УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
51 сесія

6 скликання

28.02.2014р.

Початок сесії: 10 год. 20 хв.
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 10 хв.
Місце проведення: актова зала Будинку рад.
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 18 чол. та міській голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кондратюк І.М., Кушнір П.В.,
Нівельська О.Я., Педос Г.В., Савосіна С.Ю., Савчук Ю.І., Ставнюк І.М., Шостаківський О.П., Юр’єв О.С.
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, депутати районної ради - Піддубний М.І., Шароградська Т.М.,
підприємці міста, представники від ГФ««Барська сотня» - самооборона», представники від громадського
об’єднання «Барське районне об’єднання «Майдан»».
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
Головуючий інформує, що згідно регламенту роботи Барської міської ради є пропозиція пленарне
засідання 51 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 51 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві
години без перерви.
Звучить Гімн України.
Головуючий: Пропоную обрати секретаріат 51 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 51 сесії Барської міської ради у кількості одного
депутата.
Головуючий: Пропоную обрати до секретаріату нашої сесії депутата Демченко О.П. Чи будуть інші
пропозиції ? Немає. Прошу проголосувати за те, щоб до секретаріату сесії обрати депутата
Демченко О.П.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 51 сесії Барської міської ради 6
скликання депутата Демченко Олену Петрівну.
Головуючий повідомив, що до міської ради надійшли наступні заяви:
1) Звернення підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку по
вул..Островського, 2/1 в м.Бар. з проханням повернути територіальній громаді м.Бар територію
міського ринку.
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2) Звернення підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку по
вул..Островського, 2/1 в м.Бар щодо присутності на сесії їх представників в кількості 10 чоловік.
3) Звернення ГФ з охорони громадського порядку і державного кордону ««Барська сотня» самооборона» щодо реєстрації їх громадського формування.
4) Звернення ГФ з охорони громадського порядку і державного кордону ««Барська сотня» самооборона» щодо присутності на сесії їх представників в кількості 15 чоловік.
5) Звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо внесення змін до складу виконавчого
комітету, відсторонення від виконання обов’язків посадових осіб міської ради, створення наглядового
органу за роботою постійних комісій Барської міської ради.
6) Заяву Корнюх Наталі Іванівни щодо виключення її з членів виконавчого комітету Барської міської
ради.
Головуючий: Порядок денний розданий кожному депутату. В кого є зауваження чи пропозиції щодо
запропонованого порядку денного сесії?
Депутат Терлецький А.П. запропонував порядок денний з урахуванням заяв та звернень , що
надійшли.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення 49 сесії 6 скликання від 31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014
рік».
2. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
3. Розгляд звернення підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на території ринку по
вул..Островського, 2/1 в м.Бар. щодо повернення територіальній громаді м.Бар території міського
ринку.
4. Про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
«Барська сотня» - самооборона»»
5. Розгляд звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо внесення змін до складу
виконавчого комітету, відсторонення від виконання обов’язків посадових осіб міської ради, створення
наглядового органу за роботою постійних комісій Барської міської ради.
6. Різне.
Розгляд питань порядку денного:
1.

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 49 сесії 6 скликання від 31.01.2014р. «Про міський
бюджет на 2014 рік»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1. Направити кошти вільного залишку загального фонду станом на 01.01.2014р.:
1.1 На КФК 160101 «Землеустрій» в сумі по Барській міській раді на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг» в сумі 66500,00 грн. ( на проведення експертизи земельних ділянок під житлове
будівництво).
2. Направити кошти вільного залишку спеціального фонду станом на 01.01.2014р.:
2.1. На КФК 160101 «Землеустрій»
- по Барській міській раді на КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 56400,00 грн. ( за експертну грошову
оцінку земельних ділянок м.Бар за рахунок сплати авансових внесків за земельні ділянки)
2.2. На КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на КП «Бар-благоустрій» на КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 128490,63
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грн.( в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
28490,63 грн., кошти міського бюджету 100000,00 грн.)
3. Зняти видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по КП «Бар благоустрій» по КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 50000,00 грн. з
«Реконструкції вул..Територія цукрового з-ду в частині влаштування відгалуження на
вул..Червоноармійська в .Бар» та направити видатки на КФК 250324 «Субвенція іншим бюджетам
на виконання інвестиційних проектів» по Барській міській раді. Спрямування коштів з міського до
районного бюджету у вигляді субвенції на виготовлення ПКД на реконструкцію адміністративної
прибудови Барської РДЮСШ «Колос».
2.1.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.03.2014р.:
1) гр. Шліпунову Олену Анатоліївну від плати за харчування дітей Шліпунова Артема
Андрійовича, Шліпунової Вікторії Андріївни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
2) Гр. Цицюрську Любов Адамівну від плати за харчування дітей Топольницького Володимира
Олександровича, Топольницького Владислава Олександровича в ДНЗ№8 на 100% як
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

2.2.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання матеріальної допомоги
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Поставити на облік осіб, які потребують матеріальної допомоги:
1) гр. Гандзій Галину Олексіївну - допомоги на лікування;
2) гр. Гребенюка Ігоря Петровича – допомоги на лікування сина Гребенюка Андрія Ігоровича.
Заяви розглянути повторно при наявності додаткових надходжень до міського бюджету.

2.3.

СЛУХАЛИ: звернення тренерського складу Барської РДЮСШ «Колос» та батьківського комітету
вихованців спортивної школи щодо виділення 50000 грн. для виготовлення ПКД на реконструкцію
адміністративної прибудови Барської РДЮСШ «Колос» .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до міського бюджету на 2014 рік щодо виділення Барській РДЮСШ
«Колос» коштів в сумі 50000 грн. для виготовлення ПКД на реконструкцію адміністративної
прибудови Барської РДЮСШ «Колос» з фонду розвитку. Кошти виділити згідно наданого рахунку в
межах вказаної суми.
Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П.

