській міській раді по
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів в сумі 1690,00 грн. на
оплату послуг з технічного нагляду по будівництві котельні на газовому паливі з її
інженерним забезпеченням опалення будівлі ДНЗ №8 по провул..Коцюбинського, 4,
м.Бар.
2.4. По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
- зняти видатки з КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
5000,00 грн.
- направити видатки на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 5000,00 грн. для
сплати ПДВ.
•

СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:

1.Звільнити з 01.11.2013р.:
• гр. Медведєву Інну Петрівну від плати за харчування доньки Медведєвої Ольги
Юріївни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
• гр. Гайдачевську Галину Олександрівну від плати за харчування сина Далекого
Матвія Вікторовича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю.
• гр. Саволюк Юлію Анатоліївну від плати за харчування дітей Саволюка Данька
Олеговича та Саволюк Ангеліни Олегівни в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю.
• гр. Продан Любов Віталіївну від плати за харчування сина Продана Івана
Васильовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю.
• Гр. Швай Людмилу Степанівну від плати за харчування доньки Швай Ангеліни
Святославівни в ДНЗ№2 на 100% як постраждалої внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
2.Звільнити з 01.01.2014р.:
• гр. Медведєву Інну Петрівну від плати за харчування дітей Медведєвої Ольги
Юріївни та Медведєвої Владислави Юріївни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну
сім’ю.
• гр. Саволюк Юлію Анатоліївну від плати за харчування дітей Саволюка Данька
Олеговича та Саволюк Ангеліни Олегівни в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю.
• гр. Продан Любов Віталіївну від плати за харчування сина Продана Івана
Васильовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю.
• гр. Боднар Олесю Володимирівну від плати за харчування сина Боднаря
Олександра Костянтиновича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю.
• Гр. Мазуренка Вячеслава Петровича від плати за харчування сина Мазуренка
Антона Вячеславовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю.
• Гр. Швай Людмилу Степанівну від плати за харчування доньки Швай Ангеліни
Святославівни в ДНЗ№2 на 100% як постраждалої внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
• Бар’янова Олексія Олександровича від плати за харчування Короткової Катерини
Віталіївни в ДНЗ №1 на 100 % як дитини під опікою, позбавленої батьківського
піклування .
•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Михайлової Г.М. про виплату допомоги на поховання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Михайловій Галині Михайлівні допомогу на поховання доньки
Михайлової Наталії Анатоліївни в розмірі 500 грн. , яка на день смерті ніде не
працювала.

•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Півоварова Віктора Вікторовича щодо надання матеріальної
допомоги, в зв’язку з пожежею в житловому будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Півоварову Віктору Вікторовичу матеріальну допомогу в розмірі
3000 грн., в зв’язку з пожежею в житловому будинку по вул.Плотинна, 40 в м.Бар.

•

СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «Барський машинобудівний завод» щодо виділення коштів в
сумі 38360,34 грн. для оплати вартості матеріалів для технічного обслуговування
котелень, а саме: водопідготовки DHF 30/F/1 в кількості 3 шт.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити ПАТ «Барський машинобудівний завод» у виділенні коштів в
сумі 38360,34 грн. для оплати вартості матеріалів для технічного обслуговування

котелень, а саме: водопідготовки DHF 30/F/1 в кількості 3 шт., у зв’язку з обмеженим
бюджетним фінансуванням, враховуючи можливість альтернативного вирішення
питання з меншими фінансовими затратами.
Головуючий: Питання постійної комісії з питань архітектури, будівництва та житлово комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П.
•

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту
щодо реконструкції дорожнього покриття та системи зливової каналізації частини вулиці
Монастирська від перехрестя
з вулицею Святого Миколая біля автостанції до
перехрестя з вулицею Святого Миколая біля будинку М.Коцюбинського в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту
«Реконструкція дорожнього покриття та системи зливової каналізації частини вулиці
Монастирська від перехрестя
з вулицею Святого Миколая біля автостанції до
перехрестя з вулицею Святого Миколая біля будинку М.Коцюбинського в м.Бар,
Вінницької області» на суму 1807999 грн. (один мільйон вісімсот сім тисяч дев’ятсот
дев’яносто дев’ять гривень).

•

СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому проекту
щодо реконструкції зливового водостоку з вулиць Святого Миколая, Бони Сфорци,
Плотинна в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту
«Реконструкція зливового водостоку з вулиць Святого Миколая, Бони Сфорци, Плотинна
в м.Бар, Вінницької області» на суму 1125491 грн. (один мільйон сто двадцять п’ять
тисяч чотириста дев’яносто одна гривня).

•

СЛУХАЛИ: звернення
керівника Барської районної благодійної організації
«Добротворець» Іванової В.М. про надання в оренду частини нежитлового приміщення,
що знаходиться за адресою: м.Бар, вул. Пролетарська, 3 як для громадських
благодійних об’єднань площею 28,30 кв.м зі ставкою орендної плати 3 % від
експертної грошової оцінки в рік, що становить - 4,72 грн./м2 в місяць, решту площі –
20,35 кв.м залишити в користуванні агентства нерухомості «Ваш дім» зі ставкою
орендної плати 15 грн./кв.м в місяць..
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати Барській районній благодійній організації «Добротворець» в оренду
частину нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Бар, вул.
Пролетарська, 3 як для громадських благодійних об’єднань площею 28,30 кв.м зі
ставкою орендної плати 3 % від експертної грошової оцінки в рік, що становить - 4,72
грн./м2 в місяць, решту площі – 20,35 кв.м залишити в користуванні агентства
нерухомості «Ваш дім» зі ставкою орендної плати 15 грн./кв. м в місяць.

