УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ
Засідання виконавчого комітету
05 квітня 2011 року

м. Бар

Брали участь із 15 членів виконкому присутні 11.
Відсутні: Білик-Ляшкова І.В., Мельник В.І., Помилуйко В.В., Предиткевич О.С., Савчук
П.Н.
Голова: О.І. Дзісь
Секретар: Кальман О.В.
1/114. Про розгляд клопотання Барського ККП щодо затвердження проектно-кошторисної
документації з капітального ремонту доріг по вул. Гагаріна, Соборна, М.Кривоноса.
2/115. Про оформлення права власності на квартиру №5 по вул. Володарського, 21 за
Безсмертною Н.М., Безсмертним І.М.
3/116. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул. Буняковського, 5-А
за Предиткевичем С.К.
4/117. Про затвердження складу адмінкомісії при виконкомі Барської міської ради
5/118. Про підключення житлового будинку до системи водовідведення Криворучко Н.О.
6/119. Про проведення двомісячника благоустрою та закріплення територій за
підприємствами, організаціями та установами.
7/120. Про розгляд звернення Барського РВ УМВС щодо заборони перебування дітей
віком до 18 років в нічних клубах.
8/121. Про надання дозволу Барському ККП на видалення дерев по вул. Св.Миколая,30,
Р.Люксембург,11, Пролетарська, 44 та 22, пл. Пам’яті,21/4.
9/122. Про розгляд звернення жителів вул. Територія цукрового заводу щодо вирішення
питання з електропостачання.
10/123. Про виготовлення проектної документації на індивідуальне опалення квартир.
11/124. Про дозвіл на підключення літньої кухні до сітки природного газу по вул.
Монастирська, 60 гр. Маніті С.П.
12/125. Про дозвіл на підключення квартири №5 по вул. Буняковського,2 до сітки
природного газу.
13/126. Про затвердження проектних документації на індивідуальне опалення квартир.
14/127. Про погодження режиму роботи ресторану «Барселона» Мельник Г.К.

15/128. Про погодження режиму роботи МАФ по вул. Островського,2/1 Забузі С.В.
16/129. Про погодження режиму роботи кафе «Оазис» Вілінській Т.А.
17/130. Про погодження режиму роботи кафе «Альянс» Юрчук І.О.
18/131. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул.І.Сірка,18 Цимбал
О.В.
19/132. Про оформлення права власності на гараж по вул.Ж.Революції,3 бокс №20 за
Монарчук С.В.
20/133. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул. Наливайка,42 за
Маслянко А.М.
21/134. Про оформлення права власності на магазин по вул.Св.Миколая,7-Г за Ткачук В.О.
22/135. Про оформлення права власності на гараж по вул. Кооперативна, 20-а, бокс №1 за
Тетью І.А.
23/136. Про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними
відходами на 2011-2012р.р. ВАТ «Укртелеком».
24/137. Про погодження прийняття в експлуатацію веранди, літньої кухні по вул. Сірка,13
Павич О.М.
25/138. Про погодження прийняття в експлуатацію прибудови до житлового будинку,
гаража по вул. Чкалова,16 Кушнір Т.Д.
26/139. Про погодження прийняття в експлуатацію гаража по вул.М.Туніка,16 Боднарчук
В.В.
27/140. Про погодження прийняття в експлуатацію літньої кухні, підвалу, гаража по
пров.Кармелюка,4 Кумчак М.Ф.
28/141. Про поновлення рішення виконкому №397 від 30.05.2007р. гр. Шевчук Н.Є.
29/142. Про дозвіл на добудову до житлового будинку та облицювання цеглою по вул.
Монастирська,60 Маніті С.П.
30/143. Про легалізацію облицьованого гаража та літньої кухні по вул. Монастирська,60
Маніті С.П.
31/144. Про дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва
МАФ по вул. Гагаріна,3 Боднарчук Г.А.
32/145. Про виготовлення містобудівних умов і обмежень, проектно-кошторисної
документації з будівництва житлового будинку по вул. Плотинній гр. Черномазова Г.А.
33/146. Про дозвіл на зменшення віконного пройму гр. Кицишеній Г.С.
34/147. Про дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва
добудови та влаштування мансардного поверху на кафетерії «Магнолія» Ріпак Л.І.
35/148. Про дозвіл на перепланування квартири №12 по вул.В.Комарова,6/23 Гончарук
Г.О.
36/149. Про дозвіл на реконструкцію магазину на пл.Пам’яті,1 гр.Яблонському О.В.
37/150. Про дозвіл на розміщення спортивного атракціону «батут» ПП Загнітко О.М.
38/151. Про включення в позачергову чергу квартирного обліку гр. Криська В.І.
39/152. Про видачу ордера на квартиру №14 по вул. Шевченка,36 гр.Тереховській Н.Д.
40/153. Про розгляд звернення гр.Тереховської Н.Д. щодо виділення коштів для ремонту
квартири.
41/154. Про дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації з переведення
МАФ під капітальну споруду по вул. Островського,7-А гр. Загродському О.Ц.
42/155. Про дозвіл на виготовлення містобудівного обґрунтування з реконструкції
квартири під магазин по вул. Буняковського,2 гр. Нагаєвському Ю.В.
43/156. Про дозвіл на відкриття об’єкту торгівлі по вул. Соборній,11/17 Ніколаєвій О.А.
44/157. Про дозвіл на оренду приміщення по вул. Пролетарська,6 ДП «Вінницький
науково-дослідний та проектний інститут землеробства.
45/158. Про обмеження руху автомобільного транспорту по частині вулиць Соборна та
Св.Миколая.

