УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
57 сесія

6 скликання

29.12.2014р.

Початок сесії: 15 год. 35 хв.
Закінчення пленарного засідання: 19 год. 10 хв.
Місце проведення: Барська районна рада, велика зала.
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 21 чол.
Відсутні депутати: Домбровський С.Й., Душкевич В.Г., Загорулько Л.Л., Кобиль А.П., Кондратюк І.М.,
Грицишин В.В., Нівельська О.Я., Савчук Ю.І., Шостаківський О.П., міський голова Дзісь О.І.
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, представники від громади міста.
Головуючий на сесії: секретар міської ради Кальман О.В.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував згідно регламенту роботи Барської міської ради відкрити пленарне
засідання 57 сесії Барської міської ради 6 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо
інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 57 сесії Барської міської ради 6 скликання відкрити, працювати дві
години без перерви.
Звучить Гімн України.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 57 сесії міської ради 6 скликання у кількості одного
депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 57 сесії Барської міської ради у кількості одного
депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Педос Г.В., запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 57 сесії Барської міської ради 6
скликання депутата Педос Ганну Василівну.
СЛУХАЛИ : Головуючий повідомив, що Порядок денний розданий кожному депутату, запитав щодо
зауважень до порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
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Депутат Степанківський М.О. запропонував другим розглянути питання «Про розгляд звернень
депутатів міської ради».
Депутат Досій С.В. запропонував включити до Порядку денного питання щодо реєстрації Статуту
громадської організації.
Депутат Цицюрський Л.Л. запропонував включити до порядку денного його депутатський запит щодо
діяльності секретаря міської ради Кальмана О.В.
Головуючий ставить на голосування пропозицію депутата Степанківського М.О. про розгляд другим
питання «Про розгляд звернень депутатів міської ради».
ГОЛОСУВАЛИ: «за»-11 , проти - «5», утрималось – «5».
ВИРІШИЛИ: Другим розглянути питання «Про розгляд звернень депутатів міської ради».
Головуючий оголосив про розгляд пропозиції депутата Досія С.В. щодо включення до Порядку денного
питання про реєстрацію Статуту громадської організації.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Хода Є.Г. запропонував не розглядати дане питання , так як його потрібно вивчити,
опрацювати на комісії.
Головуючий ставить на голосування пропозицію депутата Ходи Є.Г. щодо не розглядання даного
питання на засіданні даної сесії.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Питання щодо реєстрації Статуту громадської організації на засіданні даної сесії не
розглядати, додатково вивчити на комісії , розглянути на наступному сесійному засіданні .
Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Цицюрського Л.Л. щодо включення до
порядку денного депутатського запиту Цицюрського Л.Л. щодо діяльності секретаря міської ради
Кальмана О.В
ГОЛОСУВАЛИ: за-«2» , проти - «14», утрималось – «5». Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував затвердити порядок денний в цілому, враховуючи пропозицію депутата
Степанківського М.О.
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) Про розгляд звернень депутатів міської ради.
3) Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
4) Різне.
Розгляд питань порядку денного:
Головуючий: Питання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, цін та інвестицій інформує голова комісії Хода Є.Г.
1.1.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 49 сесії 6 скликання від 31.01.2014р. «Про
міський бюджет на 2014 рік».
Голосували: за – «18», проти-«3», утрималось-«0». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: По загальному фонду перенести видатки: зняти з КФК 070101 «Дошкільні заклади
освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 10000,00 грн. та
направити на КФК 120201 «Періодичні видання (газети, журнали)» КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 10000 грн.

1.2.

СЛУХАЛИ: Про звільнення від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
міста.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Звільнити з 01.01.2015р.:
1) гр. Каспрук Юлію Михайлівну від плати за харчування сина Каспрука Костянтина
Аркадійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
2) гр. Савєльєву Наталю Василівну від плати за харчування сина Савєльєва Дениса
Васильовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
3) гр. Хому Олену Станіславівну від плати за харчування сина Хоми Володимира Сергійовича в
ДНЗ №7 на 50% як багатодітну сім’ю;
4) гр. Медведєву Інну Петрівну від плати за харчування доньки Медведєвої Ольги Юріївни в
ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
5) гр. Продан Любов Віталіївну від плати за харчування сина Продана Івана Васильовича в ДНЗ
№1 на 50% як багатодітну сім’ю;
6) гр. Саволюк Юлію Анатоліївну від плати за харчування доньки Саволюк Ангеліни Олегівни в
ДНЗ №2 на 50% як багатодітну сім’ю;
7) гр. Баліцкого Романа Степановича від плати за харчування доньки Баліцкої Маргарити
Романівни в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
8) гр. Кугай-Пархонюк Катерину Сергіївну від плати за харчування сина Пархонюка Івана
Олександровича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
9) гр. Боднар Олесю Володимирівну від плати за харчування дітей Боднаря Олександра
Костянтиновича та Боднаря Андрія Костянтиновича в ДНЗ №1 на 50% як багатодітну сім’ю;
10) гр. Мізерну Людмилу Іванівну від плати за харчування доньки Мізерної Яни Русланівни в
ДНЗ №3 на 50% як багатодітну сім’ю;
11) гр. Гуд Ганну Олександрівну від плати за харчування дітей Гуда Антона Сергійовича та Гуда
Костянтина Сергійовича в ДНЗ №8 на 50% як багатодітну сім’ю;
12) гр. Кучер Марину Володимирівну від плати за харчування доньки Кучер Ірини Євгеніївни в
ДНЗ№3 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.01.2015р. по 30.04.2015р.
13) гр. Шкраб Олену Петрівну від плати за харчування доньки Шкраб Вероніки Олександрівни в
ДНЗ№3 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.01.2015р. по 30.04.2015р.
14) гр. Краєвську Світлану Сергіївну від плати за харчування сина Краєвського Владислава
Сергійовича в ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.01.2015р. по
30.04.2015р.
15) гр. Повольну Ірину Володимирівну від плати за харчування доньки Повольної Лесі
Олександрівни в ДНЗ№3 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.01.2015р. по
30.04.2015р.
16) гр. Крисько Людмилу Володимирівну від плати за харчування доньки Крисько Ліни
Олександрівни в ДНЗ№1 на 100% як малозабезпечену сім’ю на період з 01.01.2015р. по
30.04.2015р.
17) 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;
1.3.

СЛУХАЛИ: Про виплату допомоги на поховання.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу:
1) гр. Гонтар Марині Владиславівні на поховання батька Гонтаря Владислава Васильовича в
розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
2) гр. Орлику Віталію Олеговичу на поховання батька Орлика Олега Григоровича в розмірі 500
грн. , який на день смерті ніде не працював.
3) гр. Ружанському Анатолію Георгійовичу на поховання брата Ружанського Віктора Георгійовича
в розмірі 500 грн. , який на день смерті ніде не працював.
4) гр. Гросю Костянтину Анатолійовичу на поховання брата Грося Ігоря Анатолійовича в розмірі
500 грн., який на день смерті ніде не працював.
5) гр. Болюх Марії Карлівні на поховання сина Подуфалова Віктора Олександровича в розмірі
500 грн., який на день смерті ніде не працював.
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Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.
1.4.

СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання матеріальної допомоги.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати:
1) гр. Нетупському Борису Михайловичу допомогу в розмірі 1000 грн. на лікування ;
2) гр. Трушиної Анелії Федорівні, гр. Трушиної Аліні Олександрівні допомогу в розмірі 300 грн. на
лікування (була проведенна хірургічна операція в онкодиспансері);
гр. Марценковській Віліні Карлівні допомогу в розмірі 300 грн. на лікування (проведення
хіміотерапії) .Фінансово-економічному відділу здійснити виплати згідно даного рішення.

1.5.