•

СЛУХАЛИ: звернення ДП «Барський спиртовий комбінат» щодо створення комісії для
передачі з державної в комунальну власність багатоповерхового житлового будинку по
вул. Б.Хмельницького ,18 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити ДП «Барський спиртовий комбінат» у створенні комісії для
передачі з державної в комунальну власність багатоповерхового житлового будинку по
вул. Б.Хмельницького, 18 в м.Бар. Запропонувати мешканцям будинку №18 по

вул.Б.Хмельницького у м.Бар створити об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку для вирішення питань з утримання будинку.
•

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про оренду комунального майна
територіальної громади м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про оренду комунального майна
територіальної громади м.Бар, затвердженого рішенням 29 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.09.2012 р., а саме –у пункті 24 Розділу 6 «Орендні ставки за
користування нерухомим комунальним майном» абзац 2 доповнити словами: «…усі
форми організації позашкільної роботи з дітьми (гуртки, секції тощо).

•

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання від
29.03.2013р «Про надання в оренду нежитлового приміщення в будинку №3 по
вул.Пролетарська в м.Бар» Барському районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 37 сесії Барської міської ради 6 скликання від
29.03.2013р. «Про надання в оренду нежитлового приміщення в будинку №3 по вул.
Пролетарська в м.Бар» Барському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, а саме : слова «40 кв.м» замінити на слова «67,1 кв.м».

•

СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна,
що належить до комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Апарату Барської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та
проведення конкурсу на право оренди строком на 2 роки 11 місяців щодо наступного
об’єкта нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Бар:
нежитлове приміщення площею 64,7 м2, яке знаходиться в м.Бар по вул.
Пролетарській, 3 /ІІІ поверх/.
2).Для проведення конкурсу на право оренди зазначеного приміщення створити
комісію у складі:
Голова комісії – заступник міського голови Гвоздяр Ю.В., Секретар комісії – економістфінансист Ковтун І.М.
• Члени комісії:кер.справами виконавчого комітету Логінова Л.Г., начальник відділу ПСЗ
Орищук С.Ю., начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І.

•

СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції статутів загальноосвітніх шкіл міста Бар
№1, №2, №4.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду сесії. Питання додатково вивчити відділу ПСЗ міської
ради..

•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Шевченко Г.П. про дозвіл на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул.Пролетарська,17 кв.22 в м.Бар для будівництва балкону до квартири
багатоквартирного житлового будинку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
• ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Шевченко Ганні Петрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на

місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах
земельного сервітуту орієнтовною площею 0,0005 га по вул. Пролетарська, 17-22 в
м.Бар для будівництва балкону до квартири багатоквартирного житлового будинку за
рахунок земель житлової та громадської забудови.
•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Халабуди Анатолія Васильовича щодо надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва прибудови до квартири №36
по вул.М.Туніка,7.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Халабуді Анатолію Васильовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою на
умовах земельного сервітуту орієнтовною площею 0,0042 га по вул. М.Туніка,7 кв. 36 в
м.Бар для будівництва прибудови до квартири багатоквартирного житлового будинку за
рахунок земель житлової та громадської забудови.

•

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Бар».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин
міста Бар».

•

СЛУХАЛИ: Про продаж об’єктів нерухомості комунальної власності м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Припинити право повного господарського відання комунальному
підприємству «Баркомунтепло» на нежитлове приміщення котельні з димовою трубою
загальною площею 202,6 м² , розташованої в м. Бар, по вул. Рози Люксембург, 70А.
2). Затвердити звіт про незалежну оцінку нежилого приміщення котельні з димовою
трубою загальною площею 202,6 м² розташованої в м. Бар, по вул.. Рози Люксембург,
70А з стартовою ціною 305000грн. без ПДВ та провести її відчуження шляхом продажу
на аукціоні на підставі договору про проведення аукціону укладеного з відповідної
організацією.

•

СЛУХАЛИ: Звернення КП «Баркомунтепло» щодо списання та утилізації основних
фондів, що непридатні для подальшого використання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
• Надати дозвіл на списання та утилізацію непридатних для подальшого використання
основних фондів згідно додатку №1 до рішення.
•

Створити комісію для списання та утилізації непридатних для подальшого
використання основних засобів, зазначених у додатку №1 до рішення, у наступному
складі:
Голова комісії – Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови;
Члени комісії : Бартащук А.Ф. – начальник КП «Баркомунтепло»; Корилишена М.М. –
гол. бухгалтер КП «Баркомунтепло»; Телятніков С.Ю. – начальник КПТМ
«Бартеплокомуненерго».

•

СЛУХАЛИ:
Депутат Кирилюк Л.О. повідомила, що є звернення громадянки Костюк П.А., що мешкає
в квартирі 38 по вул. Щорса, 9 про виділення їй електричного конвектору «Термія» в
кількості одна шт.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: КП «Барське будинкоуправління» надати громадянці Костюк Пелагеї
Андріївні, що мешкає в квартирі 38 по вул. Щорса, 9, електричний конвектор «Термія»
в кількості 1 (одна) шт. за висновком постійно діючої міжвідомчої комісії Барської
міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від системи
централізованого теплопостачання (голова комісії Хода Є.Г.).
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.

•

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:
• Гр. Навроцькій Анні Сергіївні – площею 0,0702 га, кадастровий номер –
0520210100:01:061:0058, по вул. Примакова, 15;
• Гр. Колубаю Анатолію Григоровичу – площею 0,0753 га, кадастровий номер –
0520210100:01:089:0032, по вул. Островського, 69;
• Гр. Гвоздяру Юрію Васильовичу - площею 0,0199 га, кадастровий номер –
0520210100:01:050:0014, по вул. Некрасова, 21-1;
• Гр. Вітковській Любові Володимирівні - площею 0,0192 га, кадастровий номер –
0520210100:01:110:0031, по вул. Монастирська, 62-3;
• Гр. Смотрицькому Олегу Борисовичу - площею 0,0637 га, кадастровий номер –
0520210100:01:020:0019, по вул. Чернишевського, 35;
• Гр. Гуцол Таїсії Петрівні - площею 0,0675 га, кадастровий номер –
0520210100:01:021:0035, по пров. Заводському, 12;
• Гр. Довбиусу Володимиру Григоровичу – площею 0,0597 га, кадастровий номер –
0520210100:01:120:0022, по вул. І.Богуна, 40;

