УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
56 сесія
28.11.2014р.

6 скликання

Початок сесії: 10 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 12 год. 10 хв.
Місце проведення: актова зала КВУВКГ «Барводоканал».
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 25 чол. та міській голова.
Відсутні депутати: Грицишен В.В., Душкевич В.Г., Мартинович Н.Ф., Нівельська
О.Я., Шостаківський О.П.
Запрошені: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів
масової інформації, начальники комунальних підприємств.
Присутні: начальники відділів апарату міської ради, представники засобів масової
інформації, начальники
комунальних
підприємств,
Розбийголова Р.А.,
Маковецький С.Г., Юзвенко В.О. , Пацьора О.О., Терлецька Г.Ю., Палій Є.С., Нікітін
С.С., Потур З.С., Потур А.О., Ільїна В.В., Переверзева Л.В., менеджер проекту ПП
«УКРКОН»-представник ТОВ «АСТЕЛІТ» Коньков О.В.
Головуючий на сесії: Міський голова Дзісь О.І.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради
відкрити пленарне засідання 56 сесії Барської міської ради 6 скликання,
працювати дві години без перерви, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 56 сесії Барської міської ради 6 скликання
відкрити, працювати дві години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 56 сесії міської ради 6 скликання у
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 56 сесії Барської міської
ради у кількості одного депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату нашої сесії депутата Педос
Г.В., запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 56 сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Педос Ганну Василівну.
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СЛУХАЛИ :
Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату,
запропонував першим розглянути депутатське звернення депутата міської рада
Демченко Олени Петрівни та звернення жителів вулиць Нахімова,
Чернишевського, Р.Люксембург, Калініна щодо скасування рішення 55 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 22.09.2014р. «Про надання в оренду
металевої труби та площадки поряд з нею 5 кв.м по вул..Р.Люксембург 70 А в
м.Бар», запитав щодо інших пропозицій, зауважень до порядку денного.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний:
1) Розгляд депутатського звернення депутата міської рада Демченко Олени
Петрівни та звернення жителів вулиць Нахімова, Чернишевського,
Р.Люксембург, Калініна щодо скасування рішення 55 сесії Барської міської ради
6 скликання від 22.09.2014р. «Про надання в оренду металевої труби та
площадки поряд з нею 5 кв.м по вул..Р.Люксембург 70 А в м.Бар»
2) Про
внесення
змін
до
рішення
49
сесії 6 скликання від 31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік».
3) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4) Різне.
Розгляд питань порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Головуючий зачитав депутатське звернення депутата
міської рада
Демченко Олени Петрівни та звернення жителів вулиць Нахімова,
Чернишевського, Р.Люксембург, Калініна щодо скасування рішення 55 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 22.09.2014р. «Про надання в оренду
металевої труби та площадки поряд з нею 5 кв.м по вул..Р.Люксембург 70 А в
м.Бар».
ВИСТУПИЛИ:
Менеджер проекту ПП «УКРКОН»-представник ТОВ «АСТЕЛІТ» Коньков О.В.
повідомив,
що все обладнання,
яке ввозиться через митницю та
використовується
товариством,
обов’яз
к
ов
о
с
е
ифікується
.
має номери, і на кожний номер обладнання є сертифікат. На сьогоднішній
день встановлені граничні рівні випромінювання, прилади вкладаються в
норми випромінювання, дотримані норми щодо зон забудов та санітарної
зони.
Депутат міської ради Мандрика М.І. запитав щодо відстані від станції до
житлових будинків та радіусу дії.
Коньков О.В. відповів , що радіус дії залежить від частоти , на якій працює
передавач -це 900 або 1800 діапазон.
Депутат міської ради Мандрика М.І. запитав щодо обмежень.
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Коньков О.В. відповів, що обмеження в робочому проекті, але їх немає,
тому що будинки не попадають в зону обмежень.
Депутат міської ради Терлецький А.П. запитав щодо відстаней до
житлових будинків.
Коньков О.В. відповів, що існує робочий проект, який я надавав , там є
розділ.
Депутат міської ради Степанківський М.О. запитав щодо можливості
розташування обладнання на трубі в іншому районі міста.
Коньков О.В. повідомив , що прилади самі визначають необхідний район, і в
перенесенні обладнання в інше місце на 1 км замовник не зацікавлений, так
як там діє інша базова станція.
Депутат міської ради Степанківський М.О. запитав щодо мети
встановлення обладнання та ціни проекту.
Коньков О.В. відповів, що його завдання – це побудувати базову станцію,
ціну назвати не може.
Депутат міської ради Мандрика М.І. запитав щодо зони, яку покриває
вишка.
Коньков О.В. відповів, що ніхто не може прорахувати, даний об’єкт
обслуговує
три
с
ектори- А,В,С.
Депутат міської ради Кальман О.В. попросив уточнити мету встановлення
обладнання
чи
покращиться
зв’язок,
в якому радіусі, на метри, кілометри, чи дасть доступ до інтернету.
Депутат міської ради Мандрика М.І. запитав : Чому гр. Коньков О.В.
присутній на засіданні сесії, якщо він тільки будівельник і не володіє
інформацією?
Головуючий запитав щодо можливості перенесення обладнання з труби ,
розташованої в житловому масиві, на трубу , що знаходиться в промисловій
зоні, а саме – район цукрового заводу, спиртового заводу, ТОВ «ПфаннерБар».
Коньков О.В. відповів , що для надання відповіді на дане запитання,
необхідно отримати листа від міської ради щодо перенесення обладнання.
Депутат міської ради Хода Є.Г. повідомив, що технічно – це можливо, і
технічні питання розглядатиме технічна рада.
Головуючий : Я зрозумів, що додаткові антени встановлюються для
покращення
стільникового
зв’язку,
щоб
м
еш
к
а
нці
м
іс
т
а
м
о
г
л
и
вільн
о
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спілку
в
атись
.
Ситуація резонансна, ціна питання для бюджету міської ради – це 2 тис.грн.
в місяць. Пропоную скасувати рішення 55 сесії Барської міської ради 6
скликання від 22.09.2014р. «Про надання в оренду металевої труби та
площадки поряд з нею 5 кв.м по вул..Р.Люксембург 70 А в м.Бар».
Запропонувати ТОВ «АСТЕЛІТ» альтернативний варіант в промисловій зоні.
Депутат міської ради Кондратюк І.М. запропонував для іншого існуючого
обладнання, що вже раніше розташовано на даній трубі, підшукати
альтернативний варіант в промисловій зоні міста.
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Скасувати рішення 55 сесії Барської міської ради 6 скликання від
22.09.2014р. «Про надання в оренду металевої труби та площадки поряд з
нею 5 кв.м по вул..Р.Люксембург 70 А в м.Бар».
2) Апарату міської ради вивчити питання щодо виділення ТОВ «АСТЕЛІТ»
іншої земельної ділянки та споруди в менш густонаселеному районі м. Бар
для розміщення даних базових станцій стільникового зв’язку з
обладнанням та антенно – мачтовими спорудами , а також для
розміщення існуючого, раніш розміщеного обладнання, що належить ТОВ
«АСТЕЛІТ».
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
31.01.2014р. «Про міський бюджет на 2014 рік».
Голосували: за – «одноголосно». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1.
П
о