2.4.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Казачкова Євгена Миколайовича щодо облаштування окремого виходу з
квартири №16 по вул. Пролетарська, 21 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Казачкову Євгенію Миколайовичу в облаштуванні окремого виходу з
квартири №16 по вул. Героїв Майдану (Пролетарська), 21 в м.Бар , враховуючи те, що в даному
будинку немає жодного влаштованого окремого входу з боку вулиці Героїв Майдану, значну
відстань від будинку до тротуару, а також з метою забезпечення цілісності будівельних конструкцій
будинку, безперешкодного доступу до будинку спецтехніки на випадок проведення ремонтних
робіт, пожежі тощо.

2.5.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Гребенюка Ігоря Петровича щодо передачі в постійне користування
нежитлового приміщення площею 6,75 кв.м по вул.. Туніка, 7, під’їзд №6.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Кирилюк Л.О. попросила надати дане приміщення гр.Гребенюку І.П. в постійне
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користування.
Терлецький А.П.: Це місце загального користування і не може бути передано в постійне
користування чи у власність – це всупереч чинному законодавству.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на укладання з гр. Гребенюком
Ігорем Петровичем договору оренди нежитлового приміщення «колясочної» під’їзду №6 по вул.
М.Туніка, 7 в м.Бар, площею 6,75 кв.м, зі ставкою орендної плати в розмірі 1 грн. за рік на період
необхідності використання даного приміщення для зберігання інвалідного візка, доки не відпаде
потреба.
2.6.

СЛУХАЛИ: звернення ПрАТ «БМП №1» щодо сприяння у вирішенні питань до завершення
будівництва Будинку польської культури по вул. Гагаріна в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до Товариства «Спільнота польська» (м.Варшава), а також до Барського
районного культурно-освітнього товариства поляків щодо прискорення вирішення питання
завершення будівництва Будинку польської культури в м.Бар по вул. Гагаріна.

2.7.

СЛУХАЛИ: звернення Барського професійно – будівельного ліцею щодо передачі з державної
власності в комунальну житлового будинку №19 «А» по вул. Р.Люксембург.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію для вивчення питання щодо можливості передачі будинку з державної в
комунальну власність на баланс КП «Барське будинкоуправління» у наступному складі:
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. - заступник міського голови
Члени комісії: Терлецький А.П.- начальник КП «Барське будинкоуправління»;
Лановий В.І. – директор Барського професійно - будівельного ліцею;
Гарник – Корчинський Д.О. – майстер по житловому фонду;
Залевська О.О. – головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»;
Головний бухгалтер Барського ПБЛ.
2) Комісії у строк до 15 березня 2014року:
а) визначити технічний стан житлового будинку №19 «А» по вул.. Р.Люксембург та об’єктів
комунального призначення, що його обслуговують;
б) висновки комісії щодо технічного стану житлового будинку №19 «А» по вул.. Р.Люксембург
подати на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про прийняття житлового
будинку № 19 «А» по вул.. Р.Люксембург в м. Бар у комунальну власність територіальної
громади міста.

2.8.

СЛУХАЛИ: звернення ПП Щепковського В.М. від 25.02.2014 р. про передачу в комунальну
власність міста побудованого ним як підрядником багатоповерхового будинку № 1 «Б» по вул.
Чернишевського в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію з питань прийняття новозбудованого житлового будинку № 1 «Б» по вул.
Чернишевського в м. Бар у комунальну власність територіальної громади міста у наступному
складі:
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. - заступник міського голови
Члени комісії: Терлецький А.П.- начальник КП «Барське будинкоуправління»;
Щепковський В.М. – підрядник будівництва, депутат міської ради;
Гарник – Корчинський Д.О. – майстер по житловому фонду;
Залевська О.О. – головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління».
2) Комісії у строк до 15 березня 2014року:
а) визначити технічний стан житлового будинку № 1 «Б» по вул. Чернишевського та об’єктів
комунального призначення, що його обслуговують;
б) висновки комісії щодо технічного стану житлового будинку № 1 «Б» по вул. Чернишевського
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подати на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про прийняття житлового
будинку № 1 «Б» по вул. Чернишевського в м. Бар у комунальну власність територіальної
громади міста.
2.9.

СЛУХАЛИ: звернення голови ГО «Барське районне об’єднання «Майдан» Піддубного М.І. в
частині щодо перейменування вулиці Пролетарська в вулицю Героїв Майдану.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О.: Я є головою громадського об’єднання «Майдан». Це рішення
приймалось на координаційній раді. Прошу пояснень щодо перейменування вул. Буняковського.
Депутат районної ради Піддубний М.І.: Пропонуємо не перейменовувати вулицю Буняковського,
а облаштувати частину вулиці від вул.Пролетарська до парку, де є зелені насадження, щоб було
видно, що це алея Небесна Сотня, в кінці алеї облаштувати пам’ятний знак.
Депутат Ловчинський А.А.: Люди, що загинули за майбутнє України, заслуговують на велике
шанування. Пропоную перейменувати вулицю Гагаріна в вулицю Героїв Майдану. Озеленити цю
вулицю, зробити лавочки, світильники, так як поблизу багато навчальних закладів. І кожен учитель
історії, класний керівник, що проводить виховні заходи, зможе проводити їх на вулиці, що несе
пам’ять про людей , які віддали своє життя за Батьківщину. Пропоную звернутися до керівника
машзаводу, щоб зробив арку, на якій розмістити два дзвони, меморіальну дошку. Я нічого не маю
проти перейменування вул. Пролетарська, але невже хлопці, що загинули, заслуговують «п’яного
кутка» та інших закладів, де відбувається продаж алкогольних напоїв. Давайте, стосовно
перейменування вулиці, єдиний раз зробимо зважено, якісно, гарно. І щоб людина, проходячи по
вул. Пролетарській, побачила, що в місті є вулиця, що заслуговує шанування і краси.
Депутат Степанківський М.О.: Думка слушна, але якщо вулицю Пролетарську ми зараз не
перейменуємо, то вона залишиться такою самою брудною. Якщо ми перейменуємо вулицю
Пролетарська, то ми повинні зробити її такою, щоб не було соромно.
Депутат Цицюрський М.О.: Вулиця Пролетарська – це центральна вулиця, невже вона завжди
буде носити таку назву. Необхідно перейменувати її зараз на честь Героїв Майдану.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Перейменувати вулицю Пролетарська у м.Бар у вулицю Героїв Майдану.
2) Доручити КП «Бар-благоустрій», КП «Барське будинкоуправління» замінити таблички поштових
адрес на будинках по вулиці Героїв Майдану.
3) Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, мережі Інтернет, довести до відома
зацікавлених осіб, підприємств та організацій.