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Гр. Довбиусу Денису Володимировичу – площею 0,0674 га, кадастровий номер –
0520210100:01:015:0013, по вул. Пушкінська, 33;
Гр. Довбиус Галині Василівні - площею 0,0637 га,
кадастровий номер –
0520210100:01:015:0012, по вул. Пушкінська, 37;
Гр. Брушнівській Надії Іванівні - площею 0,0482 га,
кадастровий номер –
0520210100:01:089:0033 , по вул. Твардовського, 35;
Гр.гр. Томащуку Дмитру Степановичу, Томащук Марині Юліанівні, Цвігун Олені
Дмитрівні, Томащук Світлані Дмитрівні – площею 0,0661 га, кадастровий номер –
0520210100:01:089:0036 , по вул. Твардовського, 17 в спільну сумісну власність;
Гр.гр. Соколовій Майї Іванівні,
Соколову Сергію Вячеславовичу, Соколову
Олександру В’ячеславовичу - площею 0,0568 га,
кадастровий номер –
0520210100:01:100:0026 , по вул. Чехова, 18 в спільну сумісну власність;
Гр. Говорущенку Василю Борисовичу - площею 0,0144 га по вул. Воїнів інтернаціоналістів, 21-3, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0051 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:155:0027, земельна ділянка №2 – площею
0,0093 га, кадастровий номер – 0520210100:01:155:0028;
Гр. Горбачук Майї Дмитрівні - площею 0,0587 га, кадастровий номер –
0520210100:01:083:0024, по вул. Войни, 13;
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності на
земельну
ділянку
площею
0,0587
га,
кадастровий
номер
–
0520210100:01:083:0024, по вул. Войни, 13 в м. Бар для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , якою на
момент дарування користувалась Горбачук Аделя Йосипівна.
Передати дану
земельну ділянку у приватну власність гр. Горбачук Майї Дмитрівні.
Гр. Паращуку Юрію Володимировичу - площею 0,1044 га по вул. М.Туніка, 13, в т.ч.
земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:01:032:0062 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 – площею 0,0044 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:032:0063 для ведення особистого
селянського господарства;
Гр. Бурдаковій Зої Олександрівні - площею 0,1375 га по вул. Воїнів –
інтернаціоналістів, 15-1(2), в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0952 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:155:0029, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, земельна ділянка №2 –
площею 0,0048 га, кадастровий номер – 0520210100:01:145:0020, для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
та земельна ділянка №3 – площею 0,0375 га, кадастровий номер –
0520210100:01:155:0030 для ведення особистого селянського господарства;
Гр. Дверницькому Аркадію Йосиповичу - площею 0,1668 га по вул. Делімарського,
55, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:02:014:0066 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 – площею 0,0668 га,
кадастровий номер – 0520210100:02:014:0067 для ведення особистого
селянського господарства;
Гр. Ріпак Людмилі Олексіївні - площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:02:014:0020, по вул. Грушевського, 58;
Скасувати рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що

посвідчують право оренди на земельну ділянку гр .Ріпак Л.О.»;
Головуючий ставить на голосування питання 1-18 пункту 2.19.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
• Гр. Корнійчуку Валерію Віталійовичу – площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:058:0023, по вул. Жовтневої революції, 10 А, бокс 1;
• Гр. Голуб Майї Броніславівні
– площею 0,0033 га, кадастровий номер –
0520210100:01:107:0037, по вул.Петровського, 22 А, бокс 6;
• Гр. Кілімінському Федору Тимофійовичу - площею 0,0037 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0117, по вул. Р.Люксембург, двір будинку №11;
• Гр. Лозінській Євгені Леонідівні - площею 0,0035 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0122, по вул. Р.Люксембург, №21, двір будинку;
• Гр. Велебі Петру Володимировичу - площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:022:0129, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс №395;
• Гр. Дерепі Анатолію Станіславовичу - площею 0,0048 га, в т.ч. земельна ділянка №1
– площею 0,0024 га, кадастровий номер – 0520210100:01:022:0127, по
вул.М.Кривоноса, 60, бокс №47, земельна ділянка №2 – площею 0,0024 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:022:0177, по вул.М.Кривоноса, 60, бокс
№48;
• Гр. Дзюбенко Антоніні Іванівні - площею 0,0020 га, кадастровий номер –
0520210100:01:151:0034, по вул. Б.Хмельницького, 21 А, бокс 6;
• Гр. Романюку Руслану Володимировичу - площею 0,0019 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0123, по вул. Р.Люксембург, 31-а, бокс 12;
• Гр. Козловській Надії Василівні – площею 0,0030 га, кадастровий номер –
0520210100:01:046:0012, по вул. Щорса, 44 А, бокс 2;
• Гр. Чернілевській Олені Григорівні – площею 0,0028 га, кадастровий номер –
0520210100:01:058:0025, по вул. Жовтневої революції, 4 А, бокс 11;
• Гр. Дерепі Михайлу Анатолійовичу – площею 0,0026 га, кадастровий номер –
0520210100:02:028:0023, по вул. Червоноармійська, 17, бокс №206;
• Гр. Дерепі Володимиру Анатолійовичу – площею 0,0028 га, кадастровий номер –
0520210100:02:028:0024, по вул. Червоноармійська, 17, бокс №200;
• Гр. Гуменюку Івану Івановичу - площею 0,0031 га, кадастровий номер –
0520210100:01:073:0033, по вул. Кооперативна, 20 А, бокс 2;
• Гр. Переверзєву Віталію Анатолійовичу - площею 0,0063 га, кадастровий номер –
0520210100:01:071:0031, по вул. Кооперативна, 20 А, бокс №13;
• Гр. Походзею Анатолію Андрійовичу - площею 0,0051 га, кадастровий номер –
0520210100:01:033:0124, по вул. Р.Люксембург, 21 Б, бокс 17;
• Проект із землеустрою - Гр. Саврасову Віталію Петровичу – площею 0,0024 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:104:0051, по вул. Коцюбинського, 19-а, бокс
№31;
Головуючий ставить на голосування питання 19-34 пункту 2.19.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
• Проект із землеустрою - Гр. Ходаніцькій Наталії Леонідівні – площею 0,0214 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:069:0011, по вул. Плотинна ;
• Гр. Калужину Олексію Івановичу – площею 0,0800 га, кадастровий номер –