скликання від

загальному
фо
н
ду:
1.1
.
Перенести видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
Зняти з КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» кошти в сумі 6000,00
грн. та направити на
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».
Зняти з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку кошти в сумі
5000,00 грн. та направити на КЕКВ 2274 «Оплата газопостачання»
1.2. Зняти видатки з КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист
населення» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15000,00 грн. та
направити на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на КЕКВ
2274 «Оплата газопостачання».
1.3. Зняти видатки з КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»
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з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
10000,00 грн. та направити на КФК 010116 «Органи місцевого
самоврядування» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».
1.4. Зняти видатки з КФК 250404 «Інші видатки» з КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 5000,00 грн. та направити на
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на КЕКВ 2274 «Оплата
газопостачання».
1.5. Перенести видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» :
1 - Зняти з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі
120000,00 грн.
2 - Направити на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 50000,00 грн.
3 - Направити на КЕКВ 2273 «Оплат електроенергії» в сумі 70000,00 грн.
1.6. Зняти видатки з КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 180000,00 грн. та
направити :
- на КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 10000,00 грн.
- на КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
150000,00 грн.
- на КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)» на КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 20000,00 грн.
2. По спеціальному фонду:
2.1.Направити кошти вільного залишку станом на 01.01.2014р. (плата за
оренду майна бюджетних установ ) в сумі 100000,00 грн. на КФК 010116
«Органи місцевого самоврядування» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 70000,00 грн. та на КЕКВ 2240
«Опла
т
а
п
ослуг (крім комунальних) в сумі 30000,00 грн. Затвердити зведений
кошторисний розрахунок на поточний ремонт приміщень міської ради.
2.2. Направити кошти вільного залишку від надходження за викиди від
забруднення речових у навколишнє середовище на КФК 100203
«Благоустрій міст, сіл» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 6000,00 грн.
2.3. Направити кошти вільного залишку станом на 01.01.2014р. (фонд
розвитку) в сумі 100000,00 грн. на КП «Барське будинкоуправління» :
- на КФК 150101 «Капітальні вкладення» на КЕКВ 3210 «Капітальні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 50000,00 грн.;
- на КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів
підприємницької діяльності»
на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 50000,00 грн.
2.4. Зняти кошти з КФК 150101 «Капітальні вкладення» по Барській міській
раді з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» ( капітальний
ремонт будівлі ДНЗ №1(заміна вікон, дверей, утеплення фасадів) в сумі
150000,00 грн. та направити на КФК 180409 «Внески органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» по Барському КВУ
ВКГ «Барводоканал» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 150000,00 грн.
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2.5.
Збільшити
доходи
по
коду
«2502
0
100» Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними
установами (надходження у натуральній формі) в сумі 57129,00 грн.
2.6
.
За рахунок благодійно і безкоштовно отриманих предметів та матеріалів
збільшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
50729,00 грн. (ДНЗ №1 столи, стільці – 13200,00 грн. ; ДНЗ №2 ноутбук –
1500,00 грн., вікна металопластикові – 3800,00 грн., столи, стільці, меблі –
17509,00 грн., м’який інвентар на суму 700,00 грн.; ДНЗ №8 бойлер-1200,00
грн., шафа для спальні – 1200,00 грн., мольберти – 2520,00 грн., м’який
інвентар – 9100,00 грн.)
- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» в сумі
6400,00 грн. ( ДНЗ №1 бойлер – 2500,00 грн., ДНЗ
№8 меблева стінка - 3900,00 грн.) .
СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах міста.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
Звільнити з 01.12.2014р.:
1) гр. Гуцол Таїсію Петрівну від плати за харчування дітей Гуцол Вікторії
Олександрівни, Гуцол Лілії Олександрівни в ДНЗ №1 на 50% як
багатодітну сім’ю;
2) гр. Віслянську Ірину Володимирівну від плати за харчування сина
Віслянського Назара Андрійовича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
3) гр. Скорич Наталії Валентинівни
від плати за харчування сина
Левурдяка Артема Васильовича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
4) гр. Антонюка Олександра Михайловича від плати за харчування доньки
Антонюк Дарії Олександрівни в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
5) гр. Митковську Людмилу Анатоліївну від плати за харчування дітей
Митковського Андрія Вікторовича, Митковського Юрія Вікторовича в ДНЗ
№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
6) гр. Баланюка Володимира Миколайовича від плати за харчування доньки
Баланюк Марії Володимирівни в ДНЗ№8 на 100% як потерпілої внаслідок
аварії на ЧАЕС.
7) гр. Кравчук Олену Валеріївну від плати за харчування Федорової Ірини
Володимирівни, Федорової Олени Володимирівни, дітей -сиріт, в ДНЗ №2
на 100% як опікуна малолітніх дітей;
8) гр. Мазур Наталію Олександрівну від плати за харчування доньки Мазур
Анни-Вікторії Олександрівни в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену
сім’ю до 31.03.2015р.;
9) гр. Нароцьку Тетяну Миколаївну від плати за харчування доньки
Нароцької Віталіни Вікторівни в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену
сім’ю до 31.03.2015р.;
10) гр. Гончарук Катерину Вікторівну від плати за харчування сина
Гончарука Богдана Віталійовича в ДНЗ №1 на 100% як малозабезпечену
сім’ю до 30.04.2015р.;
11) гр. Рєзєпіну Тетяну Володимирівну
від плати за харчування сина
Рєзєпіна Ростислава Андрійовича в ДНЗ №8 на 100% як малозабезпечену
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сім’ю до 31.03.2015р.;
Звільнити з 01.01.2015р.:
12) гр. Митковську Людмилу Анатоліївну від плати за харчування дітей
Митковського Андрія Вікторовича, Митковського Юрія Вікторовича в ДНЗ
№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
13) гр. Нідзельську Наталію Миколаївну від плати за харчування сина
Сітарова Ростислава Віталійовича в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
14) гр. Скворцову Ірину Володимирівну від плати за харчування сина
Скворцова Олега Володимировича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну
сім’ю;
15) гр. Іващенко Юлію Станіславівну від плати за харчування сина Іващенка
Олександра Володимировича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
16) гр. Стрільчук Наталію Леонідівну від плати за харчування сина
Стрільчука Владислава
Володимировича в ДНЗ №2 на 50% як
багатодітну сім’ю;
17) гр. Шемегена Вадима Анатолійовича від плати за харчування доньки
Шемеген Даніїли Вадимівни в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
18) гр. Скорич Наталії Валентинівни
від плати за харчування сина
Левурдяка Артема Васильовича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
19) гр. В’юна Олександра Валерійовича від плати за харчування сина
В’юн
а
В
а
дим
в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
20) гр. Стадній Тетяну Миколаївну від плати за харчування сина Стаднія
Владислава Олександровича в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
21) гр.Гнатовську Нелю Олександрівну від плати за харчування дітей
Гнатовського Івана Олександровича та Гнатовського Владислава
Олександровича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
22) гр. Степанкевич Людмилу Володимирівну від плати за харчування дітей
Степанкевич Агнешки Андріївни, Степанкевич Кароліни Андріївни в ДНЗ
№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
23) гр.Шелест Сніжану Володимирівну
від плати за харчування дітей
Шелест Марії Іванівни, Шелест Дар’ї Іванівни в ДНЗ №8 на 50% як
багатодітну сім’ю;
24) гр. Данильченко Ольгу Миколаївну від плати за харчування дітей
Данильченко Вероніки Миколаївни, Данильченко Анастасії Миколаївни,
Данильченка Кіпріана Миколаївича, в ДНЗ №2 на 50% як багатодітну
сім’ю;
25) гр. Коваль Наталю Анатоліївну від плати за харчування доньки Коваль
Анни Олегівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
26) гр. Віслянську Ірину Володимирівну від плати за харчування сина
Віслянського Назара Андрійовича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
27) гр. Гуцол Таїсію Петрівну від плати за харчування дітей Гуцол Вікторії
Олександрівни, Гуцол Лілії Олександрівни в ДНЗ №1 на 50% як
багатодітну сім’ю;
28) гр. Антонюк Тетяну Петрівну від плати за харчування сина Антонюка
Михайла Сергійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
29) Гр. Сольвар Ларису Петрівну від плати за харчування доньки Сольвар
Ангеліни Олегівни в ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
30) Гр. Шевчук Світлану Григорівну від плати за харчування доньки Шевчук
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31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)
47)
48)