2.10. СЛУХАЛИ: звернення голови ГО «Барське районне об’єднання «Майдан» Піддубного М.І. в

частині щодо перейменування частини вулиці Буняковського в алею Небесна Сотня.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О.: Хода, що завершується біля пам’ятника воїнам – визволителям,
буде також проходити по алеї Небесна сотня.
Депутат районної ради Крикливий В.Д.: Вулицю Гагаріна слід залишити, це був перший
космонавт в світі, в країні, в якій ми жили.
Депутат районної ради Шароградська Т.М. підтримала думку щодо перейменування вулиці
Гагаріна в вулицю Небесної сотні. Там школи, це вулиця , де гуляють діти, необхідно обговорити
це питання.
Севастьянов В.А.: Ми не маємо права вирішувати питання щодо перейменування вулиць без
думки мешканців, без думки голів прибудинкових комітетів, що представляють інтереси людей.
Лотоцький Р.О., голова районного осередку партії «Удар»: Це неправильно, якщо рішення не
буде прийнято зараз, то воно не буде прийнято взагалі. Люди повинні зрозуміти, адже людське
життя важливіше таблички.
Депутат Степанківський М.О.: Витрати, що понесуть люди при заміні документів не варті тих
витрат, що понесли загиблі і їх родини. Людей потрібно налаштувати, що це потрібно зробити.
Депутат районної ради Піддубний М.І.: Добра пропозиція – це перейменування вулиці Гагаріна в
вулицю Небесної Сотні. Але й слушним буде те, що алея Небесної Сотні буде продовженням
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вулиці Героїв Майдану, через яку буде йти хода з покладання вінків і квітів. Питання необхідно
обговорити на віче в неділю на Майдані.
Депутат Левицький С.М. погодився з Піддубним М.І. щодо необхідності обговорення даного
питання в неділю на віче на Майдані.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання щодо перейменування в вулицю Небесна Сотня, облаштування алеї
Небесна Сотня розглянути на наступній сесії після обговорення і надання відповідного
клопотання.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища проінформує голова комісії Ставнюк І.М.
2.11. 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 і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Гр. Кітновському Андрію Анатолійовичу – площею 0,0491 га, кадастровий номер –
0520210100:01:074:0024, по вул. Марата, 12 А;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2). Гр. Ільницькій Галині Олексіївні - площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:02:015:0021, по вул. Сагайдачного, 3 Б;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3). Гр. Лемешовій Поліні Гаврилівні – площею 0,0913 га, кадастровий номер –
0520210100:01:112:0016, по вул. Монастирська, 22;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
4). Гр. Максимчуку Валерію Васильовичу – площею 0,0609 га, кадастровий номер –
0520210100:01:106:0025 по вул. Л.Шаповалова, 11;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5). Гр. Кузіній Надії Василівні - площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:02:014:0073,
по вул. Грушевського, 25;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
6). Гр. Шерай Галині Григорівні – площею 0,0183 га, кадастровий номер –
0520210100:01:089:0034, по вул. Островського, 81 А;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
7). Гр. Кліщу Анатолію Андрійовичу – площею 0,0351 га по вул. Довженка, 5, в т.ч. земельна
ділянка №1 площею 0,0232 га, кадастровий номер – 0520210100:01:054:0019, та земельна
ділянка №2 площею 0,0119 га, кадастровий номер – 0520210100:01:054:0020;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
8). Гр. Балакеру Івану Івановичу – площею 0,0355 га по вул. Довженка, 5, в т.ч. земельна ділянка
№1 площею 0,0081 га, кадастровий номер – 0520210100:01:054:0018, та земельна ділянка №2
площею 0,0274 га, кадастровий номер – 0520210100:01:054:0017;
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
9). Гр. Гейні Андрію Володимировичу – площею 0,2000 га по вул. Сагайдачного, 3 А, в т.ч.
земельна ділянка №1, площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:02:015:0014, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, та земельна
ділянка №2, площею 0,1000 га, кадастровий номер – 0520210100:02:015:0022, для ведення
особистого селянського господарства;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
10).
Гр.гр. Гайдашевській Любові Григорівні, Кушнір Тетяні Анатоліївні - площею 0,0685 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:089:0035, по вул. Островського, 95/1 в спільну сумісну
власність;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
11).
Гр.гр.Кирилюку Євгенію Андрійовичу, Кирилюк Юлії Йосипівні - площею 0,0257 га по вул.
Монастирська, 62-2, в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,0249 га, кадастровий номер –
0520210100:01:110:0032, та земельна ділянка №2 – площею 0,0008 га, кадастровий номер –
0520210100:01:110:0033, в спільну сумісну власність;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
12).
Гр. Гоцалюк С.В. – площею 0,0334 га, кадастровий номер - 0520210100:01:059:0071, по
вул. М.Туніка, 58;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
на земельну ділянку площею 0,0334 га, кадастровий номер - 0520210100:01:059:0071, по вул.
М.Туніка, 58 в м. Бар для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, якою на момент смерті користувалась Гоцалюк Катерина Дмитрівна.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
13).
Гр. Заїці Віктору Максимовичу – площею 0,1839 га, кадастровий номер 0520210100:04:037:0037, по вул. Молодіжна, 2;
Рішення 49 сесії Барської міської ради 6 скликання від 31.01.2014р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Заїки В.М.» скасувати.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів:
14).
Гр. Маремусі Ірині Геннадіївні - площею 0,0031 га, кадастровий
0520210100:01:022:0126, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Г, бокс 27-а;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
15).
Гр.Юзвенку Леоніду Пилиповичу - площею 0,0054 га, кадастровий
0520210100:01:002:0039, по вул. Територія цукрового заводу, 40 А, ряд Ж, бокс 74;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
16).
Гр. Васютинській Ніні Володимирівні - площею 0,0024 га, кадастровий
0520210100:03:009:0020, по вул. М.Кривоноса, 66 А, ряд 1, бокс 4;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
17).
Гр. Настуняк Раїсі Іванівні - площею 0,0080 га, кадастровий
0520210100:01:064:0069, на майдані Святого Миколая, 12 А;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
18).
Гр. Ольшанській Оксані Вікторівні - площею 0,0025 га, кадастровий
0520210100:01:022:0134, по вул. М.Кривоноса, 60, ряд Б, бокс 37;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