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови від 30.10.2014р. за №194-Р «Про
дозвіл на здійснення попередньої оплати робіт за договором КП «Бар-благоустрій».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. повідомив, що в його депутатському зверненні звучить пропозиція
щодо створення комісії для визначення якості і відповідності до технології виконаних робіт з
укладання асфальту.
Депутат Мандрика М.І. запитав причину затвердження розпорядження, адже раніше такого не
робили ніколи.
Керуючий справами виконкому міської ради Логінова Л.Г. надала роз’яснення , що є
розпорядження Державного казначейства щодо сплати авансових платежів лише після згоди
розпорядника коштів, а це-сесія міської ради.
Депутат Хода Є.Г. зауважив, що якість прокладеного асфальту можливо визначити лише весною
після сходження снігу, а на даний час розмови потрібно припинити, слід сплатити аванс.
Голосували: за – «16», проти-«1», утрималось-«4». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови від 30.10.2014р. за №194-Р «Про дозвіл
на здійснення попередньої оплати робіт за договором КП «Бар-благоустрій», а саме: про дозвіл
КП «Бар-благоустрій» на попередню оплату робіт в розмірі 30 % кошторисної вартості за
договором підряду по робочому проекту «Капітальний ремонт тротуарів в м.Бар по вулицях
Героїв Майдану, Соборна, Р.Люксембург (коригування ПКД)»/кошторисна вартість будівельних
робіт - 601097 грн.

1.6.

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження міського голови від 11.12.2014р. за №218-Р «Про
дозвіл на надання матеріальної допомоги в/ч ПП 2830».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови від 11.12.2014р. за №218-Р «Про дозвіл
на надання матеріальної допомоги в/ч ПП 2830», а саме: про дозвіл КП «Баркомунтепло» на
придбання
теплого одягу, взуття та інших предметів першої необхідності для
військовослужбовців, направлених для участі в АТО на сході країни на суму 13372,0 грн.

1.7.

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення начальника Барського гарнізону,командира Військової
частини А0853 полковника Предиткевича О.С. щодо надання інформації про прийняті міською
радою рішення з питань надання пільг та допомоги учасникам АТО і членам їх.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати наступну інформацію:
1) Барською міською радою виділені кошти гр.Ординському Івану Леонтійовичу в сумі 10000
грн. для купівлі та встановлення пам’ятника на могилі його сина Ординського Леоніда
Івановича, героїчно загиблого під час АТО, колишнього працівника КП «Барське
будинкоуправління» (рішення 54 сесії 6 скликання від 14.07.2014р. )
2) КП «Баркомунтепло» виділені кошти на придбання теплого одягу, взуття та інших предметів
першої необхідності для військовослужбовців, направлених для участі в АТО на сході країни
на суму 13372,0 грн. (розпорядження міського голови від 11.12.2014р. за №218-Р,
затверджене даною сесією).
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1.8.

СЛУХАЛИ: Про продаж об’єкту нерухомості комунальної власності м. Бар – нежитлового
приміщення бойлерної по вул.. Соборна 23 Б.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Припинити право повного господарського відання комунальному підприємству
«Баркомунтепло» на нежитлове приміщення бойлерної, загальною площею 42,2 м²
розташованої в м. Бар, по вул.. Соборна, 23 Б.
2) Затвердити звіт про незалежну оцінку нежилого приміщення бойлерної, загальною площею
42,2 м² розташованої в м. Бар, по вул.. Соборна, 23 Б з стартовою ціною 76150грн. без ПДВ
та провести її відчуження шляхом продажу на аукціоні на підставі договору про проведення
аукціону укладеного з відповідною організацією.

1.9.

СЛУХАЛИ: Про продаж об’єкту нерухомості комунальної власності м. Бар – нежитлового
приміщення бойлерної по вул.. Соборна 17 А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Припинити право повного господарського відання комунальному підприємству
«Баркомунтепло» на нежитлове приміщення бойлерної, загальною площею 86,2 м²
розташованої в м. Бар, по вул.. Соборна, 17 А.
2) Затвердити звіт про незалежну оцінку нежилого приміщення бойлерної, загальною площею
86,2 м² розташованої в м. Бар, по вул.. Соборна, 17 А з стартовою ціною 187320грн. без ПДВ
та провести її відчуження шляхом продажу на аукціоні на підставі договору про проведення
аукціону укладеного з відповідною організацією.
Депутат Терлецький А.П. запропонував наступним розглянути питання постійної депутатської
комісії з питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Наступним розглянути питання постійної депутатської комісії з питань архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Головуючий: Питання постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства інформує голова комісії Терлецький А.П.

1.10.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про незалежну оцінку нежитлового підвального приміщення
по вул..Жовтневої революції, 4 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності, а саме
нежитлового підвального приміщення, що складається з приміщень літ. «І», літ. «ІІ», літ. «ІІІ» ,
літ. «IV» , загальною площею 68,69 м2 за адресою: м.Бар, Барського району, Вінницької області,
по вул..Жовтневої революції, 4, виготовлену суб’єктом оціночної діяльності Мудрим В.В.
ринковою вартістю 56394 грн. без урахування ПДВ.

1.11.

СЛУХАЛИ: звернення Барського міського центру соціально – психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» про поновлення договору оренди
нежитлового приміщення по пров.Коцюбинського, 4.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поновити договір оренди приміщення Барському міському центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест», а саме
приміщення загальною площею 136 м² по пров. Коцюбинського, 4 м. Бар терміном на 2р.11 міс. зі
ставкою орендної плати 1 грн. в рік.

1.12.

СЛУХАЛИ: звернення Державної фітосанітарної інспекції Вінницької області щодо припинення
договору оренди нежитлового приміщення площею 18 кв.м по вул.. Героїів Майдану,6 з ДУ
«Вінницька обласна фіто санітарна лабораторія»,та укладання договору оренди на дане
5

приміщення з Державною фітосанітарною інспекцією Вінницької області
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Припинити договір оренди нежитлового приміщення площею 18 кв.м по вул.. Героїв
Майдану,6 в м.Бар з ДУ «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія».. Укласти договір оренди
на дане приміщення з Державною фітосанітарною інспекцією Вінницької області як з
вищестоящою організацією на 2р.11міс. зі ставкою орендної плати 25 грн/ кв.м . (без урахування
ПДВ).
1.13.

Слухали: заяву гр.. Казачкова Олексія Івановича про дозвіл на облаштування окремого входу виходу без добудови до квартири №16 по вул. Героїв Майдану 21.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Казачкову Євгенію Миколайовичу на облаштування окремого
входу - виходу без добудови до квартири №16 по вул. Героїв Майдану 21 в м.Бар. Гр. Казачкову
Євгенію Миколайовичу здійснити благоустрій території ..

1.14.

СЛУХАЛИ: звернення Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ щодо продовження
терміну зберігання труб діаметром 150 мм в кількості 140 пм до вересня 2015р.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Телятніков С.Ю. запитав щодо причини вирізання труб.
Депутат Степанківський М.О. відповів, що в зв’язку з закінченням опалювального сезону.
Депутат районної ради, керівник КП «Баркомунтепло» Бартащук А.Ф. запитав щодо підстави
для вирізання труб, наявності рішення міської ради.
Депутат Степанківський М.О. відповів , що рішення міської ради немає, було звернення до
міського голови, є розписка про зберігання труб.
Головуючий запропонував дане питання розглянути при розгляді питання щодо ліквідації КП
«Баркомунтепло» та з урахуванням пропозицій ліквідаційної комісії з ліквідації КП
«Баркомунтепло».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Заяву розглянути з урахуванням пропозицій ліквідаційної комісії з ліквідації КП
«Баркомунтепло» .

1.15.