0520210100:02:015:0019, по вул. Сагайдачного;
ВИРІШИЛИ: Надати в користування на умовах оренди на 3 роки з орендною платою
3 % від нормативної грошової оцінки;
Головуючий ставить на голосування питання 35-36 пункту 2.19.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах оренди
• Споживчому товариству «Барчанка» – площею 0,3500 га, кадастровий номер –
0520210100:02:028:0025 по вул. Червоноармійська, 15 для виробничих потреб на
3 роки з орендною платою 3 % від нормативної грошової оцінки;
Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею
0,3500 га по вул. Червоноармійська, 15 для виробничих потреб.
• Гр. Демиді Борису Пилиповичу – площею 0,7522 га, кадастровий номер –
0520210100:02:028:0026 по вул. Червоноармійська, 15 Б для виробничих потреб
на 3 роки з орендною платою 3 % від нормативної грошової оцінки;
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.
• Гр.Крижанівській Аллі Вікторівні – площею 0,0065 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0116 по вул. Пролетарська, 32 для провадження комерційної
діяльності (обслуговування приміщення магазину-прибудови) на 3 роки з орендною
платою 12% від нормативної грошової оцінки;
• Гр.Янчуку Івану Миколайовичу
– площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:03:004:0020 по вул. Л.Ратушної, 42 для ведення особистого
селянського господарства на 49 років з орендною платою 3% від нормативної
грошової оцінки;
Головуючий ставить на голосування питання 37-40 пункту 2.19.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах земельного сервітуту
• Гр. Бондарчуку Станіславу Віталійовичу – площею 0,0012 га, кадастровий номер –
0520210100:01:068:0028 на площі Пам’яті, 5 А для провадження комерційної
діяльності (обслуговування магазину) на 3 роки з орендною платою 12% від
нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
для оформлення права комунальної власності
• Територіальній громаді міста Бар в особі Барської міської ради:
– площею 0, 2760 га по вул. Пролетарська, 53 для обслуговування будівлі
«Комплекс по обслуговуванню автотранспорту»;
• площею 0,1051 га
по вул..Буняковського, 11 Б для обслуговування
танцювального майданчика;
• площею 0,6153 га по вул.Буняковського для обслуговування нежитлового
приміщення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
•

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:
• Гр. Гутнік Ользі Володимирівні – орієнтовною площею 0,0500 га по вул. В.Комарова,
9;
• Гр. Романюку Олександру Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0200 га по вул.
Соборна, 37;
• Гр. Римар Марії Леонідівні - орієнтовною площею 0,0290 га по вул.М.Туніка,6 ;
• Гр. Прудивус Валентині Василівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул.
Першотравнева, 14;
• Гр. Чайці Ларисі Андріївні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Юрія Телеги, 1 А;
• Гр. гр. Шевчуку Володимиру Григоровичу, Шевчуку Миколі Григоровичу орієнтовною площею 0,0600 га по вул.М.Туніка, 26 в спільну сумісну власність;
• Гр. гр. Василик Інні Іванівні, Василику Івану Пантелійовичу - орієнтовною площею
0,0600 га по вул. Кірова, 44 в спільну сумісну власність;
• Гр. Паразінській Євгені Григорівні - орієнтовною площею 0,0300 га по вул.
Стельмаха, 26 для відновлення меж земельної ділянки;
Головуючий ставить на голосування питання 1-8 пункту 2.20.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
• Гр. Малому Володимиру Михайловичу - орієнтовною площею 0,0028 га по вул.
Кооперативна, 20 А, бокс 3;
• Гр. Цимбал Тетяні Миколаївні - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. В.Комарова,
двір будинку №1;
• Гр. Маремусі Ірині Геннадіївні - орієнтовною площею 0,0031 га по вул. М.Кривоноса,
60, ряд Г, бокс 27 А;
• Гр. Васютинській Ніні Володимирівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, бокс 4;
• Гр. Костюхіній Олені Володимирівні - орієнтовною площею 0,0030 га по вул.
Жовтневої революції, двір будинку №3, бокс 1;
• Гр. Мельнику Миколі Володимировичу - орієнтовною площею 0,0020 га по вул.
Кооперативна, 20 А, бокс 27;
• Гр. Абсатаровій Галині Семенівні - орієнтовною площею 0,0020 га по вул.
Р.Люксембург, 21 Б, бокс 3;
Головуючий ставить на голосування питання 9-15 пункту 2.20.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах оренди
• Гр. Сердюк Валентині Петрівні – орієнтовною площею 0,0343 га
по вул.
Володарського, 23 для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, враховуючи те, що заявниця - громадянка
Російської Федерації;