114. СЛУХАЛИ: заяву Барського комбінату комунальних підприємств про затвердження
проектно-кошторисної документації з капітального ремонту доріг по вул. Гагаріна,
Соборна, М.Кривоноса.
ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту
доріг по вул. М.Кривоноса, Соборній, Гагаріна в м. Бар з улаштуванням єдиного
зливового водостоку в сумі 3343,339 тис. грн. Рішення додається.
115. СЛУХАЛИ: заяву гр. Безсмертної Н.М. про оформлення права власності на квартиру
№5 по вул. Володарського, 21.
ВИРІШИЛИ: Оформити право спільної часткової власності, по ¼ ідеальній частці
кожному, на квартиру №5 в м. Бар по вул. Володарського, 21 загальною площею 40,5м2,
житловою площею 24,7м2 за Безсмертною Ніною Михайлівною, Безсмертним Іваном
Михайловичем, Безсмертним Романом Івановичем, Третяк Таїсією Іванівною.
Рішення додається.
116. СЛУХАЛИ: заяву гр. Предиткевича С.К. про оформлення права власності на
житловий будинок по вул. Буняковського,5-А.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на житловий будинок в м.Бар по вул.
Буняковського, 5-А за Предиткевичем Станіславом Казимировичем. Рішення додається.
117. СЛУХАЛИ: міського голову Дзіся О.І. про затвердження складу адміністративної
комісії при виконкомі Барської міської ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити склад адміністративної комісії при виконкомі Барської міської
ради:
Голова комісії: Зеленська З.М. – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Члени комісії:
- Гвоздяр Ю.В. – заступник міського голови з питань соціально-економічного
розвитку міста, заступник голови комісії;
- Крикливий Є.Л. – начальник Барського ККП;
- Логінова Л.Г. – начальник відділу правового та соціального забезпечення міської
ради;
- Зубкова Н.І. – начальник відділу архітектури, будівництва та земельних відносин
міської ради;
- Подельнюк О.М. – архітектор міста;
- Сирота Віталій Володимирович – заступник начальника Барського РВ УМВС з
громадської безпеки.
2. Уповноважити посадових осіб, представників комунальних служб та Барського РВ
УМВС на складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно додатку №1.
Рішення додається.
118. СЛУХАЛИ: заяву гр. Криворучко Н.О. про підключення житлового будинку до
системи водовідведення по вул. Щорса,6.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Криворучко Н.О. на підключення житлового будинку до
системи водовідведення в м. Бар по вул. Щорса, 6. До початку виконання робіт
виготовити та погодити необхідну технічну документацію згідно чинного законодавства.
Рішення додається.
119. СЛУХАЛИ: міського голову про проведення двомісячника благоустрою та
закріплення територій для прибирання за підприємствами, організаціями та установами.
ВИРІШИЛИ:
1. Провести двомісячник благоустрою в м. Бар, в ході якого виконати роботи з
санітарної очистки вулиць міста, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, поліпшення
естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового

