УКРАЇНА
Барська міська рада Вінницької області
ПРОТОКОЛ
59 сесія
6 скликання
19.03.2015р.
(продовження 59 сесії 6 скликання від17.03.2015р.)
Початок сесії: 15 год. 05 хв.
Закінчення пленарного засідання: 16 год. 35 хв.
Місце проведення:
Всього депутатів ради – 30 чол. та міський голова.
Присутні депутати на сесії: – 19 чол.
Відсутні депутати: Домбровський С.Й., Мандрика М.І., Мартинович Н.Ф., Маршук
О.Д., Нівельська О.Я., Педос Г.В., Савосіна С.Ю., Ставнюк І.М., Степанківський
М.О., Цицюрський Л.Л., 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 продовжити пленарне засідання 59 сесії Барської
міської ради 6 скликання, працювати дві години без перерви, запитав щодо інших
пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Пленарне засідання 59 сесії Барської міської ради 6 скликання
продовжити, працювати дві години без перерви.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати секретаріат 59 сесії міської ради 6 скликання у
кількості одного депутата, запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретаріат пленарного засідання 59 сесії Барської міської
ради у кількості одного депутата.
СЛУХАЛИ:
Головуючий запропонував обрати до секретаріату сесії депутата Телятнікова
С.Ю., запитав щодо інших пропозицій.
Голосували: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу секретаріату пленарного засідання 59 сесії
Барської міської ради 6 скликання депутата Телятнікова Сергія Юрійовича.
СЛУХАЛИ :
1

Головуючий повідомив про роботу 59 сесії 6 скликання по раніше розданому
Порядку денному.

Розгляд питань порядку денного:
6.54.

СЛУХАЛИ: Про виділення земельних ділянок учасникам АТО
ВИСТУПИЛИ:
В.О.Мурованокуриловецького
міжрайонного
військового
комісара
Шпильовський А.В. про ситуацію, що склалась з призивом резервістів до
Збройних Сил України, про проходження ротації серед військовослужбовців,
призваних в березні 2014р. Ці громадяни не могли написати заяви раніше ,
тому необхідно створити комісію і опрацювати додаткові списки.
Депутат Хода Є.Г. про те, що міська рада зробила першу частину роботи.
Щоб не займатись кожним військовослужбовцем окремо та для кращої
організації роботи з виділення земельних ділянок, військова частина також
нехай веде облік та надає в міську раду списки.
Депутат Терлецький А.П. запитав щодо кількості осіб, очікуваних з ротації,
запропонував, щоб комісію не тільки розподіляла земельні ділянки, а також
вела роз’яснювальну роботу, повідомляла громадянам про їх право отримати
земельну ділянку.

6.55.

Слухали: звернення Барського гуманітарно-педагогічного коледжу
ім..Грушевського про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права постійного користування на земельні
ділянки по вул. Святого Миколая, 11, 11 А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)
Затвердити
Барському
гуманітарно-педагогічному
коледжу
ім..Грушевського технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для оформлення права постійного користування земельною
ділянкою площею 0,4909 га для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти, в т.ч.:
-площею 0,1721 га, кадастровий номер–0520210100:01:110:0040, по
вул.Св.Миколая,11А в м.Бар;
-площею 0,3134 га, кадастровий номер– 0520210100:01:110:0039, по вул.
Св. Миколая, 11 в м.Бар;
-площею 0,0054 га, кадастровий номер– 0520210100:01:110:0038, по вул.
Св. Миколая,11 в м.Бар..
2) Передати
Барському
гуманітарно-педагогічному
коледжу
ім..Грушевського в постійне користування дані земельні ділянки за
рахунок земель житлової та громадської забудови міста.
Слухали: заяву гр. Михайлини С.Ю. про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок по вул.
Р.Люксембург, 29 Б, бокс 3 в одну, з послідуючим присвоєнням одного
кадастрового номера.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Михайлині Сергію Юрійовичу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо об’єднання
земельних ділянок в м.Бар по вул. Р.Люксембург 29 Б, бокс 3 в одну для
індивідуального гаражного будівництва, з послідуючим присвоєнням одного
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6.56.

6.57.

кадастрового номера.
Слухали: заяву гр. Михайлової Олександри Іванівни про внесення змін до
рішення 53 сесії Барської міської ради 6 скликання від 26.05.2014 р. «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якою на момент смерті
користувався Михайлов В.С.»
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Рішення 53 сесії Барської міської ради 6 скликання від
26.05.2014 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якою на
момент смерті користувався Михайлов В.С.» доповнити п.п. 2,3, а саме:
«2. Передати гр. Михайловій Олександрі Іванівні безкоштовно в приватну
власність дану земельну ділянку за рахунок земель житлової та
громадської забудови міста.