Оксани Романівни в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Ковальчук
Любов Федорівну
від плати за харчування дітей
Ковальчук Маргарити Степанівни, Ковальчук Домініки Степанівни в ДНЗ
№7 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Назаревич Людмилу Анатоліївну від плати за харчування дітей
Янкової Меланії Олегівни, Янкова Михайла Олеговича в ДНЗ №7 на 50%
як багатодітну сім’ю;
Гр. Мазур Наталію Василівну від сплати за харчування дітей Мазура
Ярослава Андрійовича, Мазура Івана Андрійовича в ДНЗ №1 на 50% як
багатодітну сім’ю;
гр. Пйорова Олександра Вікторовича від плати за харчування дітей
Пйорова Назара Олександровича, Пйорову Анну – Марію Олександрівну в
ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю.
гр. Саврацьку Олену Юріївну від плати за харчування сина Саврацького
Богдана Вікторовича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Ставнічого Олександра Анатолійовича від плати за харчування сина
Ставнічого Максима Олександровича в ДНЗ №7 на 50% як багатодітну
сім’ю;
гр. Горобець Оксану Петрівну від плати за харчування доньки Горобець
Катерини Андріївни, Горобця Сергія Андрійовича в ДНЗ №7 на 50% як
багатодітну сім’ю;
гр. Неприлюк Оксану Леонідівну від плати за харчування дітей Неприлюк
Ілони Андріївни, Неприлюк Софії Андріївни 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. Кімаківську Оксану Володимирівну від плати за харчування дітей
Кімаківського Кірілла Вікторовича, Кімаківської Мілани Вікторівни в
ДНЗ№8 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Романишину Наталію Савівну від плати за харчування сина Гончарука
Ярослава Петровича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Журавель Наталю Петрівну від плати за харчування сина Гончара
Володимира Володимировича в ДНЗ №2 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. Даниленко Любов Василівну від плати за харчування сина Даниленка
Дениса
В’я
ч
еславович
в ДНЗ№2 на 50% як багатодітну сім’ю;
Гр. Антонюка Олександра Михайловича від плати за харчування доньки
Антонюк Дарії Олександрівни в ДНЗ№1 на 50% як багатодітну сім’ю;
гр. Баланюка Володимира Миколайовича від плати за харчування доньки
Баланюк Марії Володимирівни в ДНЗ№8 на 100% як потерпілої внаслідок
аварії на ЧАЕС;
гр. Швай Людмили Степанівни від плати за харчування доньки Швай
Ангеліни Святославівни в ДНЗ№2 на 100% як потерпілої внаслідок аварії
на ЧАЕС;
Гр. Яворську Юлію Миколаївну від плати за харчування доньки Яворської
Маріанни Вікторівни в ДНЗ№3 на 100% як потерпілої внаслідок аварії на
ЧАЕС.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
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Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати:
1).гр. Стадній Оксані Юріївні допомогу на поховання Бариша Ігоря Юрійовича
в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
2).гр. Янцен Анжелі Рудольфівні допомогу на поховання сина Янцена Антона
Сергійовича в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.
СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання матеріальної допомоги.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати:
1) гр. Базилевичу Володимиру Устимовичу, воїну –інтернаціоналісту,
допомогу в розмірі 500 грн. на ліквідацію наслідків пожежі в квартирі №6
по вул..Р.Люксембург, 21.
2) гр. Харитонову Віктору Григоровичу допомогу в розмірі 300 грн. на
проведення хірургічної операції .
3) гр. Огороднік Зінаїді Гнатівні допомогу в розмірі 300 грн. на лікування
(проведення хіміотерапії).
4) гр. Мацуну Антону Йосиповичу допомогу в розмірі 300 грн. на ремонт
інвалідної електроколяски (заміну акумуляторів, покришок до коліс).
Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.
СЛУХАЛИ: звернення гр. Гринішеної Ганни Йосипівни щодо надання
матеріальної допомоги в зв’язку з тим , що бродячі собаки розірвали 33
курки .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Гринішеній Ганні Йосипівні
у наданні
матеріальної допомоги в зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
СЛУХАЛИ: звернення Барського РВ УМВС щодо виділення коштів для
будівництва котельні на альтернативному паливі.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити Барському РВ УМВС у Вінницькій області у виділенні
коштів у зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням.
СЛУХАЛИ: заяву гр. Пальонко Т.Й. щодо зменшення місячної ставки
орендної плати за оренду кімнати № 46 площею 18,70 м 2 , яка знаходиться в
м.Бар по вул. Героїв Майдану, 6 (на ІІ поверсі) до 700 грн. в місяць.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Відмовити гр. Пальонко Тамарі Йосипівні у зменшенні місячної
ставки орендної плати за оренду кімнати № 46 площею 18,70 м 2 , яка
знаходиться в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 6 (на ІІ поверсі) до 700 грн. в
місяць.
СЛУХАЛИ: заяву ФОП Іванової В.М. про продовження терміну дії пільги щодо
ставки орендної плати за оренду нежитлового приміщення комунальної
власності в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 3, в розмірі 15 грн./м 2 .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Продовжити термін дії рішення 44 сесії Барської міської ради
від 27.09.2013р. «Про надання пільги щодо орендної плати за оренду
нерухомого майна для ФОП Іванової В.М.» до 30 вересня 2015р.
СЛУХАЛИ: Про роботу депутатської комісії, створеної рішенням 55 сесії 6
скликання від 22.09.2014р. для моніторінгу ДНЗ міста.
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Хода Є.Г. повідомив, що комісія у складі: Ходи Є.Г., голова комісії, членів
комісії: Педос Г.В., Цицюрського Л.Л., Ловчинського А.А., Степанківського
М.О. провела перевірку ДНЗ в кількості 5 шт. Всього: 899 дітей , 35 груп,
середній відсоток відвідування дітьми 65-70%. Потребують ремонту по ДНЗ
№2,3 – дахи, По ДНЗ №3 необхідно перекрити павільйон, відгородити
зеленими насадженнями господарський двір від ігрових майданчиків,
потребують заміни вікна. ДНЗ №7- зробити огорожу . По ДНЗ №8 - потребує
обладнання ігровими майданчиками, доріжки і підходи до закладу
потребують ремонту, із 380 батарей 110 вийшли з ладу, погані вікна, в
запущеному стані бойлерні. ДНЗ №1 – потребує ремонту відмостка, необхідно
замінити леноліум на сцені, в залі, поганий водопровід , під час дощу в
підвал тече вода. Потрібно продовжувати обладнання ДНЗ меблями,
рушниками, посудом. Харчування добре. При оптовій закупівлі продуктів,
особливо м’ясних потрібно звернути увагу на зниження ціни, різницю
направити
на
покращення
харчування.
Персонал
компетентний,
відповідальний, від батьківського комітету суттєвих скарг на персонал не
надходило. Охорона праці звернути увагу на забезпечення
вогнегасниками, є не заправлені. Загальна оцінка роботи ДНЗ – висока.
(Доповідь додається).
ВИСТУПИЛИ:
Степанківський М.О. зауважив, що потрібно звернути на закупівельні ціни
та теплозбереження, заміну вікон, стан пожежної безпеки
Головуючий звернув увагу комісії, що в ДНЗ №8 перед початком даної
каденції були проведені роботи по заміні батарей, пішли немалі кошти,
незрозуміло чому батареї вийшли так швидко з ладу.
Мандрика М.І. зауважив, що з ДНЗ вже другу сесію знімаються кошти,
запитав навіщо їх планувати.
Гвоздяр Ю.В. відповів, що була пропозиція від Фонду соціальних ініціатив
щодо фінансування і реалізації проекту по ДНЗ №1 щодо заміни вікон і
утеплення фасадів приміщення, на жаль проект не пройшов.
Степанківський М.О. висказав незадоволення двоярусними ліжками в ДНЗ.
Педос Г.В. заперечила, що такі ліжка кращі ніж, розкладушки.
Філіппова Л.С., завідувач ДНЗ №2,
повідомила , що діти і батьки
задоволені, так як, коли в групі одна кімната і немає окремої спальні,
звільнюється багато місця. Головне в дитсадочках поміняти вікна.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ : Комісії продовжувати роботу з моніторингу ДНЗ. При
формуванні міського бюджету врахувати зауваження комісії.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
проінформує голова комісії Ставнюк І.М.
Головуючий: від депутата Мандрики М.І. надійшла пропозиція першим
заслухати звернення ФОП Терлецької Г.Ю., Загроцького О.Ц., Палій Є.С. щодо
про продовження терміну дії договору оренди земельних ділянок по вул.
Островського для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасових споруд).
СЛУХАЛИ: звернення ФОП Терлецької Г.Ю., Загроцького О.Ц., Палій Є.С.
щодо про продовження терміну дії договору оренди земельних ділянок по
вул. Островського, для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасових споруд).
Ставнюк І.М.: Коротка передісторія цього питання. Є вулиця Островського,
на якій збоку котельні знаходиться 4 тимчасових споруди. Є рішення