•

Гр. Чкареулі Галині Миколаївні – орієнтовною площею 0,0018 га
по вул.
Пролетарська, 23, кв. 17 для обслуговування прибудови до квартири;
• Колективному підприємству побутового обслуговування населення «Мрія»,
колективному підприємству побутового обслуговування населення «Барвінок», Губі
Г.М., Кузьменку Л.В., Шаповалу В.В. – орієнтовною площею 0,0300 га по вул.
Соборна , 13 для обслуговування будівлі, яка знаходиться в спільній сумісній
власності;
Головуючий ставить на голосування питання 16-18 пункту 2.20.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
в користування на умовах земельного сервітуту
• ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс» - орієнтовною площею 0,0200 га
по вул. В.Комарова, 2 А для обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу;
• Гр. Ковальовій Інні Фалгатівні – орієнтовною площею 0,0017 га
по вул.
Пролетарська, 32, нежитлове приміщення 70
для провадження комерційної
діяльності (обслуговування прибудови до магазину);
• Гр. Касімовій Олені Іванівні – орієнтовною площею 0,0046 га:
- по вул. Пролетарська, 32, нежитлове приміщення 68 для
провадження
комерційної діяльності (обслуговування прибудови до магазину);
- по вул. Пролетарська, 32, нежитлове приміщення 69 для
провадження
комерційної діяльності (обслуговування прибудови до магазину - кафе);
• Гр.Цицюрській Ользі Прокопівні – орієнтовною площею 0,0007 га по вул.Гагаріна,
25 для провадження комерційної діяльності (обслуговування прибудови до
магазину – галереї «Антарес»);
• Гр. Кухарчук Олександрі Петрівні – орієнтовною площею 0,0003 га
по
вул.Р.Люксембург, 27, нежитлове приміщення 35 для провадження комерційної
діяльності (обслуговування прибудови до магазину);
• Гр. Тимчишиній Галині Василівні – орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Соборна,
28 Б для провадження комерційної діяльності (облаштування окремого входу до
магазину);
• Гр. Левко Наталії Василівні – орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Територія
цукрового заводу, біля будинку №2 для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди);
• Гр. Мазуру Сергію Васильовичу – орієнтовною площею 0,0060 га по вул.
Сагайдачного для провадження комерційної діяльності (обслуговування двох
зблокованих тимчасових споруд);
для оформлення права комунальної власності
• Територіальній громаді міста Бар в особі Барської міської ради – орієнтовною
площею 12,0 га по вул.Медвецького для індивідуальної житлової забудови.
Головуючий ставить на голосування питання 19-27 пункту 2.20.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додаються.
В постійне користування
• Барській районній раді – орієнтовною площею 0,15 га на майдані Святого
Миколая,18 для обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

•

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
• Гегамян Едеру Гарніковну - для будівництва житлового будинку під № 860;
• Рибак Галину Олександрівну - для будівництва житлового будинку під № 861;
• Лемешова Олександра Сергійовича - для будівництва житлового будинку під № 862;
• Ярковську Катерину Вікторівну - для будівництва житлового будинку під № 863;
• Ловчинського Анатолія Артуровича - для будівництва житлового будинку під № 864;
• Ткачук Альону Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 865;
• Пантелімонова Романа Станіславовича - для будівництва житлового будинку під №
866;
• Мазуришену Ольгу Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 867;
• Ковтун Вікторію Володимирівну - для будівництва житлового будинку під № 868;
• Заброцьку Ольгу Миколаївну - для будівництва житлового будинку під № 869;
• Фризюк Світлану Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 870;
• Кузьменко Людмилу Володимирівну - для будівництва житлового будинку під №
871;
• Мельника Ігоря Васильовича – для будівництва гаража під №454;
• Рибак Галину Олександрівну - для будівництва гаража під №455;
• Антонюк Тетяну Петрівну – для будівництва гаража під №456.
Головуючий ставить на голосування питання 1-15 пункту 2.21.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Москальчука Святослава Антоновича про виділення земельної
ділянки площею 0,0030 га по вул. Пролетарська, біля будинку №15 для будівництва
об’єкту комерційної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Москальчуку Святославу Антоновичу у виділенні земельної
ділянки площею 0,0030 га по вул. Пролетарська, біля будинку №15 для будівництва
об’єкту комерційної діяльності, враховуюче те, що дана земельна ділянка призначена
для облаштування під’їзду до будинку №15 по вул.Пролетарська.

•

СЛУХАЛИ: заяву гр. Барсегяна Льови Заліковича про виділення земельної ділянки
площею 0,0060 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної діяльності
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд) .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Барсегяну Льові Заліковичу у виділенні земельної ділянки
площею 0,0060 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної діяльності
(обслуговування двох зблокованих тимчасових споруд), враховуючи відсутність вільних
земельних ділянок по вул.Святого Миколая для провадження комерційної діяльності.

•

Слухали: заяву гр. Дигодій Віри Василівни щодо внесення змін до рішення 48 сесії
Барської міської ради 5 скликання від 20.04.2010р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку гр. Дигодій В.В.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 48 сесії Барської міської ради 5 скликання від
20.04.2010р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Дигодій
В.В.», а саме у всіх випадках після слів «вул.Примакова, 27» доповнити словами «…, в
т.ч. ділянка №1 – площею 0,0080 га, кадастровий номер - 0520210100:01:061:0032,
ділянка №2 – площею 0,0213 га, кадастровий номер - 0520210100:01:061:0031, та
ділянка №3 – площею 0,0040 га, кадастровий номер - 0520210100:01:061:0030,…».
•

Слухали: заяву гр. Прокопец Віри Пантелеймонівни щодо внесення змін до рішення 6
сесії Барської міської ради 6 скликання від 26.01.2011р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на
земельну ділянку гр.Заєць М.В., Сотнічук В.В., Герасимчук Г.О., Прокопец В.П.».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 6 сесії Барської міської ради 6 скликання від
26.01.2011р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку гр.Заєць М.В.,
Сотнічук В.В., Герасимчук Г.О., Прокопец В.П.», а саме:
• у п.2 після слів «гр. Прокопец Вірі Пантелеймонівні – 0,0230 га» доповнити
словами «…, в т.ч. ділянка №1 – площею 0,0220 га, кадастровий номер 0520210100:01:142:0006, ділянка №2 – площею 0,0010 га, кадастровий номер
- 0520210100:01:142:0007»;
• у п.4 після слів «гр. Прокопец В.П. – 0,0230 га» доповнити словами «…, в т.ч.
ділянка №1 – площею 0,0220 га та ділянка №2 – площею 0,0010 га».