номер –
номер –
номер –
номер

–

номер –

в користування на умовах земельного сервітуту
19).
Гр. Сопко Лесі Дмитрівні - площею 0,0096 га по вул. Соборна, 11 в м.Бар, кадастровий
номер – 0520210100:01:108:0052, для провадження комерційної діяльності (облаштування
доріжки і благоустрою навколо об’єкту торгівлі) на 3 роки з орендною платою 5% від
нормативної грошової оцінки;
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
20).
Гр. Коваль Аллі Петрівні - площею 0,0125 га по вул. Героїв Майдану, 24-2 в м.Бар,
кадастровий номер – 0520210100:01:058:0028, для провадження комерційної діяльності
(облаштування окремого входу до запроектованого магазину) на 3 роки з орендною платою 5
% від нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах оренди
21).
ФОП Щепковському Віктору Миколайовичу - площею 0,0436 га по вул. Чернишевського, 1
«Б» - 44 в м.Бар, кадастровий номер – 0520210100:01:039:0025, для провадження комерційної
діяльності (обслуговування приміщення магазину) на 3 роки з орендною платою 5 % від
нормативної грошової оцінки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
В постійне користування
22). Управлінню ветеринарної медицини в Барському районі - площею 0,6490 га по вул.
М.Кривоноса, 62 в м.Бар, кадастровий номер – 0520210100:03:009:0019, для обслуговування
будівель.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2.12. СЛУХАЛИ: заяви громадян та клопотання юридичних осіб щодо розробки технічних документацій

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для оформлення права власності (користування укладання договору оренди, земельного
сервітуту).
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності
(користування на умовах оренди, земельного сервітуту, постійного
користування):
в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд:
1) Гр. Бар’яновій Нелії Вікторівні – орієнтовною площею 0,0400 га по вул. Червоноармійська, 54;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Камлук Ірині Віталіївні – орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 305 Дивізії, 9;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Слугоцькому Станіславу Федоровичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Островського,
12А;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр. Матвієнко Анастасії Тимофіївні - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Гайдара, 6;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Власовій Людмилі Савівні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Кармелюка, 36;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Мацун Тетяні Анатоліївні - орієнтовною площею 0,0311 га по вул. Ю. Телеги, 10 «а» для
відновлення меж земельної ділянки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Мацуну Антону Йосиповичу орієнтовною площею 0,0310 га по вул. Ю. Телеги, 10 «а» для
відновлення меж земельної ділянки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр. Черевусі Сергію Олександровичу - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Буняковського,
17-3 для відновлення меж земельної ділянки;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр. Зелінській Раїсі Михайлівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Дорошенка ,26;
ВИРІШИЛИ: Залишити рішення 15 сесії Барської міської ради 6 скликання від 29.11.2011р. в
силі (громадянкою вже використано право на приватизацію земельної ділянки по вул. І.Богуна,
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29 згідно Державного акту ВН 365).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для будівництва індивідуальних гаражів
10) Гр. Лапчук Ірині Василівні - орієнтовною площею 0,0016 га по вул. Героїв Майдану, 19, бокс
3;
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах земельного сервітуту

11) Гр.Бортнік Марині Василівні - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Соборна, для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди)

Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
2.13. СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових будинків

та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
1). Теперчук Ларису Фомічну - для будівництва житлового будинку під № 931;
2). Білик Юлію Анатоліївну - для будівництва житлового будинку під № 932;
3). Власову Людмилу Савівну - для будівництва житлового будинку під № 933;
4). Гуменну Ніну Олександрівну - для будівництва житлового будинку під № 934;
5). Нівельського Олександра Володимировича - для будівництва житлового будинку під № 935;
6). Дем’янову Юлію Петрівну - для будівництва житлового будинку під № 936;
7). Дем’янова Руслана Віталійовича - для будівництва житлового будинку під № 937;
8). Трохимчук Зою Євтихівну - для будівництва житлового будинку під № 938;
9). Плеха Олега Леонтійовича - для будівництва житлового будинку під № 939;
10). Заріцьку Анжеліку Вікторівну - для будівництва житлового будинку під № 940;
11). Дрогочинську Ірину Сергіївну - для будівництва житлового будинку під № 941;
12). Козлова Вадима Сергійовича - для будівництва житлового будинку під № 943;
13). Санжару Людмилу Михайлівну - для будівництва житлового будинку під № 944;
14). Білик Валентину Дмитрівну - для будівництва житлового будинку під № 945;
15). Шутко Світлану Василівну - для будівництва житлового будинку в пільгову чергу під №63;
16). Нівельського Олександра Володимировича - для будівництва гаража під № 475;
17). Нівельську Оресту Ярославівну - для будівництва гаража під №476;
18). Трохимчук Зою Євтихівну – для будівництва гаража під №477;
19). Шутко Світлану Василівну - для будівництва гаража під №478;
20). Лісового Василя Вікторовича - для будівництва гаража під № 479;
21). Гусака Олега Сергійовича - для будівництва гаража під № 480;
22). Тичук Людмилу Василівну – для будівництва гаража під № 481.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.