СЛУХАЛИ: звернення Барського КВУВКГ «Барводоканал» про тривалий строк експлуатації
трубопроводів, необхідність заміни 200 м трубопроводу та про врахування даної інформації при
демонтажі трубопроводів тепломережі .
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Мандрика М.І. запропонував врахувати звернення Барського КВУВКГ «Барводоканал»
при роботі ліквідаційної комісії з ліквідації КП «Баркомунтепло» щодо розподілу демонтованих
трубопроводів тепломережі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Врахувати звернення Барського КВУВКГ «Барводоканал» при роботі ліквідаційної
комісії з ліквідації КП «Баркомунтепло» щодо розподілу демонтованих трубопроводів
тепломережі.

1.16.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» про передачу житлового будинку №19А
по вул.Р.Люксембург на баланс ОСББ «ЖОВТЕНЬ БАР».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на передачу житлового будинку №19А по
вул.Р.Люксембург з балансу КП «Барське будинкоуправління» на баланс ОСББ «ЖОВТЕНЬ
БАР».
2) Створити комісію щодо передачі житлового комплексу на баланс ОСББ «ЖОВТЕНЬ БАР» у
наступному складі:
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови.
Члени комісії:
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голова правління ОСББ «ЖОВТЕНЬ БАР»;
бухгалтер ОСББ «ЖОВТЕНЬ БАР»;
начальник КП «Барське будинкоуправління»;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління»..
1.17.

СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» про передачу житлового будинку №1Б
по вул.Чернишевського на баланс ОСББ «БАШТА-БАР».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на передачу житлового будинку №1 Б по
вул. Чернишевського з балансу КП «Барське будинкоуправління» на баланс ОСББ
«БАШТА-БАР».
2) Створити комісію щодо передачі житлового комплексу на баланс ОСББ «БАШТА-БАР» у
наступному складі:
Голова комісії: Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови.
Члени комісії:
голова правління ОСББ «БАШТА-БАР»;
бухгалтер ОСББ «БАШТА-БАР»;
начальник КП «Барське будинкоуправління»;
головний бухгалтер КП «Барське будинкоуправління».

1.18.

СЛУХАЛИ: Про ліквідацію КП «Баркомунтепло».
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий запропонував головою
ліквідаційної комісії призначити Терлецького А.П.,
заступником Орищука С.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ :
1) Ліквідувати комунальне підприємство «Баркомунтепло» Барської міської ради.
2) Утворити ліквідаційну комісію у наступному складі:
Голова комісії: –– Терлецький Анатолій Петрович – голова постійної депутатської комісії з
питань архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (ідент. номер
2350715672)
Заступник голови комісії: - Орищук Сергій Юрійович - начальник відділу ПСЗ міської ради
(ідент. номер 3075211057);
Члени комісії:
Рибак Галина Олександрівна – головний бухгалтер КП «Баркомунтепло» (ідент. номер
2161506727);
Бартащук Анатолій Францович – начальник КП «Баркомунтепло» (ідент. номер 2237923291);
3) Встановити строк проведення ліквідаційної процедури комунального підприємства
«Баркомунтепло» Барської міської ради: - на протязі 5-ти місяців, починаючи з дати внесення
державним реєстратором до ЄДР запису про рішення щодо припинення юридичної особи.
4) Ліквідаційній комісії у встановленому порядку провести інвентаризацію наявного майна
комунального підприємства «Баркомунтепло» Барської міської ради, скласти проміжний та
ліквідаційний баланси та подати їх на затвердження ради, вжити заходів щодо стягнення
дебіторської заборгованості, а також здійснити інші заходи, передбачені законодавством.
5) Встановити строк для подачі заяв – претензій кредиторів: 2 місяці з дати опублікування
оголошення щодо ліквідації підприємства.

1.19.

СЛУХАЛИ: звернення Відділу освіти Барської РДА щодо передачі майна загальноосвітніх шкіл
міста Бар в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ , міста Барського
району в тимчасове користування строком на 5 років.
ВИСТУПИЛИ:
Заступник міського голови Гвоздяр Ю.В. запропонував залишити термін на один рік,
враховуючи проекти законів про децентралізацію влади, так як буде інша структура, інша
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підлеглість і медицини, і освіти, тому немає сенсу збільшувати термін.
Перший заступник голови РДА Мельник Н.В. : Буде зроблено ремонт, термін лише до кінця 2015
року. Як має бути на подальше?
Головуючий повідомив, що надалі так буде, як і раніше. Питання серйозне, майно належить
всій територіальній громаді міста, і так просто прийняти рішення про передачу майна в спільну
комунальну власність територіальних громад району ми не можемо. Дане питання
обговорювалось на комісії, а також і в минулому році.
Депутат Ставнюк І.М. запропонував надати на п’ять років.
Головуючий запропонував проголосувати в порядку надходження пропозицій та поставив на
голосування пропозицію щодо передачі майна загальноосвітніх шкіл міста Бар в спільну
комунальну власність територіальних громад сіл, селищ , міста Барського району в тимчасове
користування строком на 1 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«7» , проти - «9», утрималось – «5». Рішення не прийнято.
Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо передачі майна загальноосвітніх шкіл
міста Бар в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ , міста Барського
району в тимчасове користування строком на 5 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«12» , проти - «9», утрималось – «0». Рішення не прийнято.
1.20.

СЛУХАЛИ:
Депутат Степанківський М.О. озвучив пропозицію щодо внесення в порядок денний питання
«Про подання на експертизу Генерального плану міста та виділення коштів».
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Кушнір П.В. повідомив, що вже давно отримав земельну ділянку під будівництво 4-х
поверхового будинку. З 1 січня 2015р. вводиться історико-архітектурний опорний план, без якого
ніхто не зможе виготовити документацію на будівництво , також учасники АТО. Міська рада
повинна виготовити цей історико-архітектурний опорний план.
Головуючий повідомив, що на початку нового року буде вирішуватись питання щодо
поновлення договору про затвердження нового Генерального плану.

1.21.

СЛУХАЛИ:
Депутат Ставнюк І.М. запропонував повторно розглянути звернення Відділу освіти Барської РДА
щодо передачі майна загальноосвітніх шкіл міста Бар в спільну комунальну власність
територіальних громад сіл, селищ , міста Барського району в тимчасове користування строком
на 5 років.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий повідомив, що необхідно питання досконало вивчити та розглянути на наступній
сесії, можливо тоді проголосуємо на десять чи п’ятнадцять років.
Депутат Ставнюк І.М. запропонував сьогодні проголосувати щодо передачі майна на один рік, а
наступній сесії повторно розглянути питання щодо передачі майна на п’ять років за участю
фахівців відділу освіти.
Головуючий погодився щодо повторного розгляду заяви на наступній сесії за участю фахівців
відділу освіти за їх зверненням та поставив на повторне голосування пропозицію щодо передачі
майна загальноосвітніх шкіл міста Бар в спільну комунальну власність територіальних громад
сіл, селищ , міста Барського району в тимчасове користування строком на 1 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ :
1) Продовжити термін дії договору про передачу приміщень шкіл та матеріальних цінностей в
тимчасове строкове користування, укладеного між Барською міською радою та відділом
освіти Барської РДА 30.03.2009 р. до 31 січня 2016 р.
2) Відділу освіти Барської РДА наголосити на необхідності утримання приміщень та іншого
майна загальноосвітніх шкіл міста, переданого в тимчасове користування, в належному стані.

2.1.