6.58.

Слухали: Про встановлення ФОП Козловській Тетяні Євгенівні орендної
плати за оренду земельної ділянки в м. Бар по вул. Гагаріна, 1, в зв’язку з
введенням об’єкту до експлуатації.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Встановити ФОП Козловській Тетяні Євгенівні ставку орендної плати за
оренду земельної ділянки площею 0,0101 га в м. Бар по вул. Гагаріна, 1,
надану для провадження комерційної діяльності (будівництва та
обслуговування магазину), в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
2) Вважати таким, що втратило чинність рішення 53 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 26.05.2014р. «Про зміни до Рішення 52 сесії Барської
міської ради 6 скликання від 14.04.2014р. «Про поновлення договору
оренди земельної ділянки ФОП Козловській Т.Є.»».
3) Відділу ПСЗ міської ради внести відповідні зміни до договору оренди землі.

6.59.

Слухали: звернення гр.. Гегамяна Армена Вагінаковича щодо скасування
рішення 56 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.11.2014р. «Про
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки» площею
0,0121га в м.Бар по вул. Святого Миколая 9 В в зв’язку з виявленими
обмеженнями.
ГОЛОСУВАЛИ : за-«18», проти – «0», утрималось-«1».
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення 56 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 28.11.2014р. «Про виготовлення експертної грошової оцінки земельної
ділянки» площею 0,0121га в м.Бар по вул. Святого Миколая 9 В в зв’язку з
виявленими обмеженнями.

6.60.

Слухали: звернення гр.. Гегамяна Армена Вагінаковича щодо збільшення
терміну користування на умовах земельного сервітуту даною земельною
ділянкою по вул..Святого Миколая 9 В з «3 років» до «49 років», зменшення
плати за користування з «12%» до «3 %», в зв’язку з тим, що земельна
ділянка не використовується в комерційних цілях.
ГОЛОСУВАЛИ : за-«18», проти – «0», утрималось-«1».
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Рішення 55 сесії Барської міської ради 6
скликання від 22.09.2014 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Гегамяна А.В. » щодо земельної ділянки по вул. Святого
Миколая 9 В площею 0,0121га для облаштування під’їзду до кафе, а саме:
слова «на 3 роки» замінити словами «на 49 років», слова «12%» замінити
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словами «3 %».
6.61.

Слухали: звернення гр. Корзун Наталії Олександрівни щодо зменшення
ставки орендної плати з «12%» до «3 %» за користування земельною
ділянкою площею 0,0212га
по вул..М.Туніка, 11а
в зв’язку з
несплатоспроможністю .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Корзун Наталії Олександрівні у зменшенні ставки
орендної плати з «12%» до «3 %» за користування земельною ділянкою
площею 0,0212га по вул..М.Туніка, 11а в м.Бар.

6.62.

Слухали: звернення гр. Козлова Вадима Сергійовича щодо зменшення
ставки орендної плати «12%» до «7 %» за користування земельними
ділянками: площею 0,0032га по вул. Р.Люксембург, 31, площею 0,0019га
по вул. Святого Миколая , площею 0,0036га по вул. Героїв Майдану, в
зв’язку зі збільшенням нормативно-грошової оцінки земельних ділянок.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити ФОП Козлову Вадиму Сергійовичу у зменшенні
ставки орендної плати «12%» до «7 %» за користування земельними
ділянками в м.Бар: площею 0,0032га по вул. Р.Люксембург, 31, площею
0,0019га по вул. Святого Миколая ,
площею 0,0036га по вул. Героїв
Майдану.

6.63.

Слухали: заяву гр. Сердюка Миколи Івановича про розірвання договору
оренди земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Героїв Майдану 39 Н для
обслуговування нежитлового приміщення, в зв’язку з переведенням
нежитлового приміщення в житлове.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди землі від 13.02.2012р. ,
зареєстрований Відділом Держкомзему у Барському районі 10.04.2012р. за №
052021014006028, на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Героїв
Майдану 39 Н в м.Бар для обслуговування нежитлового приміщення між
Барською міською радою та гр. Сердюком Миколою Івановичем.

6.64.