•

Слухали: звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» про відмову від земельної ділянки
орієнтовною площею 16,3 га, розташованої зліва від траси Бар – Антонівка за технічним
ставом, для будівництва електростанції з використанням енергії сонця.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Вважати таким, що втратило чинність рішення 38 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 25.04.2013р. «Про розгляд звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1»
щодо земельної ділянки».

•

Слухали: звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» про відведення земельної ділянки площею
15,0 га в м.Бар по вул.Заводська, 15.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1» на виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 15,0 га
по вул.Червоноармійська, 70 Б для будівництва електростанції з використанням енергії
сонця за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.

•

Слухали: заяву ФОП Бородатої Тетяни Василівни про поновлення договору оренди
земельної ділянки площею 0,0022 га по вул. Соборна, 17 для провадження
комерційної діяльності (обслуговування ганку та влаштування підходу до магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. гр. Бородатій Тетяні Василівні, Бородатому Анатолію
Дмитровичу, Глінській Оксані Анатоліївні на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту
орієнтовною площею 0,0022 га по вул. Соборна, 17, нежитлове приміщення 64 в
м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування ганку та влаштування
підходу до магазину) за рахунок земель житлової та громадської забудови.

•

Слухали: заяву ФОП Тимчишиної Галини Василівни про продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки площею 0,0022 га по вул. Соборна, 28 Б для
провадження комерційної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Тимчишиній Галині Василівні договір оренди земельної
ділянки площею 0,0022 га в м. Бар по вул. Соборна, 28 Б на 49 років для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з орендною платою в
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

•

Слухали: заяву ФОП Ріпака Петра Остаповича про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0050 га по вул. Соборна, 24 А для провадження
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Аптека») терміном
на 49 років.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0050
га в м. Бар по вул. Соборна, 24 А в м.Бар, укладеного 01.06.2013р. між ФОП Ріпаком
Петром Остаповичем та Барською міською радою, до 31.05.2062р. (на 49 років) для
провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення
«Аптека») зі ставкою орендної плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

•

Слухали: заяву гр. Заторського В.І. про надання в оренду земельної ділянки, прилеглої
до столярного цеху, орієнтовною площею 0,2900 га по вул. Пролетарська, 39 А з
правом викупу;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Заторському В.І. на внесення змін до технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул.Пролетарська, 39 А в м.Бар для виробничих потреб, а саме збільшення площі
земельної ділянки до 0,2900 га.

•

Слухали: звернення Єврейської общини м.Бар про внесення змін до рішення 21 сесії
Барської міської ради 5 скликання від 25.01.2008р. «Про виготовлення проекту із
землеустрою щодо відведеня земельної ділянки для будівництва каплички, а саме:
слова «будівництво каплички» замінити словами «встановлення каплички», слова
«проекту із землеустрою щодо відведення» замінити словами «технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж» .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Барській районній єврейській общині «Рахамім» у внесенні змін
до рішення 21 сесії Барської міської ради 5 скликання від 25.01.2008 р. «Про
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва каплички», враховуючи те, що дана земельна ділянка є новосформованою,
за цільовим призначенням не передбачена до будівництва культових споруд.

•

Слухали: заяву ФОП Галкіна Вячеслава Савовича про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0400 га по вул.Пролетарська (біля незавершеного
будівництва готелю) в м.Бар для виробничих потреб з правом викупу та надання даній
земельній ділянці поштової адреси.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Надати земельній ділянці, що надана в оренду ФОП Галкіну Вячеславу

Савовичу, наступну поштову адресу – м.Бар, вул.Пролетарська 51 Б.
2). Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0400 га в м.
Бар по вул. Пролетарська, 51 Б, укладеного між ФОП Галкіним Вячеславом Савовичем
та Барською міською радою 01.03.2012р. та зареєстрованого відділом Держкомзему у
Барському районі 17.04.2012р. за №052021014006085, до 31.12.2062р. (на 49
років) для провадження комерційної діяльності зі ставкою орендної плати в розмірі 3 %
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з правом викупу.
•

Слухали: заяву гр. Стадніка Вадима Володимировича щодо зменшення ставки орендної
плати з «12%» до «3%» за земельну ділянку по вул.Соборна, 4 для обслуговування
нежитлового приміщення в зв’язку з необхідністю проведення реконструкції будівлі.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Зменшити гр. Стадніку Вадиму Володимировичу ставку орендної плати за
оренду земельної ділянки по вул.Соборна, 4 в м.Бар для обслуговування нежитлового
приміщення з «12%» до «3%» від нормативної грошової оцінки , на період
реконструкції будівлі.

•

Слухали: звернення СФГ «Садівник» щодо виготовлення експертної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0068 га по вул.
Марата, 1/38 для виробничих потреб з подальшим викупом.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 0,0068 га по вул. Марата, 1/38 для виробничих потреб.

•

Слухали: звернення СФГ «Садівник» щодо виготовлення експертної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,3974 га по вул.
Марата, 1/38 для провадження комерційної діяльності з подальшим викупом.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 0,3974 га по вул. Марата, 1/38 для провадження комерційної діяльності.

•

Слухали: заяву гр. Кравця Ігоря Володимировича щодо викупу земельної ділянки
площею 0,0948 га по вул. М.Кривоноса, 74 для провадження комерційної діяльності
(обслуговування АЗС).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 0,0948 га по вул. М.Кривоноса, 74 в м.Бар для провадження комерційної
діяльності (обслуговування АЗС).

•

Слухали: звернення ТОВ «Матеріальні ресурси» щодо викупу земельної ділянки
площею 7,7722 га по вул. Заводська, 15 для виробничих потреб.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення
площею 7,7722 га по вул. Заводська, 15 в м.Бар для виробничих потреб за рахунок
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

• •

Слухали: Про затвердження проектної документації «м.Бар. Коригування червоної лінії
в частині вулиці Пролетарська (від вул.В.Комарова до вул.Соборна)».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектну документацію «м.Бар. Коригування червоної лінії в
частині вулиці Пролетарська (від вул.В.Комарова до вул.Соборна)».