СЛУХАЛИ:
Депутат Степанківський М.О. зачитав своє та звернення ГО «Барське районне об’єднання
«Майдан»» в частині про скасування рішення 47 сесії Барської міської ради від 29.11.2013р.
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щодо виділення гр..Таєнчук В.Г. земельної ділянки в межах міста площею 140,0 га.
ВИСТУПИЛИ:
Керуючий справами виконавчого комітету Логінова Л.Г., яка повідомила, що відповідно до
рішення Конституційного суду України по справі №1-9/2009 від 16.04.2009р. №7-рп/2009 (справа
про скасування актів органів місцевого самоврядування) ненормативні правові акти місцевого
самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього
виконання, тому вони не можуть буди скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування
після їх виконання. Органи місцевого самоврядування не можуть скасувати свої попередні
рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів даних рішень виникли
правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом
інтересів і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення . В даному
випадку рішення, яке ви пропонуєте скасувати, мало правові наслідки, вичерпало свою дію
фактом виготовлення на його підставі громадянкою Таєнчук В.Г. проекту землеустрою, а тому
дане рішення не може бути скасоване радою. З мотивів невідповідності Конституції або Законам
України рішення міської ради визнаються незаконними в судовому порядку.
Головуючий : Всі почули відповідь про те, що дане рішення може бути скасоване лише за
рішенням суду.
Депутат Досій С.В. : За рішення , яке пропонує скасувати депутат Степанківський М.О.
голосували всі депутати одноголосно, є протокол, людина платитиме 3% . Ми ж так само
виділили земельні ділянки під сонячні батареї, в тому самому районі.
Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. відмітила, що гр..Таєнчук В.Г. рішенням вже скористалась
і сьогодні на розгляд ради буде винесене питання про затвердження проекту із землеустрою
даної земельної ділянки.
Депутат Ловчинський А.А. також запропонував питання розглянути в комплексі.
Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Ловчинського А.А. щодо розгляду
даного питання разом з питанням щодо затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Таєнчук В.Г.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«20» , проти - «1», утрималось – «0».
ВИРІШИЛИ: Розглянути дане питання разом з питанням щодо затвердження проекту із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Таєнчук В.Г.
2.2.

СЛУХАЛИ:
Депутат Степанківський М.О. зачитав своє та звернення ГО «Барське районне об’єднання
«Майдан»» в частині про створення комісії для вивчення питання щодо відповідності технології
укладання асфальту на тротуарах міста в грудні 2014р. будівельним нормативам. Запропонував
до складу комісії включити Крикливого Олександра Володимировича та Цицюрського Артура
Анатолійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. запропонував внести ще одну кандидатуру до складу комісії –
викладача Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ Стусенка Григорія Івановича.
Депутат Хода Є.Г. зауважив, що можна і ще 10 осіб включити до складу комісії, але це не
фахівці, у них немає спеціальних приладів. Є дорожня інспекція, технічний нагляд.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Створити комісію для вивчення питання щодо відповідності технології укладання
асфальту на тротуарах міста в грудні 2014р. будівельним нормативам у наступному складі:
Голова комісії : Терлецький Анатолій Петрович – голова постійної депутатської комісії з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства;
Члени комісії:
Собчишен Анатолій Михайлович, депутат міської ради;
Степанківський Микола Олександрович, депутат міської ради;
Гегамян Армен Вагінакович, депутат міської ради;
Кушнір Петро Васильович, депутат міської ради;
Кондратюк Ігор Михайлович, депутат міської ради;
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Крикливий Олександр Володимирович за його згодою;
Цицюрський Артур Анатолійович за його згодою;
Стусенко Григорій Іванович за його згодою.
2.3.

СЛУХАЛИ:
Депутат Степанківський М.О. зачитав своє та звернення ГО «Барське районне об’єднання
«Майдан»» в частині про введення до складу виконавчого комітету міської ради Зеленської З.М.
та Цицюрського А.А.
Головуючий зачитав депутатське звернення депутата міської ради Педос Г.В. про введення до
складу виконавчого комітету міської ради Кузнецової Надії Федорівни, голови ради ветеранів та
депутата міської ради Терлецького А.П. про введення до складу виконавчого комітету міської
ради Кирилюка Олександра Андрійовича та Христофора Романа Дем’яновича.
Головуючий повідомив, що в законі прописано, що кандидатури членів виконкому подає міський
голова, тому дане питання буде обговорено на засіданні постійних комісій за участю міського
голови і ним буде прийняте рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«20» , проти - «0», утрималось – «1».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові провести аналіз відвідування членами виконкому
засідань та внести при потребі інші кандидатури на засідання комісій та сесії міської ради.

2.4.

СЛУХАЛИ:
Депутат Степанківський М.О. зачитав своє звернення та звернення ГО «Барське районне
об’єднання «Майдан»» в частині щодо оголошення недовіри міському голові Дзісю О.І. та
звільнення його з посади.
ВИСТУПИЛИ:
Керуючий справами виконкому Логінова Л.Г. надала роз’яснення, що відповідно до ч.2,3 ст.79
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного,
міського голови можуть бути достроково припинені якщо він порушує Конституцію або Закони
України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. При
цьому повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого
референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не
менш як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради.
Відповідно до п.8.4 регламенту роботи Барської міської ради 6 скликання , затвердженого
рішенням 2 (позачергової ) сесії Барської міської ради 6 скликання від 30.11.2010р., підставами
для розгляду питання про дострокове припинення повноважень міського голови є наявність
рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, про підтвердження
фактів порушення міським головою Конституції, законів України, прав і свобод громадян,
незабезпечення здійснення наданих йому повноважень. Питання про дострокове припинення
повноважень міського голови можуть винести на розгляд міської ради не менш як ½ депутатів від
загального складу ради . Ініціатори подають обгрунтовану заяву в письмовій формі, завірену
власноручними підписами. Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення
повноважень міського голови попередньо розглядаються
постійними комісіями ради,
виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого
рішення. Таким чином дане питання не обгунтоване , невитриманий порядок його подання,
відсутнє обґрунтування тощо, а тому не може на даний час буди розглянуте радою.
Головуючий повідомив, що з питань постійної комісії з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища проінформує член комісії Досій С.В.

3.1.

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
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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 і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд:
1) Гр. Івашеву Михайлу Івановичу – площею 0,1140 га, кадастровий номер –
0520210100:03:043:0002, по вул. Л.Ратушної, 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2) Гр. Камінській Ганні Петрівні – площею 0,0462 га, кадастровий номер –
0520210100:01:098:0019 по вул. Островського 43;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3) Гр. Шилик Ларисі Леонідівні – площею 0,0571 га, кадастровий номер –
0520210100:01:029:0059, по вул. Врублевського 4;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4) Гр. Голюк Галині Корніївні - площею 0,0599 га, кадастровий номер – 0520210100:01:044:0010,
по вул. Ворошилова 7 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
5) Гр. Бондарчук Ліді Петрівні - площею 0,0369 га, кадастровий номер –
0520210100:01:061:0061, по вул. Урицького 22-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6) Гр. Приходьку Валерію Вікторовичу - площею 0,0618 га, кадастровий номер –
0520210100:01:078:0063, по вул. Марата 61;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7) Гр. Нетупському Миколі Казміровичу - площею 0,0528 га, кадастровий номер –
0520210100:01:094:0004, по вул. Зарічній 4 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва:
8) Гр. Івашевій Тетяні Анатоліївні - площею 0,0024 га, кадастровий номер
0520210100:01:022:0186, по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 2 «Г»;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9) Гр. Пилипенку Віктору Васильовичу - площею 0,0035 га, кадастровий номер
0520210100:01:022:0187, по вул. М.Кривоноса 60, бокс 29 А , ряд Г;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10) Гр. Данилюку Сергію Анатолійовичу
- площею 0,0031 га, кадастровий номер
0520210100:01:104:0056, по вул. Коцюбинського 19 А, бокс 14 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11) Гр. Кравцю Володимиру Степановичу - площею 0,0020 га, кадастровий номер
0520210100:01:036:0031, по вул. Героїв Майдану 19 а , бокс №2;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12) Гр. Лук’яновій Ніні Дмитрівні - площею 0,0026 га, кадастровий номер
0520210100:01:108:0058, по вул. Буняковського , 2-8, бокс 1 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13) Гр. Козловській Галині Вікторівні
- площею 0,0028 га, кадастровий номер
0520210100:01:033:0132, по вул. Калініна 2 Г , бокс 12;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
14) Гр.Михайлині Сергію Юрійовичу-площею 0,0039 га по вул.Р.Люксембург, 29 Б, бокс3;
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15) Гр. Роздорожнюку Олександру Григоровичу - площею 0,0030 га, кадастровий номер –
0520210100:01:002:0041, по вул. Територія цукрового заводу 40 А, ряд В , бокс 46;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для ведення особистого селянського господарства:
16) гр. Зборовській Ірині Василівні – площею 0,15 га по вул.. Медвецького ;
Рішення 9 сесії Барської міської ради 6 скликання від 13.05.2011р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
оренди на земельну ділянку гр. Зборовській І.В.» скасувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
17) Гр. Гвоздецькому Анатолію Васильовичу - площею 0,1358 га, по вул. Суворова, 42-а;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ : Відмовити, внести зміни до технічної документації щодо зменшення площі
земельної ділянки з «0,1358 га» на «0,0400 га».
в користування на умовах оренди
18) Гр.Носюку Володимиру Михайловичу – площею 0,0120га, кадастровий номер –
0520210100:02:026:0028, по вул. Героїв Майдану, біля АЗС «ОККО» для провадження
комерційної діяльності до 01.02.2060р. з платою за користування земельною ділянкою на
праві оренди в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в постійне користування :
19) Барській дитячій музичній школі - площею 0,1601 га, кадастровий номер –
0520210100:01:057:0125, по вул. Жовтневої революції , 5 для будівництва та
обслуговування будівель закладів освіти ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
20) Державній санітарно-епідеміологічній службі України - площею 0,2504 га, кадастровий
номер – 0520210100:01:141:0104 по вул. Р.Люксембург, 34 та площею 0,0956 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:141:0105 по вул. Р.Люксембург, 26 для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
Визнати Державний акт на право постійного користування І-ВН №001628 таким, що втратив
чинність.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
21) Барській міжрайонній державній лабораторії ветеринарної медицини - площею 1,1793 га,
кадастровий номер – 0520210100:03:006:0020, по вул. М.Кривоноса, 72 для обслуговування
Барської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В комунальну власність
22) Барській міській раді - площею 0,4905 га, кадастровий номер – 0520210100:01:032:0068, по
вул. Врублевського 40 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3.2.