Слухали: заяву гр. Ріпака Олександра Петровича про надання в оренду
земельної ділянки площею 0,0050 га по вул. Соборна 24 А для провадження
комерційної діяльності (обслуговування нежитлового приміщення «Аптека»),
враховуючи договір дарування.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Розірвати договір оренди землі
від 11.11.2013р., зареєстрований
Реєстраційною службою Барського РУЮ Вінницької області 25.12.2013р. за
№15435093, площею 0,0050 га по вул. Соборній 24 А в м.Бар для
провадження комерційної діяльності (обслуговування нежитлового
приміщення «Аптека») між Барською міською радою та гр. Ріпаком
Петром Остаповичем.
2) Надати гр. Ріпаку Олександру Петровичу земельну ділянку площею 0,0050
га
в
м.Бар
по
вул..
Соборній
24А,
кадастровий
номер
0520210100:01:055:0011, на умовах оренди терміном до 31.05.2062р. для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлового
приміщення «Аптека») зі ставкою орендної плати в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.65.

Слухали: заяву гр. Хоменка Василя Васильовича про дозвіл на виготовлення
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технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною по вул. Святого Миколая 1 А.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Хоменку Василю Васильовичу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
оформлення права користування земельною ділянкою на умовах земельного
сервітуту орієнтовною площею 0,0119 га по вул. Святого Миколая 1 А в м.Бар
для провадження комерційної діяльності за рахунок земель житлової та
громадської забудови..
6.66.

Слухали: заяву гр.. Демченка С.І. про розірвання договору оренди земельної
ділянки площею 0,0057 га по вул..Святого Миколая в зв’язку з відчуженням
тимчасової споруди, що знаходиться на даній земельній ділянці.
ГОЛОСУВАЛИ : за-«18», проти – «0», утрималось-«1».
ВИРІШИЛИ: Розірвати договір оренди земельної ділянки площею 0,0057 га
по вул..Святого Миколая в м.Бар для провадження комерційної діяльності
(обслуговування тимчасової споруди), укладений 04.04.2012р. між Барською
міською радою та гр. Демченком Сергієм Івановичем, зареєстрований
відділом Держкомзему у Барському районі Вінницької області 30.08.2012р.
за №052021014007112, після сплати заборгованості з орендної плати.

6.67.

Слухали: заяву гр. Сероветник Тетяни Віталіївни про надання в оренду
земельної ділянки площею 0,0057 га по вул.. Святого Миколая для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати гр. Сероветник Тетяні Віталіївні земельну ділянку
площею 0,0057 га в м.Бар по вул.. Святого Миколая для провадження
комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди), на умовах
оренди терміном до 04.04.2061р. за рахунок земель житлової та громадської
забудови міста зі ставкою орендної плати в розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

6.68.

Слухали: заяву гр. Сопко Лесі Дмитрівни про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в
м.Бар по вул. Молодіжній, 4 та по вул..Молодіжній 6 в одну, з послідуючим
присвоєнням однієї поштової адреси та одного кадастрового номера.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Сопко Лесі Дмитрівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в
м.Бар по вул. Молодіжній, 4 та по вул..Молодіжній 6 в одну, з послідуючим
присвоєнням однієї поштової адреси земельним ділянкам - м.Бар, вул.
Молодіжна, 4 та одного кадастрового номера.

6.69.

Слухали: заяву гр. Сопко Лесі Дмитрівни про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в
м.Бар по вул. Соборна , 11 в одну, з послідуючим присвоєнням однієї
поштової адреси та одного кадастрового номера.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Сопко Лесі Дмитрівні в об’єднанні земельних
ділянок, площею 0,0036га та 0,0096га, в м.Бар по вул. Соборна , 11 в одну, з
послідуючим присвоєнням однієї поштової адреси та одного кадастрового
номера.
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6.70.

Слухали: заяву ФОП Сопко Лесі Дмитрівни щодо викупу земельної ділянки
площею 0,0036 га по вул. Соборна, 11 для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (прибудови до магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0036 га по вул. Соборна 11
в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (прибудови до
магазину).

6.71.

Слухали: заяву ФОП Сопко Лесі Дмитрівни щодо викупу земельної ділянки
площею 0,0096 га по вул. Соборна, 11 для провадження комерційної
діяльності (облаштування доріжки і благоустрою навколо об’єкту торгівлі).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Відмовити гр. Сопко Лесі Дмитрівні у викупі земельної ділянки
площею 0,0096 га по вул. Соборна, 11 для провадження комерційної
діяльності (облаштування доріжки і благоустрою навколо об’єкту торгівлі).

6.72.

Слухали: заяву гр. Семенович Наталі Вікторівни щодо викупу земельної
ділянки площею 0,0015 га по вул. Р.Люксембург, 60 в м.Бар для
провадження комерційної діяльності (обслуговування входу до магазину).
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Поновити гр. Семенович Наталі Вікторівні договір оренди земельної
ділянки площею 0,0015 га по вул. Р.Люксембург, 60 в м.Бар для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (входу до магазину)
терміном на 3 роки зі ставкою орендної плати в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
2) Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення площею 0,0015 га по вул. Р.Люксембург 60 в м.Бар для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (входу до магазину ).