2.14. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Сауляк Вероніки Анатоліївни про внесення змін до Рішення 44 сесії Барської

міської ради 5 скликання від 02.12.2009 р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну
ділянку» гр. Сауляк В.А. щодо поштової адреси.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 44 сесії Барської міської ради 5 скликання від 02.12.2009 р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Сауляк В.А., а саме слова
«вул. Довбуша , 11-А (9)» замінити словами «вул.Довбуша, 11 «а» (9)» .
2.15. СЛУХАЛИ: Заяву гр. В’юна Валерія Івановича про надання земельної ділянки по вул. Калініна, 2-Г,

бокс №6 в приватну власність , а не в оренду.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 19 сесії Барської міської ради 6 скликання від 16.02.2012 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право оренди на земельну ділянку гр. В’юну В.І. залишити без змін, враховуючи відсутність
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капітальної забудови на даній земельній ділянці.
2.16. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Кучирявого Алекса Антоновича щодо надання дозволу на відчуження

частини земельної ділянки по вул. Чехова, 1.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кучирявому Алексу Антоновичу на відчуження частини земельної
ділянки по вул. Чехова,1 в м.Бар, надавши поштову адресу земельній ділянці, що підлягає
відчуженню – М.Бар, вул. Чехова, 1 «б» .
2.17. СЛУХАЛИ: Заяву гр. Зозулі Олексія Станіславовича про внесення змін до технічної документації із

землеустрою та до рішення 26 сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.07.2012 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право оренди на земельну ділянку гр. Зозулі О.С.» щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки з «комерційної діяльності» на «виробничу діяльність».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Мандрика М.І.: В ФОП Зозулі комерційна діяльність чи виробництво? Що виробляє ФОП
Зозуля? Чи працює цех?
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання зняти з розгляду на додаткове вивчення, у зв’язку з ненаданням
підтверджуючих документів щодо здійснення на даній земельній ділянці виробничої діяльності.
2.18. СЛУХАЛИ: Заяву ФОП Шимко Ж.А. про зменшення ставки орендної плати за земельну ділянку, на

якій розташований магазин «Сеньйор помідор» з 12% до 3 %.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: ФОП Шимко Жанні Арсенівні ставку орендної плати за земельну ділянку площею
0,0039 га по вул. Соборна в м.Бар, на якій розташований магазин «Сеньйор помідор», залишити
без змін – 12 %.
2.19. Слухали: заяву ФОП Пасічнюк Людмили Олексіївни щодо об’єднання двох земельних ділянок

площею 0,0035 га та 0,0096 га в одну загальною площею 0,0131 га по вул.. Соборна, 11-91.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл ФОП Пасічнюк Людмилі Олексіївні на об’єднання двох земельних ділянок
площею 0,0035 га та 0,0096 га в одну загальною площею 0,0131 га по вул. Соборна, 11-91.
2) Надати ФОП Пасічнюк Людмилі Олексіївні земельну ділянку площею 0,0131 га в м. Бар по вул.
Соборна, 11-91 в м.Бар, на умовах оренди терміном на 3 роки для провадження комерційної
діяльності (обслуговування добудови до магазину та суміжної з магазином території) з орендною
платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.20. Слухали: заяву ФОП Боднарчук Галини Анатоліївни про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0035 га по вул. Гагаріна, 3 для провадження комерційної діяльності.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Боднарчук Галині Анатоліївні договір оренди земельної ділянки
площею 0,0035 га в м. Бар по вул. Гагаріна, 3 на 3 роки для провадження комерційної діяльності з
орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.21. Слухали: заяву ФОП Слободянюк Катерини Анатоліївни про продовження терміну дії договору

оренди земельної ділянки площею 0,0010 га по вул. Гагаріна, 3 для провадження комерційної
діяльності (обслуговування входу до магазину «Капітошка»).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ФОП Слободянюк Катерині Анатоліївні, Слободянюку Михайлу
Євгенійовичу договір оренди земельної ділянки площею 0,0010 га в м. Бар по вул. Гагаріна, 3 на 3
роки для провадження комерційної діяльності (обслуговування входу до магазину «Капітошка») з
орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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2.22. Слухали: звернення Свято-Троїцького Браїлівського Жіночого монастиря про надання в оренду

земельної ділянки по вул. Соборна, 20 Б для обслуговування тимчасової споруди.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати Свято-Троїцького Браїлівському Жіночому монастирю земельну ділянку
площею 0,0015 га в м. Бар по вул. Соборна, 20 Б в м.Бар, на умовах оренди терміном на 3 роки
для обслуговування тимчасової споруди з орендною платою в розмірі 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
2.23. Слухали: заяву гр. Грисюка Олега Григоровича про розірвання договору оренди земельної