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):
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в приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд:
1). Гр. Кирилюк Ользі Григорівні – орієнтовною площею 0,0400 га по вул. М.Кривоноса, 40;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
2). Гр. Стодолінській Олені Іванівні - площею 0,0298 га по вул. Шевченка, 4-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3). Гр. Чернецькій Ніні Володимирівні - площею 0,0275 га по вул. І.Франка, 7-1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
4). Гр. Сідлецькому Олександру Вікторовичу - орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Чехова, 8;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в приватну власність для індивідуального гаражного будівництва
5). Гр. Мельнику Олегу Володимировичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Героїв
Майдану 32 А, бокс 1;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
6). гр. Малій Олені Василівні - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Володарського, 17/32
бокс 7;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
7). Гр. Гавришу Олександру Васильовичу - орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Жовтневої
революції , 3, бокс 11;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
8). Гр. Малярчук Аллі Григорівні - орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Жовтневої революції,
4 А, бокс 10 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
9). Гр. Любарському Віктору Федоровичу – орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Героїв
Майдану, 30 А бокс 14 А;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
10). Гр. Бондарю Борису Дмитровичу - орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Жовтневої
революції, 4 В бокс 5 ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
11). гр. Морозу Павлу Васильовичу - орієнтовною площею 0,0026 га по вул. Новоселів 7, бокс
37;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
12). Гр. Розінець Наталці Василівні - орієнтовною площею 0,0019 га по вул. М.Кривоноса, 60 ,
бокс 1 – А ;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
13). Проект із землеустрою-Гр. Гуменній Анастасії Євгеніївні - орієнтовною площею 0,0024 га по
вул. Гагаріна, 21, бокс 14;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
В приватну власність для ведення особистого селянського господарства
14). Гр. Боднар Галині Леонідівні - орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Грушевського, 73;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
15). Гр.Войтовичу Леоніду Павловичу - орієнтовною площею 0,0700 га по вул. Ярослава
Мудрого, 2.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
в користування на умовах оренди
16). Гр.. Лозінському Ігорю Броніславовичу – орієнтовною площею 0,0177 га по вул. Гагаріна, 5в в м.Бар для провадження комерційної діяльності ( обслуговування об’єкту незавершеного
будівництва дитяче кафе);
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Лозінському Ігорю Броніславовичу земельну ділянку площею 0,0177 га
по вул. Гагаріна, 5-в в м.Бар для провадження комерційної діяльності ( обслуговування об’єкту
незавершеного будівництва дитяче кафе), на умовах оренди до 25.07.2055р. за рахунок земель
13

житлової та громадської забудови міста зі ставкою плати за користування в розмірі 5% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на період будівництва об’єкту нерухомості.
в користування на умовах земельного сервітуту
17). Гр..Малій Олені Василівні – орієнтовною площею 0,0006 га по вул. Володарського, 17 кв.1
для будівництва прибудови до двоповерхового житлового будинку;
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ : на додаткове вивчення, в зв’язку з відсутністю згоди співвласників будинку.
3.3.

СЛУХАЛИ: Заяви громадян про виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів:
ВИРІШИЛИ: Включити в списки щодо виділення земельних ділянок наступних громадян:
для будівництва житлового будинку
1). Римар Марію Леонідівну - під № 1039;
2). Римара Анатолія Анатолійовича - під № 1040;
3). Федишена Олександра Володимировича - в пільгову чергу під №119(АТО);
4). Кухара Григорія Івановича - в пільгову чергу під № 120(АТО);
5). Навроцького Ігоря Васильовича - в пільгову чергу під № 121(АТО);
6). Голубкова Олексія Ігоровича - в пільгову чергу під №122(АТО);
7). Заводного Олександра Васильовича - в пільгову чергу під № 123(АТО);
8). Червінського Олександра Анатолійовича - в пільгову чергу під № 124(АТО);
9). Шерстюка Сергія Анатолійовича - в пільгову чергу під №125(АТО);
10). Зайця Сергія Васильовича - в пільгову чергу під № 126(АТО);
11). Кльопку Вадима Вікторовича - в пільгову чергу під № 127(АТО);
12). Нажу Юрія Григоровича - в пільгову чергу під №128(АТО);
13). Ніколаєва Миколу Васильовича -в пільгову чергу під № 129(АТО);
14). Пічуру Віталія Васильовича - в пільгову чергу під № 130(АТО);
15). Захандревича Мирослава Віталійовича - в пільгову чергу під №131(АТО);
16). Мацюка Анатолія Анатолійовича - в пільгову чергу під № 132(АТО);
17). Станкевича Олексія Валентиновича - в пільгову чергу під № 133(АТО);
18). Гащука Дмитра Михайловича - в пільгову чергу під №134(АТО);
19). Кавчука Олега Олександровича -в пільгову чергу під № 135(АТО);
20). Гречанюка Віктора Михайловича - в пільгову чергу під № 136(АТО);
21). Максимича Івана Михайловича- в пільгову чергу під №137(АТО);
22). Саманюка Олександра Івановича - в пільгову чергу під № 138(АТО);
23). Портнова Михайла Миколайовича - в пільгову чергу під № 139(АТО);
24). Кичака Євгенія Михайловича - в пільгову чергу під № 140(АТО);
25). Долинного Олександра Анатолійовича - в пільгову чергу під № 141(АТО);
26). Пішенка Олександра Анатолійовича - в пільгову чергу під № 142(АТО);
27). Овчарова В’ячеслава Вікторовича - в пільгову чергу під №143 (УБД);
28). Гарматюка Сергія Анатолійовича - в пільгову чергу під № 144 (АТО);
29). Бондаря Ігоря Олексійовича - в пільгову чергу під № 145 (АТО);
30). Шмигельського Олексія Івановича - в пільгову чергу під № 146 (АТО);
31). Павича Олександра Миколайовича - в пільгову чергу під № 147 (АТО);
32). Пархонюка Олександра Васильовича - в пільгову чергу під № 148 (АТО);
33). Сидюка Івана Юрійовича - в пільгову чергу під № 149 (АТО);
для будівництва гаража
34).
35).
36).
37).
38).
39).