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міськвиконкому згідно якого цих людей попереджено щодо знесення ТС, так
як на території котельні буде розміщена виїзна торгівля. На комісії питання
розглянуто за участю цих людей та їх представників. Комісія пропонує
створити комісію з залученням відповідних спеціалістів, вивчити питання
повторно, прийняти остаточне рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Зубкова Н.І., начальник відділу АБЗВ міської ради: Депутатам роздана
схема розташування ТС. Зліва , там де в’їзд, розташована КНС та
трансформаторна підстанція. Ми не маємо права допустити туди людей.,
тому що на територію, що планується під виїзну торгівлю, є тільки один заїзд
від вул..Островського. Слід визначити місце для другого виїзду.
Головуючий запропонував в комісію запросити представника ДАІ,
ветеринарної інспекції, районної архітектури.
Кондратюк І.М., депутат міської ради, звернув увагу власників ТС, що
товар вони виставляють на проїзну частину дороги, тротуар, людям
неможливо пройти , особливо в базарний день.
Степанківський М.О., депутат міської ради, зауважив , що у разі
призначення комісії, необхідно вирішити питання щодо продовження
договору оренди.
Головуючий: Комісії потрібно не так багато часу , щоб вирішити це
питання,і на грудневій сесії потрібно остаточно визначитись, а під цими ТС
вже тричі продовжували договір оренди. На даний час більш нагальна
проблема – це торгівля на проїзній частині біля ринку. На автовокзалі є
рішення суду щодо заборони торгівлі, іншого місця поки що не знайшли, щоб
припинити торгівлю на проїзній частині. На звернення міської ради
керівництво так званого «колгоспного
ринку»
не реагує. По
вул..
Жовтневої революції було рішення про створення ринку, але там торгувати
підприємці
відмовились,
посилаючись
на
близьке
розташування
тубдиспансеру, хоча дозволи були. На території бувшої меблевої фабрики
також були перемовини, але там виробництво, поки альтернативи немає.
Землевпорядникам було поставлено завдання і вони розрахували кількість
місць для здійснення торгівлі, можливу кількість перебування людей на
території. Пропоную створити депутатську комісію у складі депутатів будівельників: Щепковського В.М., Кушніра П.В., Степанківського М.О.,
представник ДАІ, ГО «МАЙДАН», представник від власників ТС.
Мандрика М.І., депутат міської ради,
запропонував підприємцям
продовжити договір на один місяць.
Головуючий запропонував в комісію включити Зубкову Н.І., Греськіва В.Б.
Кальман О.В. запропонував головою даної комісії Терлецького А.П.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Внести зміни до рішень 52 сесії Барської міської ради 6 скликання від
14.04.2014р. щодо продовження терміну дії договорів оренди земельних
ділянок для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди) в наступному порядку:
- ФОП
Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0057 га по вул.
Островського в м.Бар , а саме слова «до 01.12.2014р.» замінити словами
«до 01.01.2015р.»;
- ФОП
Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0044 га по вул.
Островського в м.Бар, а саме слова «до 01.12.2014р.» замінити словами
«до 01.01.2015р.»;
- ФОП Палій Євдокії Самійлівні - площею 0,0035 га по вул. Островського в
м.Бар, а саме слова «до 01.12.2014р.» замінити словами «до 01.01.2015р.»;
- ФОП
Терлецькій Галині Юліанівні площею 0,0040 га по вул.
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Островського, 5-Д в м.Бар, а саме слова «до 01.10.2014р.» замінити
словами «до 01.01.2015р.».
2) Створити комісію з розгляду питання щодо облаштування в’їзду – виїзду
на територію по вул.Островського, 7/2 у наступному складі:
Голова комісії : Терлецький А.П., голова постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства;
Члени комісії:
- Кушнір П.В., Степанківський М.О., Щепковський В.М. - депутати міської
ради;
- Зубкова Н.І., Греськів В.Б. – фахівці Барської міської ради;
- Представники від установ, організацій, громадськості.
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 оформити право власності (користування на умовах
оренди, земельного сервітуту, постійного користування) на земельні ділянки
в територіальному органі Державної реєстраційної служби.
в приватну власність для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд:
1) Гр. Підгаєць Валентині Володимирівні – площею 0,0740 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:143:0019, по вул. Заводській, 61;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Омельянчуку Віталію Прокоповичу – площею 0,0234 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:065:0028 та площею 0,0087 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:065:0029 по вул. В.Комарова, 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Вальчишеній Марії Григорівні – площею 0,0549 га, кадастровий номер –
0520210100:01:090:0011, по вул. Твардовського 22;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр. Слободянюк Галині Павлівні – площею 0,1011 га по вул. Заводській, 26,
в т.ч. земельна ділянка №1 – площею 0,1000 га, кадастровий номер –
0520210100:01:021:0036 для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та земельна ділянка №2 площею 0,0011 га, кадастровий номер – 0520210100:01:021:0037 для
ведення особистого селянського господарства;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Капличному Вікентію Йосиповичу - площею 0,0353 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:059:0073, по вул. М.Туніка, 40-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Ковтуну Юрію Володимировичу . -площею 0,1000 га, кадастровий
номер – 0520210100:02:014:0077, по вул.Грушевського,20;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Бідулько Олені Іванівні – площею 0,0649 га, кадастровий номер –
0520210100:01:082:0018, по вул. Войни, 2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8) Гр.Квасніцькій Інні Святославівні – площею 0,0346 га,кадастровий номер–
0520210100:01:065:0027, по вул.В.Комарова,7-2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр. Мандрі Віктору Васильовичу – площею 0,0034 га, кадастровий номер –
0520210100:01:045:0018, по вул. Щорса, 15;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
10) Гр. Мартиновичу Євгенію Миколайовичу - орієнтовною площею 0,0023 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:043:0045,по вул..Чернишевського, 4
А бокс 9;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11) Гр. Бондарчуку Анатолію Васильовичу - площею 0,0024 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:104:0055, по вул. Коцюбинського, 19 А бокс 32;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр. Теперчук Анні Анатоліївні - площею 0,0024 га, кадастровий номер –
0520210100:01:043:0043, по вул. Чернишевського, 4 А, бокс 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Походзей Майї Анатоліївні - площею 0,0020 га, кадастровий номер –
0520210100:01:049:0035, по вул. Р.Люксембург, 64, бокс 9;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр. Керницькому Володимиру Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0023
га,
кадастровий
номер
–
0520210100:01:043:0044,
по
вул..Чернишевського, 4 А бокс 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр.Басу Віктору Івановичу - площею 0,0048 га, кадастровий номер –
0520210100:01:105:0084, по вул. Монастирська, 71 А;
Гр. Басу В.І. дотримуватись вимог ЗУ «Про охорону культурної
спадщини» ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16) Гр.Тонкошкуру Володимиру Анатолійовичу - площею 0,0025 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:022:00185, по вул. М. Кривоноса, 60,
бокс 367;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
17) Гр. Прохорову Володимиру Сергійовичу - площею 0,0300 га, кадастровий
номер – 0520210100:03:044:0012, по вул. Л.Ратушної , 9 ;
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 і обслуговування жилого будинку,
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господарських будівель і споруд:
1). Гр. Пилипчук Ніні Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0800 га по вул.
Медвецького, 68;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2). Гр. Іщенко Катерині Сергіївні - орієнтовною площею 0,0250 га по вул.
Зарічній, 30;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3). Гр. Білоусу Василю Васильовичу - орієнтовною площею 0,1000 га по вул.
Гаївській , 21;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : заяву зняти з розгляду до вирішення питання про погодження
меж земельної ділянки по вул..Гаївська, 23, враховуючи звернення гр.
Костюк Н.П., користувача земельної ділянки №23 по вул.. Гаївській, 23.
4). Гр. Брушнівському Андрію Антоновичу – орієнтовною площею 0,0225 га