• •

Слухали: Про затвердження проектної документації «м.Бар. Коригування червоної лінії
в частині вулиці Рози Люксембург (від вул. Пролетарська до вул. Першотравнева)».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектну документацію «м.Бар. Коригування червоної лінії в
частині вулиці Рози Люксембург (від вул. Пролетарська до вул. Першотравнева)».

•

Слухали: Про врегулювання земельних відносин між ТОВ ВКФ «Спайк» та Барською
міською радою.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1).Надати ТОВ ВКФ «Спайк» земельну ділянку площею 0,0028 га в м. Бар по вул.
Територія цукрового заводу, 25-а, для обслуговування нежитлової будівлі складумагазину, на умовах оренди терміном на 3 (три) роки з встановленням орендної плати
в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2). Земельну ділянку, вільну від забудови, площею 0,1013га, що знаходиться в м. Бар
по вул. Територія цукрового заводу, 25-а, передати до земель запасу міста.

•

Слухали: Про перегляд питання щодо визначення користувача гідрологічного заказника
«Барський».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1).Рішення 42 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.08.2013 р.
«Про розгляд звернення Барської районної організації УТМР» скасувати.
2).Апарату міської ради відкликати з Вінницької обласної ради звернення щодо
визначення Барської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок
користувачем гідрологічного заказника «Барський».

•

Слухали: заяву гр. Коваля М.В. про затвердження технічної документації
із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права користування на умовах земельного сервітуту
земельною ділянкою площею 0,0024 га по вул. Пролетарська, 24/3 в м.Бар для
провадження комерційної діяльності (обслуговування окремого входу до
запроектованого магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Ковалю Миколі Володимировичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права користування на умовах земельного сервітуту
земельною
ділянкою
площею
0,0024
га,
кадастровий
номер
–
0520210100:01:058:0026 по вул. Пролетарська, 24/3 в м.Бар для провадження
комерційної діяльності (обслуговування окремого входу до запроектованого магазину).
Надати гр. Ковалю М.В. вищевказану земельну ділянку в користування на умовах
земельного сервітуту терміном на три роки за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста з платою за користування земельною ділянкою на умовах земельного
сервітуту в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

•

Слухали: заяву ФОП Луцак В.М. щодо продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0506 га в м. Бар по вул. Островського,20 в м. Бар на 49
років для провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0506
га в м. Бар по вул. Островського,20 в м. Бар, укладеного 30.08.2012р. між ФОП Луцак
Валентиною Миколаївною та Барською міською радою, до 27.06.2061р. (на 49 років)
для провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину) зі ставкою
орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

•

Різне
Депутат Степанківський М.О. задав запитання щодо будівництва по вул.Пролетарська
на газоні біля центральної аптеки?
Головуючий повідомив, що згідно рішення попередньої каденції земельна ділянка
знаходиться оренді в гр. Захарчука М.В., який надав всі необхідні документи, є
погодження Кравця В.С., директора центральної аптеки, плата за оренду сплачується.
Там буде автобусна зупинка з тимчасовою спорудою.
Депутат Степанківський М.О.: По колу біля базару прив’язані велосипеди, торгують на
площі, неможливо проїхати автотранспортом.
Головуючий повідомив, що міська рада не в змозі заставити працівників міліції
виконувати свої обов’язки, повноважень інспектора з благоустрою недостатньо. Є
пропозиція в січні-лютому, коли вирішиться проблема з опаленням, перевести цих
людей на територію котельні по вул.Островського.
Депутат Степанківський М.О. підняв питання щодо смітника біля магазину «Харчо».
Депутат Кобиль А.П. відмітив, що необхідно бути уважнішим до проблем інвалідів,
хоча є проблеми з коштами. Потрібно зробити ямковий ремонт дороги біля УТОСу,
закінчити ремонт даху
та попросив міського голову особисто бути присутнім на
відзначенні Дня інваліда.
Головуючий повідомив, що особисто прийме участь у зустрічі з колективом,
товариством інвалідів.
Депутат Левицький С.М. підняв питання щодо благоустрою території, де раніше
знаходилась тимчасова споруда «Свіжина».
Головуючий доручив начальнику Барське КВУВКГ «Барводоканал» Сабайдашу В.І.
силами комунального підприємства впорядкувати дану територію, посадити клумбу.
Головуючий повідомив, що порядок денний 45 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та
пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 45 сесії
міської ради від 31.10.2013р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 45 сесії міської ради 6 скликання від 31.10.2013р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І. Дзісь
Г.В.Педос

ДОДАТКИ

Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
45 сесія

6 скликання

31 жовтня 2013 р.

«Про затвердження Положення
про присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Бар»
З метою відзначення осіб, якими здійснено значний внесок у соціальний, економічний
та культурний розвиток міста Бар, які мають значні досягнення та заслуги перед містом Бар,
керуючись ст.ст. 26, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барська
міська рада вирішила:

Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бар»
(додаток 1).
1.

2.

Оприлюднити дане рішення міської ради в газеті «Барчани».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
Барської міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами.

Міський голова

Секретар ради Кальман О.В._________________

Дзісь О.І.

Кер. справами Логінова Л.Г. ________________
Голова деп. ком. Левицький С.М._________________

Додаток 1
до рішення 45 сесії Барської міської ради 6
скликання від 31.10.2013 р.
«Про затвердження Положення про
присвоєння звання "Почесний громадянин
міста Бар"

Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Бар"
1.

Загальні положення

Стаття 1.1. Звання „Почесний громадянин міста Бар” (надалі Звання) присвоюється за
значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток міста Бара; за вагомі
досягнення в галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, охорони
громадського порядку, будівництва та житлово-комунального господарства, підприємництва;
за активну громадську та благодійницьку діяльність; інші заслуги перед містом Бар.
Стаття 1.2. Звання може бути присвоєно як громадянам України, так і видатним іноземним
громадянам, які одержали визнання жителів міста Бара.
Стаття 1.3. Особам, відзначеним Званням, вручається посвідчення, стрічка і пам’ятний знак.
2.