ділянки площею 0,0400 га по вул. Р.Люксембург, 29-а , враховуючи договір дарування
нежитлового приміщення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки від 28.04.2011р., який зареєстровано у
Державному реєстрі земель 08.07.2008р. за №040810100026, площею 0,0400 га по вул.
Р.Люксембург, 29-а між Барською міською радою та ФОП Грисюком Олегом Григоровичем за
згодою сторін.
2.24. Слухали: заяву гр. Грисюка Олексія Олеговича про надання в оренду земельної ділянки площею

0,0400 га по вул. Р.Люксембург, 29-А для обслуговування нерухомого майна та викуп даної
земельної ділянки.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1)Надати гр. Грисюку Олексію Олеговичу земельну ділянку площею 0,0400 га в м.
Бар по вул. Р.Люксембург, 29-А в м.Бар, кадастровий номер 0520210100:01:033:0020, на умовах
оренди терміном на 3 (три) роки для обслуговування нежитлового приміщення «Навчальний
заклад» з житловою частиною з орендною платою в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
2)Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0400 га по вул. Р.Люксембург,
29-А в м.Бар для обслуговування нежитлового приміщення «Навчальний заклад» з житловою
частиною.
2.25. Слухали: заяву гр. Лук’янової Лесі Ярославівни про надання земельної ділянки площею 0,0650 га

по вул. Марата, 1/38 на умовах оренди для провадження комерційної діяльності (обслуговування
приміщення магазину та добудов до нього), враховуючи рішення суду.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 1). Розірвати договір оренди земельної ділянки від 07.02.2011р., який зареєстровано
у Державному реєстрі земель 15.06.2011р. за №052021014000593, площею 0,0650 га по вул.
Марата, 1/38 між Барською міською радою та ФОП Краєвською Русланою Ярославівною за
згодою сторін.
2). Надати гр. Лук’яновій Лесі Ярославівні земельну ділянку площею 0,0650 га в м. Бар по вул.
Марата, 1/38 в м.Бар на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження комерційної
діяльності (обслуговування приміщення магазину та добудов до нього) з орендною платою в
розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2.26. Слухали: звернення ПП

«Приватна телестудія «Децебал» про розірвання договору оренди
земельної ділянки площею 0,0086 га по вул. Щорса, 3, враховуючи Статут підприємства.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі від 05.04.2012р., який зареєстровано у Державному
реєстрі земель 18.06.2012р. за №052021014006608, щодо земельної ділянки площею 0,0086 га по
вул. Щорса, 3 в м.Бар між Барською міською радою та ПП Приватна телестудія «Децебал» за
згодою сторін.

2.27. Слухали: звернення ПрАТ «Датагруп» про надання земельної ділянки площею 0,0086 га по вул.
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Щорса, 3 на умовах оренди для провадження комерційної діяльності (обслуговування телестудії),
враховуючи Статут товариства.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати ПрАТ «Датагруп» земельну ділянку площею 0,0086 га по вул. Щорса, 3 в
м.Бар на умовах оренди терміном на 3 (три) роки для провадження комерційної діяльності
(обслуговування телестудії) з орендною платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
2.28. Слухали: звернення ТОВ «Пфаннер-Бар» про продовження терміну дії договору про

встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0015 га по вул. Шевченка для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ТОВ «Пфаннер- Бар» договір про встановлення земельного сервітуту на
земельну ділянку площею 0,0015 га в м. Бар по вул. Шевченка в м.Бар на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з платою за користування земельною
ділянкою на умовах земельного сервітуту в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

2.29. Слухали: заяву ФОП Сопко Лесі Дмитрівни про поновлення договору оренди земельної ділянки

площею 0,0036 га по вул. Соборна, 11 для провадження комерційної діяльності (обслуговування
добудови до магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Сопко Лесі Дмитрівні договір оренди земельної ділянки площею
0,0036 га по вул. Соборна, 11 в м.Бар на 3 роки для провадження комерційної діяльності
(обслуговування добудови до магазину) з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
2.30. Слухали: заяву ФОП Заторської Інни Іванівни про поновлення договору оренди земельної ділянки

площею 0,0125 га по вул. Героїв Майдану, 14а для провадження комерційної діяльності
(обслуговування магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити ФОП Заторській Інні Іванівні договір оренди земельної ділянки площею
0,0125 га по вул. Героїв Майдану, 14а в м.Бар на 3 роки для провадження комерційної діяльності
(обслуговування магазину) з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.

2.31. Слухали: заяву ФОП Матковської Тетяни Борисівни про продовження терміну дії договору оренди

земельної ділянки площею 0,0008 га по вул. Святого Миколая для провадження комерційної
діяльності (розміщення об’єкту виїзної торгівлі).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати ФОП Матковській Т.Б. земельну ділянку площею 0,0011 га по вул. Святого
Миколая в м.Бар для провадження комерційної діяльності (розміщення об’єкту виїзної торгівлі) на
умовах земельного сервітуту терміном на 3(три) роки за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
2.32. СЛУХАЛИ:

1) заяву гр. Вергелеса Олександра Івановича щодо викупу земельної ділянки площею 0,0031 га
по вул. Святого Миколая, 7 - Є для провадження комерційної діяльності (обслуговування
магазину «Караван»).
2) заяву депутата міської ради Досія Сергія Віталійовича щодо зняття з розгляду заяви гр.
Вергелеса О.І., в зв’язку зі зверненням гр. Хребтаня А. про спір стосовно меж даної земельної
ділянки, необхідністю вивчення питання комісією міської ради.
Голосували: за – одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Заяву гр. Вергелеса Олександра Івановича зняти з розгляду для додаткового
вивчення комісією міської ради.
2.33. Слухали: заяву ФОП Луцак Валентини Миколаївни щодо дозволу на розчистку русла,

спорудження берегоукріплюючих споруд з блоків ФБС на річці Безіменна та надання земельної
ділянки площею 0,0040га на умовах земельного сервітуту для обслуговування даних
берегоукріплюючих споруд.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати ФОП Луцак Валентині Миколаївні дозвіл на виготовлення проектної документації на
розчистку русла, спорудження берегоукріплюючих споруд з блоків ФБС на річці Безіменна в м.Бар.
2) Надати дозвіл ФОП Луцак Валентині Миколаївні 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
0,0040 га по вул. Островського в м.Бар для обслуговування берегоукріплюючих споруд з блоків
ФБС на річці Безіменна.
3) Надати дозвіл ФОП Луцак Валентині Миколаївні на облаштування пішохідного тротуару через
річку Безіменна.
3.