6.73.

Слухали: заяву гр. Купчишеної Олесі Олександрівни щодо викупу земельної
ділянки площею 0,0008 га по вул. Р.Люксембург, 31 в м.Бар для
провадження комерційної діяльності .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0008 га по вул.
Р.Люксембург 31 в м.Бар для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (прибудови до магазину).

6.74.

Слухали: заяву гр.гр. Слободянюк Катерини Анатоліївни, Слободянюка
Михайла Євгенійовича щодо викупу земельної ділянки площею 0,0030 га по
вул. Гагаріна, 3 для обслуговування магазину «Капітошка».
ГОЛОСУВАЛИ : за-«18», проти – «0», утрималось-«1».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0030 га по вул. Гагаріна, 3
для провадження комерційної діяльності (обслуговування входу до
магазину).
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6.75.

Слухали: звернення Вінницької обласної організації «Українське товариство
мисливців та рибалок» щодо викупу земельної ділянки площею 0,0709 га по
вул. Р.Люксембург, 46 в м.Бар для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0709 га по вул.
Р.Люксембург, 46 в м.Бар для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови.

6.76.

Слухали: заяву гр. Щепковського В.М. щодо викупу земельної ділянки
площею 0,0283 га та 0,7956 га по вул. Заводська 10 в м.Бар для виробничих
потреб.
ГОЛОСУВАЛИ : за-«18», проти – «0», утрималось-«1».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на
виготовлення
експертної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,0283 га та 0,7956 га га по
вул. Заводська 10 в м.Бар для виробничих потреб .

6.77.

Слухали: заяву гр.Хмельовської Світлани Володимирівни про викуп
земельної ділянки площею 0,0029 га по вул..Соборна 20 «в».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної
ділянки площею 0,0029 га по вул..Соборна 20 «в» в м.Бар в сумі 5433 грн. 00
коп. без урахування ПДВ за земельну ділянку для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (нежитлового приміщення «Магазин»).
Продати гр. Хмельовській С.В. земельну ділянку площею 0,0029 га,
кадастровий номер 0520210100:01:056:0006, за 5433 грн. 00 коп. на
підставі висновку державної експертизи землевпорядної організації від 13
лютого 2015р. за №42.

6.78.

Слухали: звернення Барської КПТМ «Бартеплокомуненерго» щодо
вилучення з постійного користування земельної ділянки площею 0,06 га на
майдані Грушевського, 3 .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Припинити Барської КПТМ «Бартеплокомуненерго» право
постійного користування земельною ділянкою площею 0,06 га на майдані
Грушевського, 3 в м.Бар. Передати дану земельну ділянку в землі запасу
міста.

6.79.

Слухали: звернення Барської РДА щодо прискорення процедури
виготовлення Генерального плану м.Бар та виділення коштів на розробку
історико – архітектурного опорного плану міста.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на розробку історико – архітектурного опорного
плану міста Бар.

6.80.

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».
ВИСТУПИЛИ:
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Депутат Щепковський В.М. про те , що спільно з головою архітектурної
комісії Терлецьким А.П. виходили на місце будівництва , є проблеми з
розташуванням газогону біля будівлі, але заявник запевняє, що вирішить
проблеми, пропоную змінити цільове призначення.
Депутат Хода Є.Г. запропонував підтримати заявника, заявнику надати в
міську раду ескіз забудови.
ГОЛОСУВАЛИ : за-«16», проти – «1», утрималось-«2».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Помилуйку Володимиру Васильовичу на
зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,0070га по
вул..Гагаріна з «двох зблокованих тимчасових споруд» на «під капітальну
будівлю».
6.81.

6.82.