Порядок представлення до присвоєння звання
„Почесний громадянин міста Бара”

Стаття 2.1. Присвоєння Звання проводиться двічі на рік: до Дня міста
незалежності України.

та до Дня

Стаття 2.2. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить:
- міському голові;
- постійним депутатським комісіям Барської міської ради;
- трудовим колективам підприємств, установ та організацій міста (незалежно від форм їх
власності);
- громадським організаціям, профспілкам, релігійним конфесіям, політичним партіям.
Стаття 2.3. Самовисування на Звання не розглядаються.
Стаття 2.4. Встановлюється квота з присвоєння Звання – два на рік (одне – до Дня міста, одне
- до Дня незалежності України).

Стаття 2.5. Подання надсилаються на ім’я міського голови не пізніше 15 квітня та 15 липня
поточного року. Подання, що надійшли після вказаних дат, у поточному році не
розглядаються.
Стаття 2.6. До подання надається наступний пакет документів:
характеристика, в якій відзначаються відомості про трудову діяльність, виробничі,
наукові, інші досягнення та отримані нагороди;
-

біографічна довідка.

Можуть також додаватися відгуки – клопотання юридичних, фізичних осіб, громадських,
партійних організацій, трудових колективів, зібрань громадян, які підтримують висування
певної кандидатури (кількість відгуків не обмежується).
Стаття 2.7. Попередній розгляд подань відбувається на засіданні постійної депутатської
комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини, діяльності ЗМІ до 1
травня та до 1 серпня поточного року. Вищевказана комісія готує проекти рішень сесії з
питання присвоєння Звання і виносить їх на розгляд міської ради.
Стаття 2.8. Рішення про присвоєння Звання приймається на пленарному засіданні міської
ради більшістю від загального складу міської ради.
2.

Порядок нагородження осіб, яким присвоєно звання
„Почесний громадянин міста Бар”.

Стаття 3.1. Вручення посвідчення, стрічки та пам’ятного знаку „Почесний громадянин міста
Бар” проводиться від імені міської ради в умовах урочистості й широкої гласності під час
святкування Дня міста та Дня незалежності України.
Стаття 3.2. Відзнаку вручає Барський міський голова або за його дорученням секретар ради
чи один із заступників.
Стаття 3.3. У разі неможливості нагородженого бути присутнім на урочистій церемонії
особисто, посвідчення, стрічка та нагрудний знак вручаються його представникові або
близьким родичам.
Стаття 3.4. Рішення міської ради про присвоєння Звання доводиться до відома громадян
через засоби масової інформації та оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.
4. Пільги Почесного громадянина міста Бар
Стаття 4.1. Почесним громадянам міста Бар надаються наступні пільги:
позачерговий прийом з особистих питань керівництвом і посадовими особами міської
ради, керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній
власності;
- щорічна безкоштовна підписка на міську газету „Барчани”.
Стаття 4.2. Видатки підприємств, установ та організацій, пов’язані з реалізацією даного
Положення, відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету.

5.

Опис атрибутів „Почесного громадянина міста Бара”

Стаття 5.1. Опис посвідчення „Почесний громадянин міста Бара”
Бланк посвідчення представляє собою двосторінкову книжку, наклеєну на щільну основу, що
складається навпіл. На обкладинці розташоване зображення герба міста Бара і нижче напис:
„Посвідчення Почесного громадянина міста Бара”. Зображення герба міста Бара і текст
виконуються тисненням з позолотою.
Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок.
Лівий бік
Бара міська рада
Посвідчення №
Почесного громадянина м. Бар
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце для фотографії
Рішення сесії від ___________ № ________
Міський голова __________ _________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Правий бік
Витяг з Положення про присвоєння Звання з переліком пільг, що надаються.
Розмір складеного бланку посвідчення 100х70 мм
Стаття 5.2. Опис стрічки
Стрічка виготовляється з шовкової тканини малинового кольору 140 х 2000 мм, на
якій літерами золотистого відтінку написано „Почесний громадянин міста Бар”.
Стаття 5.3. Опис пам’ятного знаку „Почесний громадянин міста Бар”.
Пам’ятний знак „Почесний громадянин міста Бар” виготовляється у вигляді медалі з
металу золотистого кольору.
Верхня частина медалі – чеканна колодка із зображенням Державного Прапору України
під оптичною лінзою, обрамлена тисненим декором.
Нижня частина – медаль у вигляді підвіски діаметром 32 мм, з повнокольоровим
зображенням герба м.Бар. По колу викарбовано літерами текст „Почесний громадянин м.
Бар”. Медаль обрамлена тисненим декором.
Пам’ятний знак „Почесний громадянин міста Бар” має спеціальне кріплення і носиться
на грудях з правого боку верхньої частини одягу.
6.

Заключні положення

Стаття 6.1. Робота з акумуляції клопотань, їх узагальнення, подання на розгляд постійної
депутатськоі комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, прав людини,
діяльності ЗМІ, оборонної роботи, Регламенту та відзначення нагородами покладається на

апарат міської ради.
Стаття 6.2. Збереження та виготовлення посвідчень, нагрудних знаків та стрічок забезпечує
апарат міської ради.
Стаття 6.3. У випадку втрати (псування) стрічки та нагрудного знаку їх дублікат не видається,
у випадку втрати посвідчення необхідно звернутись до секретаря міської ради щодо видачі
дублікату.
Стаття 6.4. В разі смерті особи, відзначеної Званням, його посвідчення, стрічка і пам’ятний
знак залишаються у спадкоємців без права носіння, а в разі їх відсутності або за їх бажанням
приймаються на збереження до архівного відділу міської ради.
Стаття 6.5. Дане Положення вступає в силу з моменту його прийняття міською радою і
поширюється на всіх Почесних громадян міста Бар, в тому числі на тих, кому Звання
присвоєно до прийняття даного рішення.

Секретар міської ради

О.В. Кальман