по пров. Заводському, 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5). Гр. Свириді Майї Анатоліївні – орієнтовною площею 0,0275 га по пров.
Заводському, 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6). Гр. Зарембі Надії Миколаївні - орієнтовною площею 0,0600 га по вул.
І.Франка, 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7). Гр. Мельнику Олегу Григоровичу – орієнтовною площею 0,0400 га по вул.
Територія цукрового заводу, 26 кв.1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8). Гр. Могилівській Марині Сергіївні – орієнтовною площею 0,0300 га на
площі Пам’яті, 15/5;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9). Гр. Черній Ларисі Володимирівні – орієнтовною площею 0,0450 га по вул.
Урицького, 22;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10). Гр. Нетупському Миколі Казміровичу - орієнтовною площею 0,0500 га по
вул. Зарічній, 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11). Гр. Закревській Неонілі Володимирівні - орієнтовною площею 0,0120 га
по вул. Соборній, 16 кв. 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12). Гр.. Саврасовій Аллі Степанівні - орієнтовною площею 0,0265 га по вул.
Нахімова, 40;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
13). Гр.Гаврилюку Івану Івановичу- орієнтовною площею 0,0040 га на площі
Пам’яті, 21А, бокс 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14). Гр.гр. Танєвській Антоніні Василівні, Гаврилюку Івану Івановичу орієнтовною площею 0,0012 га на площі Пам’яті, 21А, бокс 4 у спільну
сумісну власність;
Рішення 37 сесії 6 скликання від 29.03.2013р. «Про дозвіл на виготовлення
документації на земельну ділянку гр..Чорній О.М.» вважати таким, що
втратило чинність.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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15). гр. Мельнику Олександру Васильовичу - орієнтовною площею 0,0048 га
по вул. Новоселів, 7 , бокс 40;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
16). Гр. Земському Ігорю Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул.
М. Кривоноса, 60, бокс 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
17). Гр. Гуменній Наталії Вікторівні - орієнтовною площею 0,0040 га по вул.
М. Кривоноса, 60, бокс 56;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
18). Гр. Роздорожнюку Олександру Григоровичу - орієнтовною площею 0,0025
га по вул. Територія цукрового заводу, 40 А, ряд В, бокс 46;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
19). Гр. Котясю Валерію Милайловичу - орієнтовною площею 0,0025 га по
вул..Б.Хмельницького, 21 А, бокс 20;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20). Гр. Михайлині Сергію Юрійовичу - орієнтовною площею 0,0012 га по вул.
Р.Люксембург, 29 Б, бокс 3 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21). Гр.Козловській Галині Вікторівні - орієнтовною площею 0,0018 га
по
вул. Калініна, 2 Г, бокс 12;
Рішення 19 сесії 6 скликання від 16.02.2012р. та 55 сесії 6 скликання від
22.09.2014р щодо Козловської Г.В. скасувати .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
22). гр. Мельнику Ігорю Васильовичу - орієнтовною площею 0,0048 га по вул.
Новоселів, 7 , бокс 41;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В приватну власність для ведення особистого селянського господарства
23). Гр. Тимчишиній Галині Василівні - орієнтовною площею 0,0150 га по вул.
Островського, 3;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
24). Гр. Кирилюку Володимиру Володимировичу - орієнтовною площею 0,0400
га по вул. Територія цукрового заводу;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В постійне користування
25). Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирю - орієнтовною
площею 0,0030 га по вул. Гагаріна для забезпечення діяльності
монастиря
(встановлення
тимчасової
споруди
з
реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва) ;
ГОЛОСУВАЛИ : «за»-24, проти – «1», утримався-«1».
в користування на умовах оренди
26). Колективному підприємству «Барська центральна аптека» – орієнтовною
площею 0,0017 га
по вул. Героїв Майдану, 19 «а», бокс 3 для
обслуговування нежитлового приміщення «гараж»;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
27). Гр.. Кушнір Олені Феоктистівні – орієнтовною площею 0,4500 га по вул.
Червоноармійська, 11 для виробничих потреб (обслуговування
нежитлового приміщення «Ремонтно-експлуатаційна база»);
Вважати таким, що втратило чинність рішення 32 сесії 6 скликання від
30.11.2012р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну
ділянку на умовах оренди» гр.. Янішевській Г.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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28). Гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу – орієнтовною площею 0,0015 га
по вул. Р.Люксембург, 27 для провадження комерційної діяльності
(обслуговування прибудови до магазину);
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:
1. Вітковську Діану Миколаївну - для будівництва житлового будинку під
№ 1031;
2. Кривого Віталія Миколайовича - для будівництва житлового будинку
під № 1032;
3. Ковбасюк Ольгу Володимирівну -- для будівництва житлового будинку
під № 1033;
4. Ковбасюка Андрія Володимировича - для будівництва житлового
будинку під № 1034;
5. Вирстюка Сергія Васильовича - для будівництва житлового будинку
під № 1035;
6. Григор’є
в
а
Ром
а
н
а
Во
л
одими
р
ович
- для будівництва житлового будинку під № 1036;
7. Григор’є
в
а
Во
л
одими
р
а Павловича - для будівництва житлового будинку під № 1037;
8. Шемчук Вікторії Сергіївни - для будівництва житлового будинку під №
1038;
Мака Сергія Петровича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №73;
10.
Безсмертного Віктора Олександровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 74;
11.
Цапа Віталія Васильовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 75;
12.
Баламея Дениса Олександровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під №76;
13.
Гуляка Вадима Станіславовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 77;
14.
Колесника Юрія Івановича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 78;
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15.
Ракшуна Анатолія Вікторовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №79;
16.
Ракшуна Олега Вікторовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 80;
17.
Суконніка Юрія Миколайовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 81;
18.
Мироновича Віталія Анатолійовича
- для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під №82;
19.
Олійника Олега Миколайовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 83;
20.
Пічуру Юрія Васильовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 84;
21.
Шуляка Володимира Анатолійовича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під №85;
22.
Лукашова Максима Сергійовича - для будівництва житлового будинку
в пільгову чергу під № 86;
23.
Мацюка Олександра Миколайовича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 87;
24.
Байцурака Євгенія Євгеновича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №88;
25.
Шуляка Сергія Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 89;
26.
Стрижевського Вадима Ігоровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 90;
27.
Плеха Олександра Олеговича- для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №91;
28.
Федишена Сергія Володимировича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 92;
29.
Банделюка Андрія Васильовича - для будівництва житлового будинку
в пільгову чергу під № 93;
30.
Макодзюбу Ігора Юрійовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №94;
31.
Тхака Андрія В’ячеславовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 95;
32.
Медвєдєва Анатолія Вікторовича для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 96;
33.
Маляра Ігоря Степановича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 97;
34.
Мазура Олега Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 98;
35.
Хмельовськго Анатолія Леонідовича- для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під №99;
36.
Данільчука Леоніда Олександровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 100;
37.
Колосовича Сергія Анатолійовича для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 101;
38.
Зінчука Олега Миколайовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під №102;
39.
Ратушняка Максима Миколайовича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 103;
40.
Назара Ярослава Юрійовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 104;
41.
Короля Анатолія Івановича - для будівництва житлового будинку в
17