Байцурака Євгенія Євгеновича - під № 529(АТО);
Трокачевського Олександра Григоровича – під №530;
Кльопку Вадима Вікторовича - під №531 (АТО);
Підлубного Миколу Володимировича - під №532;
Максимича Івана Михайловича - під №533 (АТО).
Залевського Віталія Вікторовича - під № 534(АТО);
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40). Науменка Сергія Володимировича – під №535(АТО);
41). Кушніра Руслана Анатолійовича - під №536 (АТО);
42). Боднаря Ігоря Олексійовича - під №537 (АТО);
43). Навроцького Ігоря Васильовича - під №538(АТО);
44). Мельничука Олександра Сергійовича - під №539;
45). Мірчука Андрія Степановича - під №540(АТО);
46). Шмигельського Олексія Івановича -під № 543 (АТО);
47). Павича Олександра Миколайовича - під № 544 (АТО);
48). Пархонюка Олександра Васильовича - під № 545(АТО).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
3.4.

Слухали: звернення ТОВ «Пфаннер-Бар» про затвердження проекту із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по вул. Героїв Майдану , Шевченка в користування на умовах
оренди.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю «Пфаннер-Бар » проект із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду в м.Бар:
для обслуговування артезіанських свердловин:
- площею 0,3006 га , кадастровий номер – 0520210100:02:031:0008, по вул..Шевченка;
- площею 0,7923 га , кадастровий номер – 0520210100:02:031:0010, по вул..Шевченка;
площею 1,1065 га , кадастровий номер – 0520210100:02:031:0011, по вул..Шевченка;
- площею 0,7909 га , кадастровий номер – 0520210100:02:031:0012, по вул..Шевченка;
- площею 0,2798 га , кадастровий номер – 0520210100:02:021:0005, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,2522 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0020, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,2805 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0019, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,3019 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0021, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,2800 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0024, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,2799 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0023, по вул. Героїв
Майдану;
для обслуговування енергетичних установок :
- площею 0,0035 га , кадастровий номер – 0520210100:02:026:0022, по вул. Героїв
Майдану;
- площею 0,0038 га , кадастровий номер – 0520210100:02:031:0009, по вул. Шевченка.
2)Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Пфаннер-Бар» вищевказані земельні
ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років за рахунок земель
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення з оплатою в
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.5.

Слухали: Про дозвіл Барсько-Мурованокуриловецькому об’єднаному районному військовому
комісаріату на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення в приватну власність
учасникам АТО земельних ділянок орієнтовною площею 5,0 га в районі аеродрому .
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо вірності розрахунку, можливо потрібно 10,0 га
виділити.
Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. відповіла, що згідно наданих заяв, у разі надходження
інших заяв , буде розглядатись питання щодо виділення інших земельних ділянок.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барсько-Мурованокуриловецькому об’єднаному районному
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військовому комісаріату на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельних
ділянок орієнтовною площею 5,0 га в м.Бар в районі аеродрому для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової
та громадської забудови, з метою подальшого надання земельних ділянок в приватну власність
учасникам АТО.
3.6.

Слухали: заяву гр. Таєнчук В.Г. про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в користування.
ВИСТУПИЛИ:
Любарський В.К. про те, що даній громадянці слід виділити 5,0 га і досить.
Піддубний М.І. зауважив, що питання резонансне, і його не потрібно розглядати та голосувати
перед Новим роком.
Депутат Степанківський М.О. про те, що в затвердженні проекту взагалі слід відмовити.
Головуючий про те, що не затвердження проекту землеустрою і є відмовою. Хто за цю
пропозицію?
ГОЛОСУВАЛИ: за-«17» , проти - «1», утрималось – «3».
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Таєнчук Валентині Герасимівні у затвердженні проекту із землеустрою
щодо відведення в оренду наступних земельних ділянок в м.Бар: площею 1,8994га, кадастровий
номер 0520210100:03:004:0022, по вул. М.Кривоноса 74Б; площею 4,2090 га, кадастровий
номер 0520210100:02:028:0028, по вул.Червоноармійська 17Б; площею 32,4223га, кадастровий
номер 0520210100:02:031:0013, по вул.Червоноармійська 17В; площею 4,7216 га, кадастровий
номер 0520210100:02:029:0003, по вул.Червоноармійська 17Г; площею 30,7459га, кадастровий
номер 0520210100:07:001:0001, по вул.Червоноармійська 17Д; площею 14,3653га, кадастровий
номер 0520210100:02:032:0003, по вул.Лісова 10А для ведення фермерського господарства.

3.7.

СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ1» про збільшення терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 11,1946 га по вул..Червоноармійська, 70 Б в м.Бар та зменшення
плати за користування даною земельною ділянкою з 5% до 3 %.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Мандрика М.І. : Що змінилось за цей місяць?
Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. відповіла , що орендарю направлений договір оренди , і
він звернувся до міської ради про зменшення відсотку з п’яти до трьох.
Депутат Мандрика М.І. запропонував надати земельну ділянку на 10 років під 5%.
Депутат Хода Є.Г. повідомив, що це інвестори з Чехії , які будують по всій області – Ямпіль,
Літин.
Головуючий повідомив, що районна рада також надавала землю цьому товариству, зацікавився
у голови районної ради Піддубного М.І. під який відсоток.
Піддубний М.І. повідомив, що не пам’ятає.
Головуючий ставить на голосування звернення ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ» про збільшення терміну
дії договору оренди земельної ділянки площею 11,1946 га по вул..Червоноармійська, 70 Б в
м.Бар з трьох до 49 років та зменшення плати за користування даною земельною ділянкою з 5%
до 3 %.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«8» , проти - «8», утрималось – «5». Рішення не прийнято.
Головуючий ставить на голосування пропозицію депутата Мандрики М.І. про збільшення
терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 11,1946 га по вул..Червоноармійська, 70
Б в м.Бар з трьох до 10 років з платою за користування даною земельною ділянкою без змін 5%.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«9» , проти - «12», утрималось – «0». Рішення не прийнято.

3.8.

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 52 сесії 6 скликання Барської міської ради від 14.04.2014р.
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ПОДІЛЛЯ
СОЛАР ПРО»
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо причин скасування даного рішення.
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Начальник відділу АБЗВ Зубкова Н.І. відповіла, що товариство можливо не влаштовує 5 %
орендної плати, договір оренди землі не підписаний, повернутий поштовим відділенням в зв’язку
з відсутністю адресата.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 52 сесії 6 скликання Барської міської ради від 14.04.2014р. «Про
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ПОДІЛЛЯ
СОЛАР ПРО»», враховуючи те, що ТОВ «ПОДІЛЛЯ СОЛАР ПРО» не виконує вимоги рішення 52
сесії 6 скликання Барської міської ради від 14.04.2014р., а саме товариство не уклало договір
оренди земельної ділянки з Барською міською радою, а також те, що направлені товариству
міською радою договори оренди землі повернуті поштовим відділенням, у зв’язку в відсутністю
адресата.
3.9.

Слухали: заяву гр. Мякушки Т. В. про виділення земельної ділянки по вул.. Святого Миколая 9
для будівництва гаража .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Мякушці Тетяні Василівні у виділенні земельної ділянки по вул..
Святого Миколая 9 в м.Бар для будівництва гаража. Включити гр. Мякушку Тетяну Василівну в
списки громадян на отримання земельних ділянок для будівництва гаражів під № 541.

3.10.