Слухали: Про виділення земельних ділянок учасникам АТО.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Створити комісію для
визначення кількості земельних ділянок та
встановлення черговості на отримання земельних ділянок участиками АТО у
наступному складі:
Голова комісії : Щепковський В.М. – голова постійної депутатської комісії з
питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища;
Члени комісії:
Крикливий О.В., представник від ГО «Барське районне об’єднання
«Майдан»» за його згодою;
Греськів В.Б. , спеціаліст 1-ї категорії Барської міської ради;
Орищук С.Ю., начальник відділу ПСЗ Барської міської ради;
Представники від Барсько-Мурованокуриловецького об’єднаного
районного військового комісаріату, військової частини А0853, Барського
РВУМВС України у Вінницькій області, Барської РДА, відділу
Держземагентства у Барському районі Вінницької області за їх згодою.
2) Перше засідання комісії провести 25 березня 2015р. о 14.00.
Слухали: звернення ФОП Загроцького О.Ц., Палій Є.С., Терлецької Г.Ю. щодо
продовження терміну дії договору оренди земельних ділянок по вул.
Островського, для провадження комерційної діяльності (обслуговування
тимчасових споруд).
ВИСТУПИЛИ:
Депутат Терлецький А.П. запропонував продовжити термін дії договору
оренди до 1 червня 2015р.
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 01.03.2015р.» замінити словами
«до 01.06.2015р.»;
- ФОП
Загродському Олегу Цезаровичу - площею 0,0044 га по вул.
Островського в м.Бар, а саме слова «до 01.03.2015р.» замінити словами
«до 01.06.2015р.»;
- ФОП Палій Євдокії Самійлівні - площею 0,0035 га по вул. Островського в
м.Бар, а саме слова «до 01.03.2015р.» замінити словами «до 01.06.2015р.»;
- ФОП
Терлецькій Галині Юліанівні площею 0,0040 га по вул.
Островського, 5-Д в м.Бар, а саме слова «до 01.03.2015р.» замінити
словами «до 01.06.2015р.».
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6.83.

Слухали:
1) заяву гр. Маніти К.М. про продовження терміну дії договору оренди
земельної ділянки площею 0,0045 га по вул. Островського 2/1 «У» для
будівництва капітальної будівлі на 15 років.
2) Звернення Барської районної спілки споживчих товариств щодо не
продовження договору оренди земельної ділянки площею 0,0045 га по
вул. Островського 2/1 «У» з Манітою К.М.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Маніті Катерині Михайлівні термін дії договору
оренди земельної ділянки площею 0,0045 га по вул. Островського, 2/1 «У» в
м.Бар для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазину)
терміном на 10 років з орендною платою в розмірі 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

6.84.

Слухали: заяву гр. Хом’яка О.М. про виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Р.Люксембург, біля будинку №60 в м.Бар для
провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової споруди).
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий про те, що місце , де розташована земельна ділянка не є
прибудинковою територією, тому згода жителів будинку не потрібна.
Пропоную слова «за згодою жителів будинку» вилучити з рішення.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл
гр. Хом’яку Олександру Миколайовичу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права
користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту
орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Р.Люксембург, біля будинку №60 в
м.Бар для провадження комерційної діяльності (обслуговування тимчасової
споруди) за рахунок земель житлової та громадської забудови.

6.85.

Слухали:
Головуючий повідомив, що депутат міської ради Степанківський М.О.
просить надати відповідь щодо земельних ділянок площею 140 га землі, на
які гр. Таєнчук В.Г. виготовила проект відведення
ВИСТУПИЛИ:
Депутати міської ради Савчук Ю.І., Терлецький А.П., Щепковський В.М.
про те , що дане питання уже проголосовано на попередній сесії.
Головуючий запропонував повторно проголосувати з даного питання .
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
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.
7.

Слухали: Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
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громад.
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. про заходи проведені міською радою.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1)
Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста
Бар та суміжних територіальних громад: Івановецької (села Іванівці,
Шевченка), Антонівської (села Антонівка, Глинянка, Широке), Балківської
(села Балки, Адамівка, Йосипівці, Окладне, Чемериси Барські),
Терешківської (села Терешки, Гавришівка, Семенки), Комаровецької (село
Комарівці), Кузьминецької (села Кузьминці, Голубівка, Мартинівка) та
Луко-Барської (села Лука-Барська, Васютинці, Горяни, Зоряне, Квітка) в
об’єднану Барську територіальну громаду.
2)
Адміністративним центром об’єднаної Барської територіальної
громади, зазначеної у п. 1 даного рішення, визначити місто Бар Барського
району Вінницької області.
3)
Делегувати від Барської міської ради наступних представників до
спільної робочої групи: заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В., керуючого справами виконавчого
комітету Логінову Л.Г.
Головуючий повідомив, що порядок денний 59 сесії вичерпаний. Які будуть
зауваження та пропозиції стосовно проведення сесії? Немає. Запропонував
завершити роботу 59 сесії міської ради 6 скликання від 17-19.03.2015р.
Голосували за - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Завершити роботу 59 сесії міської ради 6 скликання від 1719.03.2015р.
Звучить Гімн України.

Головуючий

О.В.Кальман

Секретар
С.Ю.Телятніков
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