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

пільгову чергу під № 105;
Гарника Вадима Олександровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 106;
Заневського Аркадія Олександровича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 107;
Гонтаря Олександра Васильовича- для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 108;
Мельника Івана Олеговича- для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 109;
Басюка Олександра Леонідовича- для будівництва житлового будинку
в пільгову чергу під № 110;
Грамарчука Анатолія Миколайовича- для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 111;
Дроздова Сергія Анатолійовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 112;
Сафонова Анатолія Петровича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 113;
Кривого Віктора Петровича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 114;
Янковського Ігоря Святославовича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 115;
Крупського Віктора Валерійовича - для будівництва житлового
будинку в пільгову чергу під № 116;
Залевського Віталія Вікторовича - для будівництва житлового будинку
в пільгову чергу під № 117;
Довбиуса Віталія Вікторовича - для будівництва житлового будинку в
пільгову чергу під № 118;

Хмарука Олександра Миколайовича - для будівництва гаража під №
519;
56.
Юркову Наталію Леонідівну – для будівництва гаража під №520;
57.
Шумиводу Оксану Ігорівну - для будівництва гаража під №521;
58.
Філіпову Олену Вікторівну - для будівництва гаража під №522;
59.
Слісарчук Ірину Олександрівну - для будівництва гаража під №523;
60.
Леськова Олександра Миколайовича - для будівництва гаража під
№524;
61.
Кушніра Миколу Петровича - для будівництва гаража під №525;
62.
Мацюка Олександра Миколайовича - для будівництва гаража під
№526 (АТО);
63.
Банделюка Андрія Васильовича - для будівництва гаража під №527
(УБД).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
55.

3.1
3.

Слухали: заяву гр. Кушніра П.В. про виділення іншої земельної ділянки
площею 0,0024 га в межах міста Бар для будівництва гаража замість
земельної ділянки виділеної на території ЗОШ №3 та на якій побудовано ГРП.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Включити гр. .Кушніра Петра Васильовича в списки громадян
на отримання земельних ділянок для будівництва гаража під №528.

3.1
4.

Слухали: заяву гр. Кучерук О.В. про виділення земельної ділянки по вул.
Гагаріна для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди).
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Кучерук Оксані Василівні у виділенні земельної
ділянки по вул. Гагаріна для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди). Запропонувати виділення земельної
ділянки для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди) по вул. Котова в м.Бар.
3.1
5.

Слухали: заяву гр.. Пліщенко В.М. про виділення земельної ділянки в м.Бар
по вул. Соборна, Р.Люксембург, Героїв Майдану для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди з продажу
молочної продукції ТН «Білозгар», ПрАТ «Літинський молочний завод»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити заяву гр.. Пліщенку Валерію Миколайовичу у
виділенні земельної ділянки в м.Бар по вул. Соборна, Р.Люксембург, Героїв
Майдану для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди з продажу молочної продукції ТН «Білозгар», ПрАТ
«Літинський молочний завод»). Запропонувати гр. Пліщенку В.М. виділення
земельної ділянки для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасової споруди з продажу молочної продукції ТН «Білозгар», ПрАТ
«Літинський молочний завод») по вул..Сагайдачного в м.Бар.

3.1
6.

Слухали: заяву гр. Васіковського А. П. про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Плотинна, 38 для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр.. Васіковському Анатолію Петровичу термін дії
договору оренди земельної ділянки площею 0,1000 га в м. Бар по вул.
Плотинна, 38 на 3 роки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд з орендною платою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.1
7.

Слухали: заяву гр. Таєнчук В.Г. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул.Героїв Майдану.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Таєнчук Валентині Герасимівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права земельного
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0090 га , кадастровий номер –
0520210100:01:061:0060, по вул. Героїв Майдану, 12 Б в м.Бар для
провадження комерційної діяльності на 3 роки з платою за користування
земельною ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.1
8.

Слухали: заяву гр. Савчука Л. П. про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0372 га по вул. Плотинній
для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Савчуку Леоніду Павловичу договір оренди
земельної ділянки площею 0,0372 га в м. Бар по вул. Плотинній на 3 роки для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди) з
орендною платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
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3.1
9.

Слухали: заяву гр. Ляхнович М. О. про продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0020 га на майдані Святого Миколая для
індивідуального гаражного будівництва.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити гр. Ляхнович Марії Олексіївні договір оренди
земельної ділянки площею 0,0020 га на майдані Святого Миколая в м.Бар
для індивідуального гаражного будівництва на 10 років з орендною платою
в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.2
0.

Слухали: звернення ТОВ «Матеріальні ресурси» про продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки площею 7,7722 га по вул. Заводська, 15
на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити ТОВ «Матеріальні ресурси» термін дії договору
оренди земельної ділянки площею 7,7722 га по вул. Заводська, 15 на 49
років для виробничих потреб з орендною платою в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.2
1.

Слухали: звернення ТОВ «Хлібна країна» про поновлення договорів про
встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки для провадження
комерційної діяльності (розміщення об’єктів виїзної торгівлі) на 49 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Відмовити ТОВ «Хлібна країна» у поновленні догорів про встановлення
земельного сервітуту на земельні ділянки в м.Бар для провадження
комерційної діяльності (розміщення об'єктів виїзної торгівлі) на 49 років, а
саме на наступні земельні ділянки:
- площею 0,0010 га по вул. Соборна (біля будинку №23);
- площею 0,0010 га на перехресті вулиць Героїв Майдану Р.Люксембург;
- площею 0,0010 га по вул.Р.Люксембург, біля будинку №68;
- площею 0,0010 га по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32.
2) Поновити ТОВ «Хлібна країна» договори про встановлення земельного
сервітуту на земельні ділянки в м.Бар на 6 місяців для провадження
комерційної діяльності (розміщення об'єктів виїзної торгівлі) з орендною
платою в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок
після повної сплати заборгованості за користування земельними
ділянками, а саме на наступні земельні ділянки :
- площею 0,0010 га по вул. Соборна (біля будинку №23);
- площею 0,0010 га на перехресті вулиць Героїв Майдану Р.Люксембург;
- площею 0,0010 га по вул.Р. Люксембург, біля будинку №68;
- площею 0,0010 га по вул. Героїв Майдану, між будинками №30 та №32.