Слухали: заяву гр. Дзюбас М.Г. про виділення земельної ділянки по вул. Р.Люксембург, в дворі
будинку №29 для будівництва гаража .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Дзюбас Марії Григорівні у виділенні земельної ділянки по вул.
Р.Люксембург, в дворі будинку №29 в м.Бар для будівництва гаража. Включити гр. Дзюбас Марію
Григорівну в списки громадян на отримання земельних ділянок для будівництва гаражів під №
542..

3.11.

Слухали: заяву гр. Каськуна Л.В. про виділення земельної ділянки по вул. В.Комарова, в дворі
будинку №4 для будівництва гаража .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Каськуну Леоніду Васильовичу у виділенні земельної ділянки по вул.
В.Комарова, в дворі будинку №4 в м.Бар для будівництва гаража, враховуючи те, що
запропонована заявником земельна ділянка знаходиться в дворі іншого житлового будинку, а
також те, що вільні від забудови земельні ділянки для гаражного будівництва надаються
громадянам згідно черги.

3.12.

Слухали: заяви громадян про виділення земельних ділянок в межах міста Бар для ведення
особистого селянського господарства гр.гр. Максимича Івана Михайловича, Байцурака Євгенія
Євгеновича, учасників АТО.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«19» , проти - «1», утрималось – «1». Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розглянути дане питання після затвердження Генерального плану міста Бар.

3.13.

Слухали: заяву ТОВ «Матеріальні ресурси» про виділення земельної ділянки на перехресті
вулиць Територія цукрового заводу-Заводська для розташування біл-борду.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити пріоритет на розміщення рекламного засобу - білборду за ТОВ «Матеріальні
ресурси» на перехресті вулиць Територія цукрового заводу – Заводська терміном на 3
місяці.
2) ТОВ «Матеріальні ресурси» укласти договір з Барською міською радою про тимчасове
користування місцями розташування рекламного засобу (пріоритету) на період з 29.12.2014р. до
моменту остаточного оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, але не більше ніж
на 3 місяці.
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3.14.

Слухали: заяву гр. Кльопки В. В. про виділення земельної ділянки по вул. Островського на
території запланованого ринку для здійснення роздрібної торгівлі.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: заяву зняти з розгляду. Заяву розглянути після облаштування території
запланованої для здійснення торгівлі.

3.15.

Слухали: заяву гр. Кремінської Л. А. про виділення земельної ділянки по вул. Р.Люксембург, біля
будинку №60 для встановлення двох зблокованих ТС .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр.. Кремінській Лесі Анатоліївні у виділенні земельної ділянки в м.Бар по
вул. Р.Люксембург, біля будинку №60 для провадження комерційної діяльності (встановлення
двох зблокованих тимчасових споруд).

3.16.

Слухали: звернення ФОП Загроцького О.Ц., Палій Є.С., Терлецької Г.Ю. щодо про продовження
терміну дії договору оренди земельних ділянок по вул. Островського, для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасових споруд).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: 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 01.01.2015р.» замінити словами «до 01.03.2015р.»;
- ФОП Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0044 га по вул. Островського в м.Бар, а
саме слова «до 01.01.2015р.» замінити словами «до 01.03.2015р.»;
- ФОП Палій Євдокії Самійлівні - площею 0,0035 га по вул. Островського в м.Бар, а саме слова
«до 01.01.2015р.» замінити словами «до 01.03.2015р.»;
- ФОП Терлецькій Галині Юліанівні - площею 0,0040 га по вул. Островського, 5-Д в м.Бар, а
саме слова «до 01.01.2015р.» замінити словами «до 01.03.2015р.»

3.17.

Слухали: заяву гр. Шевчука Т. П. про продовження терміну дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0032 га по вул. Р.Люксембург, 64 для провадження комерційної діяльності
(облаштування окремого входу в магазин).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Шевчуку Тарасу Петровичу термін дії договору оренди земельної
ділянки площею 0,0032 га в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 64 на 3 роки для провадження
комерційної діяльності (облаштування окремого входу в магазин) з орендною платою в розмірі
12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.18.

Слухали: заяву гр. Войцехівського І.Л. про розірвання договору оренди земельної ділянки
площею 0,0177 га по вул. Гагаріна, 5-в для провадження комерційної діяльності ( обслуговування
об’єкту незавершеного будівництва дитячого кафе).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,0177 га по вул. Гагаріна, 5-в
в м.Бар для провадження комерційної діяльності ( обслуговування об’єкту незавершеного
будівництва дитячого кафе), укладений 06.07.2007р. між Барською міською радою та гр.
Войцехівським Ігорем Леонідовичем, зареєстрований Вінницькою регіональною філією Центру
ДЗК 12.06.2008р. за №040810100015 за згодою сторін, з ініціативи орендаря.

3.19.

Слухали: заяву гр. Декалюк С. П. про внесення змін до рішення 39 сесії 6 скликання від
31.05.2013р. «Про поновлення договору оренди земельної ділянки ФОП Декалюк С.П.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 39 сесії 6 скликання від 31.05.2013р. «Про поновлення
договору оренди земельної ділянки ФОП Декалюк С.П.», а саме в п.1 слова «для виробничих
потреб» замінити словами «для іншого сільськогосподарського призначення».
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3.20.

Слухали: заяву гр. Конаревої Н.С. про внесення змін до рішення 16 сесії 6 скликання від
19.12.2011р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Конаревій Н.С.».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 16 сесії 6 скликання від 19.12.2011р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку гр. Конаревій Н.С.» викласти в новій редакції:
« 1. Затвердити гр. Конаревій Наталії Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права власності на земельну ділянку площею 0,0139 га по вул. Кірова, 12, в
т.ч. площею 0,0100 га, кадастровий номер – 0520210100:01:025:0023, та площею 0,0039 га,
кадастровий номер – 0520210100:01:025:0022, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
2.Передати гр. Конаревій Наталії Сергіївні безкоштовно в приватну власність дані земельні
ділянки за рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
3.Рекомендувати гр. Конаревій Наталії Сергіївні оформити право власності на дані земельні
ділянки в територіальному органі Державної реєстраційної служби.».

3.21.

Слухали: заяву гр. Гудзя Вадима Миколайовича про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
Островського, 2/1.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити гр. Гудзю Вадиму Миколайовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права оренди на земельну ділянку площею 0,0439 га по вул. Островського, 2/1 в
м.Бар для провадження комерційної діяльності ( обслуговування капітальних та тимчасових
споруд), враховуючи те , що капітальна будівля знаходиться у спільній частковій власності та
розташована на земельній ділянці площею 0,0666 га, одна частина якої площею 0,0227га – у
державній власності, друга частина якої знаходиться користуванні ФОП Гудзь В.М.

3.22.

Слухали: заяву гр. Яцюка Івана Миколайовича про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 38 сесії Барської міської ради 6 скликання від 25.04.2013р. «Про дозвіл на
виготовлення документації на земельну ділянку на умовах оренди гр. Яцюку І.М.» викласти в
наступній редакції :
«Про дозвіл на виготовлення документації
на земельну ділянку гр. Яцюку І.М.»
Розглянувши заяву гр.Яцюка І.М. про дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст.12,
81, 93, 118, 124, 125, 126 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 гр. Яцюку Івану Миколайовичу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною
площею 2,1447 га по вул. Територія цукрового заводу, 32А в м.Бар, в т.ч.:
- для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;
- для оформлення права власності на земельну ділянку орієнтовною площею 1,7947 га для
ведення особистого селянського господарства ;
- для оформлення права оренди на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га для
селянсько-фермерського господарства
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за рахунок земель житлової та громадської забудови.».
3.23.