СЛУХАЛИ:
ФОП Маніта К.М. зачитала звернення підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на
території ринку по вул..Островського, 2/1 в м.Бар. щодо повернення територіальній громаді м.Бар
території міського ринку. Дане питання потрібно вирішувати в правовому полі. На даний час
Барська райспоживспілка користується Державним актом на право постійного користування
землею, виданого Барською міською радою, це підтверджується рішенням господарських судів. Як
учасник судів, я бачила, що рішення приймалось на основі фальсифікованих документів, бралася
до уваги недостовірна інформація представників РПС. Маючи інформацію, я звернулася в
правоохоронні органи про порушення кримінального провадження, так як , на мою думку, існуючий
Державний акт міською радою в 1995 році був виданий незаконно. Технічна документація із
землеустрою виготовлена з порушеннями щодо площі земельної ділянки. Відбувся не один суд,
кримінальні справи неодноразово закривались незаконно. На даний час цією справою займається
УБОЗ, буде проводити перевірку даних документів. Райспоживспілка не сплачує нічого,
самовільно захопила земельну ділянку, користується нею, не маючи на те відповідних документів.
Це земельна ділянка громади міста. Звертаюся до міського голови, депутатів міської ради за
допомогою стосовно розгляду цих справ, щоб посадові особи були притягнуті до відповідальності.
Необхідно зробити запити в правоохоронні органи, посприяти розкриттю злочинів , встановити, що
РПС користується земельною ділянкою незаконно, землю передати громаді міста. Сьогодні є така
можливість.
Шароградська Т.М.: Три дні тому до мене звернулись підприємці по даному питанню. За
допомогою моєї доньки – юриста складено заяву від підприємців, яка, маю надію, дасть поштовх,
щоб депутати міської ради підтримали цих людей , які пройшли судовий ад. Під зверненням
підписалося 62 підприємці.
Степанкевич Л.Ф., завідуючий ринком : На сьогоднішній день ринок райспоживспілки – це
власність райспоживспілки. Якщо Ви хочете відібрати цей ринок – відбирайте, хочете
роздеребанити – деребаньте. Буде рішення суду, що ринок потрібно віддати , то віддамо його вам.
Левицький С.М.: Тут прозвучало , що райспоживспілка не сплачує земельний податок.
Степанкевич Л.Л.: У нас є юристи , звертайтесь до них, Вам все пояснять.
Цицюрський Л.Л.: Питання ринку піднімалось ще за каденції 5 скликання. Тоді міська рада хотіла
узаконити своє право власності на дану ділянку, але Чайка В.Ю. якимись методами посприяв, щоб
державний акт визнали дійсним, і міська рада не відстояла свої позиції. Можливо зараз зможемо
відстояти і добитися, щоб кошти надходили в державну казну.
Головуючий: Пропоную створити групу з вивчення даного питання у наступному складі : від
апарату міської ради – 2 особи, від депутатів міської ради – 2 особи, від Громадської організації
«Майдан» - 2 особи, від підприємців ринку – 2 особи. Запросимо представників райспоживспілки.
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Комісія вивчить питання та сформує необхідні звернення.
Мандрика М.І. Необхідно направити листи до правоохоронних органів.
Головуючий: Створена комісію матиме можливість звертатись до всіх державних і
правоохоронних органів.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Створити комісію по вивченню питання щодо законності використання
Райспоживспілкою земельної ділянки по вул.. Островського, 2/1 на підставі Державного акта на
право постійного користування у наступному складі : від апарату міської ради – 2 особи, від
депутатів міської ради – 2 особи, від Громадської організації «Майдан» - 2 особи, від підприємців
ринку – 2 особи. Уповноважити комісію звертатися до всіх державних і правоохоронних органів.
4.

5.1.