3.2
2.

Слухали: заяву гр. Сердюка М.І. про надання земельної ділянки площею
0,1000 га по вул.. Героїв Майдану (Пролетарська), 39-Н в м.Бар для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Сердюку Миколі Івановичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права власності
на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Героїв Майдану, 39-Н в м.Бар
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для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.
3.2
3.

Слухали: заяву гр. Мацуна А.Й. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для оформлення права власності на земельну ділянку
площею 0,0339 га по вул. Ю.Телеги, 10 а.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 55 сесії 6 скликання від 22.09.2014р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. Мацуну А.Й.» викласти в
новій редакції:
« 1. Затвердити гр. Мацуну А.Й. технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,0339 га по
вул..Ю.Телеги, 10а, в т.ч. площею 0,0310 га, кадастровий номер –
0520210100:01:099:0028, для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, та площею 0,0029 га для ведення
особистого селянського господарства.
2.Передати гр. Мацуну Антону Йосиповичу безкоштовно в приватну
власність земельну ділянку 0,0029 га для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3.Рекомендувати гр. Мацуну Антону Йосиповичу оформити право власності
на дані земельні ділянки в територіальному органі Державної реєстраційної
служби.».

3.2
4.

Слухали: заяву гр. Таєнчук В.Г. про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул.Соборна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Таєнчук Валентині Герасимівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права земельного
сервітуту на земельну ділянку площею 0,0060 га , кадастровий номер –
0520210100:01:064:0073, по вул. Соборна, 6 Д в м.Бар для провадження
комерційної діяльності на 3 роки з платою за користування земельною
ділянкою на праві земельного сервітуту в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

3.2
5.

Слухали: заяву гр. Данилишиної М. А. про дозвіл на внесення змін до
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), а саме щодо розподілу земельної ділянки по
вул. Ю.Телеги, 13 на дві частини.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Данилишиній Марії Антонівні на внесення
змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), а саме розподіл земельної ділянки
по вул. Ю.Телеги, 13 в м.Бар на дві частини.

3.2
6.

Слухали: заяву гр. Краєвського Д. С. про дозвіл на внесення змін до
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), а саме щодо зменшення площі орендованої
земельної ділянки з «0,0098» га до «0.0055» по вул. Святого Миколая , 7-В, в
зв’язку з тим, що не вся земельна ділянка використовується за цільовим
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призначенням.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Краєвському Денису Сергійовичу у наданні
дозволу на внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а саме щодо
зменшення площі орендованої земельної ділянки з «0,0098» га до «0.0055»
по вул. Святого Миколая , 7-В в м.Бар, враховуючи те, що на запропонованій
до вилучення з користування земельній ділянці розташований навіс..
3.2
7.

Слухали: заяву гр. Мазура А. А. щодо внесення змін до рішення 45 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 31.10.2013р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гвоздяра Ю.В.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати квартирі гр. Мазура Анатолія Антоновича наступну поштову
адресу – м. Бар, вул. Некрасова, 21, кв. 1 (замість Некрасова, 21, кв.
1/2 ).
2) Внести зміни до рішення 45 сесії Барської міської ради 6 скликання від
31.10.2013р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Гвоздяра Ю.В.», а саме в п.2,3 слова «Гвоздяру Юрію Васильовичу»
замінити словами «Мазуру Анатолію Антоновичу» .

3.2
8.

Слухали: заяву гр. Холяви В. І. щодо внесення змін до рішення 36 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 28.02.2013р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів , що
посвідчують право власності на земельну ділянку гр.. Холяви М.І.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 36 сесії Барської міської ради 6
скликання від 28.02.2013р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів , що посвідчують право власності
на земельну ділянку гр.. Холяви М.І.», а саме в п.2,3 слова «Холяві М.І.»
замінити словами «Холяві Валентині Іванівні».

3.2
9.

Слухали: заяву гр. Заторського В. Ф. щодо внесення змін до рішення 48 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 16.12.2013р. «Про затвердження
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Заторському
В.Ф.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 48 сесії Барської міської ради 6
скликання від 16.12.2013р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Заторському В.Ф.», а саме в п.1 слова «по
вул. Пролетарська, 39 А в м.Бар для обслуговування пилорами та столярного
цеху» замінити словами «по вул. Героїв Майдану, 39 А в м.Бар для
виробничих потреб (обслуговування пилорами та столярного цеху)».

3.3
0.

Слухали: звернення ПрАТ «БМП №1» щодо внесення змін до рішення 54 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 14.07.2014р. «Про надання згоди ПРАТ
«БМП №1» на будівництво гаражів».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 54 сесії Барської міської ради 6 скликання від
14.07.2014р. щодо дозволу на будівництво гаражів ПрАТ «БМП № 1»
викласти в новій редакції:
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Керуючись ст.12, 93, 122, 123, 151 ЗК України, ст. 25 «Про
землеустрій”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
сесія Барської міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству «Будівельномонтажне підприємство №1» на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га на майдані
Святого Миколая, біля будинку №8 в м.Бар для будівництва гаражів за
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.».
3.3
1.

Слухали: заяву Ткачук В. О. про внесення змін до Рішення 54 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 14.07.2014р. «Про поновлення договору оренди
земельної ділянки ФОП Ткачук В.О.», а саме збільшення терміну оренди
земельної ділянки з 3 до 25 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 54 сесії Барської міської ради 6 скликання від
14.07.2014р. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки ФОП
Ткачук В.О.» залишити без змін.

3.3
2.

СЛУХАЛИ: заяву гр. Носюка В. М. про збільшення площі наданої в оренду
земельної ділянки по вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО») з «0,0049 га» до
«0,0160га» для провадження комерційної діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр.
Носюку Володимиру Михайловичу на
внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а саме збільшення розміру
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площі земельної ділянки по вул. Героїв Майдану (біля АЗС «ОККО») в м.Бар
») з «0,0049 га» до «0,0160га» для провадження комерційної діяльності.
3.3
3.

СЛУХАЛИ: заяву гр.Мельника М. В. про надання в користування на умовах
земельного сервітуту земельної ділянки площею 0,0030га по вул. Соборна,
поряд з орендованою ним земельною ділянкою (магазин АБВтехніка) для
провадження комерційної діяльності (здійснення торгівлі),
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр.Мельнику Миколі Володимировичу у наданні в
користування на умовах земельного сервітуту земельної ділянки площею
0,0030га по вул. Соборна в м.Бар для провадження комерційної діяльності
(здійснення торгівлі), враховуючи те, що дана земельна ділянка є проїздом
до будівлі комунальної власності по вул.. Соборна, 24/1 в м.Бар.

3.3
4.

Слухали: заяву гр. Керницької Анастасії Володимирівни щодо викупу
земельної ділянки площею 0,0030 га по вул. Соборна ,6 Г для провадження
комерційної діяльності (обслуговування магазину).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0030 га по вул. Соборна, 6
Г в м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування
магазину).

3.3
5.

Слухали: заяву гр. Гегамяна Армена Вагінаковича щодо викупу земельної
ділянки площею 0,0121 га по вул. Святого Миколая 9 В для провадження
комерційної
діяльності
(облаштування
під’їзду
д
о
к
афе).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0121 га по вул. Святого
Миколая 9 В в м.Бар для провадження комерційної діяльності (облаштування
під’їзду
д
о
к
афе).

3.3
6.