Слухали: заяву гр. Помилуйка Володимира Васильовича про зміну цільового призначення
земельної ділянки площею 0,0070га по вул..Гагаріна , а саме надати земельну ділянку під
капітальну будівлю, замість двох зблокованих тимчасових споруд.
Депутат Досій С.В. також зачитав звернення Барської дільниці УГГ, яке адресоване голові
міської ради та прокурору.
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Степанківський М.О. : Якщо такі порушення, чому комісії пропонує на розгляд сесії.
Помилуйко В.В. повідомив, що 2006 році йому виділена земельна ділянка міською радою,
коли міським головою був Телега Ю.Д. Відстань від газогону до будови 6 м 92 см, я згоден
відрубати 8 см будівлі, та навести порядок, якщо буде дозвіл на капітальне будівництво.
Головуючий ставить на голосування питання щодо надання дозволу гр.. Помилуйку В.В. щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0070га по вул..Гагаріна , а саме
надати земельну ділянку під капітальну будівлю, замість двох зблокованих тимчасових споруд.
ГОЛОСУВАЛИ: за-«12» , проти - «1», утрималось – «8». Рішення не прийнято.

3.24.

Слухали: заяву гр. Нарольського Анатолія Івановича про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок по вул. М.Кривоноса, 60, бокс
418 та бокс 420 в одну, з послідуючим присвоєнням одного кадастрового номера
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Нарольському Анатолію Івановичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в м.Бар по вул. М.Кривоноса,
60, бокс 418 та по вул. М.Кривоноса, 60, бокс 420 в одну, з послідуючим присвоєнням одного
кадастрового номера та поштової адреси : м.Бар, вул. М.Кривоноса, 60, бокс 418.

3.25.

Слухали: заяву гр. Пастушок Н.В. щодо внесення змін до рішення 55 сесії Барської міської ради
6 скликання від 22.09.2014р. «Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр.
Пастушок Н.В.», а саме слова «вул. Заводська, 4 А, бокс 1» замінити словами «вул.
Б.Хмельницького 17 А, бокс 2».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 55 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.09.2014р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку гр. Пастушок Н.В.», а саме слова
«вул. Заводська, 4 А, бокс 1» замінити словами «вул. Б.Хмельницького 17 А, бокс 2»

3.26.

Слухали: заяву гр. Язвенюка Ігоря Михайловича щодо внесення змін до рішення 13 сесії
Барської міської ради 6 скликання від 22.08.2011р. «Про дозвіл на виготовлення документації на
земельну ділянку» гр. Язвенюку І.М., а саме слова «для обслуговування нежитлового
приміщення» замінити словами «для виробничих потреб»
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення 13 сесії Барської міської ради 6 скликання від 22.08.2011р.
«Про дозвіл на виготовлення документації на земельну ділянку» гр. Язвенюку І.М., а саме слова
«для обслуговування нежитлового приміщення» замінити словами «для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови».

3.27.

Слухали: звернення ПрАТ «БМП №1» щодо дозволу на виготовлення детального плану
території земельної ділянки по вул..Чехова 1 А для будівництва 4-х поверхового житлового
будинку з подальшим отриманням містобудівних умов і обмежень.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПрАТ «БМП №1» на виготовлення детального плану території
земельної ділянки по вул..Чехова 1 А в м.Бар для будівництва 4-х поверхового житлового
будинку з подальшим отриманням містобудівних умов і обмежень.

3.28.

Слухали: звернення Колективного підприємства побутового обслуговування «Мрія» щодо викупу
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земельної ділянки площею 0,0887 га по вул. Соборна, 6 для обслуговування нежитлового
приміщення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0887 га по вул. Соборній, 6 в м.Бар для
обслуговування нежитлового приміщення, що знаходиться в спільній частковій власності
Колективного підприємства побутового обслуговування «Мрія», Колективного торгововиробничого підприємства «Вікторія», колективного торгово-виробничого підприємства
«Чорнобривець».
3.29.

Слухали: заяву гр.гр. Слободянюк Катерини Анатоліївни, Слободянюка Михайла Євгенійовича
щодо викупу земельної ділянки площею 0,0010 га по вул. Гагаріна, 3 для провадження
комерційної діяльності (обслуговування магазину «Капітошка»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0010 га по
вул. Гагаріна, 3 для провадження комерційної діяльності (обслуговування входу до магазину
«Капітошка»).

3.30.

Слухали: заяву гр. Корзун Н.О. щодо викупу земельної ділянки площею 0,0212 га по вул. Туніка
11 А для провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину «Господар»).
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0212 га по
вул. М.Туніка, 11 А для провадження комерційної діяльності (обслуговування магазину
«Господар»).

3.31.

Слухали: звернення НВАК «Барський» щодо викупу земельної ділянки площею 0,4282 га по вул.
М.Кривоноса, 66.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,4282 га по
вул. М.Кривоноса, 66 в м.Бар для виробничих потреб.

3.32.

Слухали: заяву гр.Мельник Галини Кирилівни про викуп земельної ділянки площею 0,0400 га на
майдані Святого Миколая 8 Б.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0400 га
на майдані Святого Миколая 8 Б в м.Бар в сумі 79996 грн. 00 коп. без урахування ПДВ за
земельну ділянку для провадження комерційної діяльності (обслуговування підсобних
приміщень культурно-оздоровчого комплексу «Барселона»). Продати гр. Мельник Галині
Кирилівні земельну ділянку площею 0,0400 га, кадастровий номер 0520210100:01:064:0064, за
79996 грн. 00 коп. на підставі висновку державної експертизи землевпорядної організації від 27
листопада 2014р. за №1006.

3.33.

Слухали:
Головуючий зачитав заяву депутата Барської міської ради по багатомандатному виборчому
окрузі від партії ВО «Батьківщина» Грицишена Володимира Васильовича про складення ним
депутатських повноважень.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Припинити достроково повноваження депутата Барської міської ради по багатомандатному
виборчому окрузі від партії ВО «Батьківщина» Грицишена Володимира Васильовича, у зв’язку з
його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
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2) Звернутися до Барської міської виборчої комісії про визнання обраним депутатом Барської
міської ради наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку місцевої
організації партії ВО «Батьківщина».
3.34.

4.

Слухали:
Головуючий зачитав Протокол засідання Барської міської виборчої комісії Барського району
Вінницької області №14 від 29.12.2014р. про визнання обраним депутатом Барської міської ради
за черговістю – кандидата в депутати у виборчому списку від Барської районної організації
політичної партії ВО «Батьківщина» Маршук Олександри Дмитрівни, 1986 р.н, вчителя
англійської мови НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія» м.Бара, проживаючої за
адресою м.Бар, вул..Матросова 10, члена Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Різне.
Піддубний М.І., голова районної ради, повідомив що на території міста є комунальний заклад
Барська ДЮСШ, який потребує 15 м труби. З клопотанням звернулись до районної ради, а
районна рада звернулась до міської ради, щоб посприяли вирішенню питання.
Депутат Терлецький А.П. повідомив, що Барське будинкоуправління не є розпорядником майна .
За рішенням виконкому дещо демонтували, але мешканці в більшості випадках проти демонтажу
труб, тому в наявності труб немає.
Депутат Степанківський М.О. запитав щодо власника, користувача земельної ділянки по
вул..Туніка 7 А.
Головуючий надав відповідь, що земельна ділянка по вул..Туніка 7А перебуває у власності
територіальної громади міста, були громадські слухання , було три пропозиції щодо використання
даної земельної ділянки, запропонував Степанківському М.О. як депутату міської ради внести
свої пропозиції на комісію, сесію.
Депутат Савосіна С.Ю. запитала щодо заборгованості по сплаті за користування земельними
ділянками, внесла пропозицію вислухати боржників на наступній сесії.
Депутат Хода Є.Г. підняв питання роботи Барського спиртового заводу, в зв’язку з тим що є
представники районного керівництва.

Головуючий повідомив, що порядок денний 57 сесії вичерпаний, запитав щодо зауважень та
пропозицій стосовно проведення сесії, запропонував завершити роботу 57 сесії міської ради від
29.12.2014р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 57 сесії міської ради 6 скликання від 29.12.2014р.
Звучить Гімн України.
Головуючий
Секретар

О.В.Кальман
Г.В.Педос

22