СЛУХАЛИ: Про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону «Барська сотня» - самооборона»».
Головуючий зачитав звернення громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону «Барська сотня» - самооборона»» щодо реєстрації їх громадського
формування.
ВИСТУПИЛИ:
Абраменко С.В. : В країні багато організацій «Самооборона», міліція не справляється, зламують
автомобілі, обкрадають підвали. Нами затримано двох людей, що обкрадали автомобілі,
виїзжаємо по району, до нас звертаються люди майже як до суддів. Штаб знаходиться в
кінотеатрі. Громадська організація створена для підтримки людей.
Депутат Левицький С.М.: При міській раді є громадське формування уже на протязі трьох років з
аналогічними функціями, складає понад 30 осіб. Можливо ці формування потрібно об’єднати.
Депутат Степанківський М.О.: Це інша організація, що не суперечить законодавству, обидві
організації паралельно допомагають міліції і порушення в рази зменшилися.
Бартащук А.Ф., депутат районної ради, повідомив щодо необхідності перевірки членів
формування на судимість.
Абраменко С.В. повідомив, що всі члени формування на судимість перевірені.
Логінова Л.Г. повідомила, що Статут погоджено з начальником міліції Кукурудзою П.П.
Абраменко С.В. зачитав завдання і обов’язки членів громадського формування.
Головуючий поставив на голосування питання щодо реєстрації громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону «Барська сотня» - самооборона»».
Голосували за - одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Узгодити запропонований Статут громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону «Барська сотня»-самооборона» затверджений протоколом
загальних зборів № 1 від 20.02.2014р. Зареєструвати громадське формування з охорони
громадського порядку і державного кордону «Барська сотня»-самооборона».
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу виконавчого комітету Барської міської ради.
Головуючий зачитав п.1 звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо
відкликання з членів виконавчого комітету Барської міської ради Корнюх Наталі Іванівни та заяву
Корнюх Наталі Іванівни щодо виключення її з членів виконавчого комітету Барської міської ради.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Вивести зі складу виконавчого комітету завідуючу відділом мистецтв КЗ «Барська
районна бібліотека», координатора по духовно-просвітницькій роботі Корнюх Наталію Іванівну.
СЛУХАЛИ:
Головуючий: Пропоную ввести до персонального складу виконавчого комітету керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Логінову Ларису Григорівну та, враховуючи п.2
звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»», членів ГО «Барське районне об’єднання
«Майдан» Подуфалова Віктора Миколайовича та Мочарного Романа Петровича. Але спочатку
потрібно внести зміни до кількісного складу виконавчого комітету. Пропоную проголосувати за
визначити кількісний склад виконавчого комітету чисельністю 17 осіб.
Голосували за - одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: Визначити кількісний склад виконавчого комітету чисельністю 17 осіб.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував проголосувати за введення до персонального складу виконавчого
комітету наступних осіб: Логінової Л.Г., Подуфалова В.М., Мочарного Р.П.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Ввести до персонального складу виконавчого комітету наступних осіб: керуючого
справами виконавчого комітету міської ради Логінову Ларису Григорівну, члена ГО «Барське
районне об’єднання «Майдан» Подуфалова Віктора Миколайовича, члена ГО «Барське районне
об’єднання «Майдан» Мочарного Романа Петровича.
5.2.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав п.3 звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо
відсторонення від виконання свої обов’язків міського голови Дзіся Олексія Івановича та секретаря
міської ради Кальмана Олексія Івановича та запитав щодо доповідача з даного питання .
Депутат Степанківський М.О.: мав доповідати Піддубний М.І., але він пішов на уроки. Я не
готовий доповідати по даному питанню. Пропоную питання перенести на наступну сесію.
Петрина М.І. запропонував з даного питання провести громадські слухання на Майдані. За
результатами винести на обговорення сесії.
Депутат Щепковський В.М.: Чи це питання відповідає чинному законодавству? Якщо майдан
проголосує «Розстріляти», то хто буде виконувати?
Петрина М.І.: це не рішення, це слухання. Питання необхідно перенести на наступну сесію після
обговорення з Майданом 2 березня 2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо відсторонення від
виконання свої обов’язків міського голови Дзіся Олексія Івановича та секретаря міської ради
Кальмана Олексія Івановича зняти з розгляду. Провести громадські слухання на Майдані, за
результатами винести на обговорення наступної сесії.

5.3.

СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав п.4 звернення ГО «Барське районне об’єднання «Майдан»» щодо
створення наглядового (контролюючого органу) за роботою постійних комісій Барської міської ради
та запитав щодо доповідача з даного питання .
Депутат Хода Є.Г. повідомив, що на засідання постійних депутатських комісій приходять усі
бажаючі, нікого не виганяють. Приходьте і контролюйте.

6.

Різне
Степанківський М.О. На попередній сесії була озвучена Мандрикою М.І. заява щодо
саморозпуску фракції Партії регіонів Барської районної ради, фракції Партії регіонів Барської
міської ради та вихід усіх членів фракцій з рядів Партії регіонів. Але це був простий звіт ,
протоколу засідання я не бачив.
Депутат Кальман О.В. повідомив, що є заяви членів фракції.
Депутат Хода Є.Г. Ніяких фракцій не створювалося, був закон , що потрібно було висуватися від
партій. Усі працювали на місто.
Депутат Степанківський М.О.: На жаль заява була зроблена не з перших днів , а після
двадцятого числа. Як говорила представниця ринку, потрібно зняти маски і говорити відкрито. Є
газета «33 канал», в якій від 26.02.2014р. надрукована стаття, підписана Степаном Кармелюком,
не знаю , чи прочитана органами самоврядування. Хочу сказати тим писакам , що пишуть такі
статті, щоб вони відкрили своє обличчя і щоб писали реальні події. Якщо незнання тих чи інших
подій призводить до того , що є образа на людей , які дійсно виконують свої обов’язки належним
чином, то це неправильно. 22 лютого 2014р організована «Самооборона», від Майдану є
представники, що здійснюють патрулювання містом , в рази скоротилися правопорушення. Під час
патрулювання перевіряються двори м.Бар, територія навколо м.Бар. Існують рухомий патруль і
піші патрулі. Пропоную депутатам міської ради прийти на патрулювання хоча б один раз, я був на
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ньому з самого початку. Ви побачите багато цікавого, побачите як деградує наша молодь, потрібно
приймати міри, а не висиджуватись по домівках. Сьогодні поминальний мітинг, і я пропоную взяти
участь.
Головуючий запитав щодо маршруту поминального мітингу.
Депутат Степанківський М.О: З Майдану по вулиці Пролетарська, сьогодні напишу заяву щодо
маршруту, занесу в міську раду.
Севастьянов В.А. звернувся з проханням закріпити частину річки Рів, на якій знаходиться став
«Барський » за неприбутковою організацією.
Головуючий повідомив, що порядок денний 51 сесії вичерпаний. Які будуть зауваження та пропозиції
стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував завершити роботу 51 сесії міської ради від
28.02.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 51 сесії міської ради 6 скликання від 28.02.2014р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.І. Дзісь
О.П.Демченко
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