Слухали: заяву гр. Заторської І.І. про викуп земельної ділянки площею
0,0125 га по вул. Героїв Майдану, 14а для провадження комерційної
діяльності.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки площею 0,0125 га по вул. Героїв Майдану, 14а в м.Бар в сумі 23304
грн. 00 коп. без урахування ПДВ за земельну ділянку для провадження
комерційної діяльності. Продати гр. Заторській Інні Іванівні земельну
ділянку площею 0,0125 га, кадастровий номер 0520210100:01:061:0005, за
23304 грн. 00 коп.
на підставі висновку державної експертизи
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землевпорядної організації від 23 вересня 2014р. за №719.
3.3
7.

Слухали: Про затвердження рішення виконкому від 20.11.2014р. за №297
«Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою СО
«Барські електричні мережі».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 20.11.2014р. за №297 «Про
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою СО «Барські
електричні мережі» щодо надання дозволу Структурній одиниці «Барські
електричні мережі» на виготовлення
технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права користування земельною ділянкою
орієнтовною площею 0,0035 га на умовах земельного сервітуту по вул.
Ю.Телеги в м.Бар для встановлення розвантажувальної КТП за рахунок
земель житлової та громадської забудови.
Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства інформує голова комісії
Терлецький А.П.

3.3
8.

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконкому від 17.10.2014 р. за №244.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення виконкому від 17.10.2014 р. за №244 щодо
затвердження КП «Бар-благоустрій» проектно-кошторисної документації по
робочому проекту «Капітальний ремонт тротуарів в м.Бар по вулицях Героїв
Майдану, Соборна, Р.Люксембург (коригування ПКД)» на суму 760757 грн.
(сімсот шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят сім гривень).

3.3
9.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо передачі на баланс
підприємства котельної по вул..Р.Люксембург, 70 А для виробничих потреб.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл на передачу з балансу КП «Баркомунтепло» на баланс КП
«Бар-благоустрій» котельні по вул..Р.Люксембург, 70 А для використання в
статутній діяльності.
2) Для виконання п.1 створити комісію у наступному складі:
Голова комісії : заступник міського голови Гвоздяр Ю.В.
Члени комісії:
- начальник КП «Бар-благоустрій»;
- головний бухгалтер КП «Бар-благоустрій»;
- начальник КП «Баркомунтепло»;
- головний бухгалтер КП «Баркомунтепло».

3.4
0.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо списання автомобіля ГАЗ
2705 Газель, державний номер АВ 4187 ВМ, 2000 р.в., в зв’язку з
непридатністю до використання та неефективністю його відновлення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати згоду комунальному підприємству «Бар-благоустрій»
Барської міської ради на відчуження шляхом продажу у встановленому
законом порядку транспортного засобу
ГАЗ 2705 Газель, державний
номер АВ 4187 ВМ, 2000 р.в..

3.4
1.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо продажу автомобіля ЗІЛ
431412 САМОСКИД-С, державний номер АВ 4179 ВМ, 1993 р.в., в зв’язку з
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нерентабельним використанням.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати згоду комунальному підприємству «Бар-благоустрій»
Барської міської ради на відчуження шляхом продажу у встановленому
законом порядку транспортного засобу ЗІЛ 431412 САМОСКИД-С, державний
номер АВ 4179 ВМ, 1993 р.в.
3.4
2.

1

3.4
3.

Слухали: заяву гр.. Галузінського Михайла Петровича про дозвіл на
прибудову до квартири розміром 4х6 кв.м по вул. Туніка, 7 кв. 16 .
Терлецький А.П. проінформував , що є правила проведення добудов до
житлових будинків, зачитав роз’яснення Міністерства регіонального
розвитку та будівництва в Україні від 31.01.2014р. щодо прибудов , добудов
лоджій, балконів до квартир багатоквартирних житлових будинків.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Галузінському Михайлу Петровичу у дозволі на
прибудову до квартири розміром 4х6 кв.м по вул. Туніка, 7 кв. 16 в м.Бар.

3.4
4.

Слухали: заяву гр. Педоса Р.М. про дозвіл на виготовлення паспорту
прив’язки тимчасової споруди по вул. Гагаріна.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Педосу Ростиславу Миколайовичу на
виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди по вул. вул. Гагаріна
в м.Бар.

3.4
5.

Слухали: заяву гр. Гегамяна А.В. про дозвіл на виготовлення паспорту
прив’язки тимчасової споруди (металевого кіоску) по вул. Святого Миколая, 9
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Слухали: Про внесення змін до
«Порядку пайової участі
замовників у розвитку інженерно- транспортної та соціальної
інфраструктури м.Бар» затвердженого рішенням 15 сесії 6 скликання
від 29.11.2011р.» .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ Пп.1 п.2.1. Розділу 2 Порядку пайової участі замовників у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
викласти в наступній редакції:
«- будівництво - це діяльність, спрямована на спорудження об’єктів
основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних
підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що
здійснюються на вільних площах».
Пп. 10 п.2.1. Розділу 2 викласти в наступній редакції:
«- уповноважені органи:
– відділ архітектури, будівництва та земельних відносин Барської міської
ради, уповноважений здійснювати: реєстрацію звернень замовників про
укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста, розрахунок величини пайової участі
належного замовником до оплати, перевірку наявності у замовника повного
пакету документів згідно з діючим законодавством та вразі необхідності
здійснювати перевірку фактичного стану будівництва об’єктів;
- відділ правового та соціального забезпечення Барської міської ради
уповноважений готувати відповідні договори про пайову участь у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар та
здійснювати контроль за виконанням замовниками цих договорів».

а.
ГОЛОСУВАЛИ : «за»-25, проти – «0», утримався-«1».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гегамяну Армену Вагінаковичу на
виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди по вул. вул. Святого
Миколая, 9 а в м.Бар.
3.4
6.

Слухали: заяву гр. Кітновського А.А. про дозвіл на підключення житлового
будинку до мережі природного газу по вул. Марата 12 А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кітновському Андрію Анатолійовичу на
виготовлення проектної документації щодо підключення житлового будинку
до мережі природного газу по вул. Марата 12 А в м.Бар.

3.4
7.

Слухали: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Барської міської ради 6 скликання на 2015 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Кальман О.В. розповів про курси секретарів міських рад, на яких був
присутній, семінар проводив Філатов В.О., секретар регіонального
відділення, Кальман О.В. був модератором, Логінова Л.Г. – співдоповідачем.
Розглядались питання роботи міської ради, підготовка і проведення сесій,
наша міська рада на рівні, проводяться громадські слухання, секретарі
міських рад відмітили роботу нашої міської ради на оцінку «добре».
Головуючий повідомив, що до міської ради по обміну досвідом бажають
приїхати секретарі міських рад з м.Хмільник та м.Тульчин.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів Барської міської ради 6 скликання на 2015 рік.

3.4
8.

Слухали:
Головуючий зачитав депутатський запит депутата міської ради
Степанківського М.О. щодо відвідування депутатами міської ради сесійних
засідань, повідомив, що інформація запитувачу надана, запропонував
інформацію розмістити в газеті.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Розмістити в газеті «Барчани» інформацію щодо відвідування
депутатами міської ради сесійних засідань.
Різне.
Депутат міської ради Степанківський М.О. зачитав звернення ГО
«МАЙДАН» щодо роботи виконкому міської ради (додається) та звернення
групи депутатів щодо проведення сесійних засідань міської ради о 15.00.

Головуючий повідомив, що порядок денний 56 сесії вичерпаний, запитав щодо
зауважень та пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити
роботу 56 сесії міської ради від 28.11.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 56 сесії міської ради 6 скликання від 28.11.2014р.
Звучить Гімн України.
Головуючий

О.І. Дзісь
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Секретар
Г.В.Педос
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