перебування та відпочинку населення міста. Висадити дерева, квіти, багаторічні
трави, провести вапнування бордюрів, тротуарів та дерев, розбивки клумб,
впорядкувати братські могили та кладовища.
2. Провести вибір земельних ділянок для насадження дерев в місті.
3. Затвердити розподіл закріплених територій міста за трудовими колективами,
установами, організаціями та підприємствами міста. (Додаток №1).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань виконавчих органів ради Зеленську З.М.
Рішення додається.
120. СЛУХАЛИ: звернення Барського РВ УМВС щодо заборони перебування дітей віком
до 18 років в нічних клубах тощо.
ВИРІШИЛИ:
1. Заборонити перебування дітей віком до 18 років у нічних клубах, інтерактивних
клубах, закладах дозвілля та громадського харчування м. Бар після 22.00 год. без
супроводу батьків або осіб, які їх замінюють (піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів).
2. Запропонувати Барському РВ УМВС спільно із групою охорони громадського
порядку при виконавчому комітеті та громадськістю міста створити мобільну
робочу групу по моніторингу виконання даного рішення.
3. До 15 травня 2011року провести перереєстрацію членів групи охорони
громадського порядку.
4. Дане рішення довести до власників закладів дозвілля й громадського харчування та
опублікувати в міській газеті «Барчани».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань соціально-економічного розвитку Гвоздяра Ю.В.
Рішення додається.
121. СЛУХАЛИ: акти Барського ККП на видалення дерев в м. Бар.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському комбінату комунальних підприємств на видалення
дерев в м. Бар за наступними адресами:
- на пл. Пам’яті, 21/4 – тополя (1 шт.);
- на вул. Р.Люксембург, 11 – черешня (1 шт.);
- на вул. Пролетарській, 44 – горіх (1 шт.);
- на вул. Пролетарській, 22 – каштан (3 шт.), яблуня (1 шт.);
- на вул.Св.Миколая,30 – клен (1 шт.), алича (2 шт.), вишня (1 шт.).
Рішення додається.
122. СЛУХАЛИ: звернення жителів вул. Територія цукрового заводу щодо вирішення
питання з організації електропостачання.
ВИРІШИЛИ: Звернутись до генерального директора ОАО «Вінницяобленерго»
щодо взяття вказаної вулиці СО «Барські ЕМ» для обслуговування.
123. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виготовлення проектної документації для
індивідуального опалення квартир.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження з Барським
комбінатом комунальних підприємств та управлінням газового господарства і на
виготовлення проектної документації на індивідуальне опалення квартир в м. Барі
наступним громадянам:
1) Слободянюку О.І., вул. В.Комарова,1/49;
2) Сідліченку Ю.М.. вул.Пролетарська,16/18;
3) Гусак Г.М., вул.В.Комарова,4/12;
4) Муравській Н.П., вул. Пролетарська,21/20;
5) Руденко Е.М., вул.Соборна,11/53;

6) Дем’яненку В.М., вул. Шевченка,36/2, кв.1;
7) Кицишеній Г.С., вул. Пролетарська,21/7;
8) Громовій М.О., вул.Пролетарська,32/61;
9) Нестерук Н.А., вул. Пролетарська,32/26;
10) Білоконь І.П., вул.Р.Люксембург,29/46;
11) Печенюк Г.І., вул.Р.Люксембург,64/26;
12) Юрчук О.Г., вул.Р.Люксембург,64/1;
13) Любарському Р.С., вул. Коцюбинського,8 кв.39 – від’єднання від с-ми
теплопостачання;
14) Тіхонову В.І., вул. Пролетарська,32/57 - від’єднання від с-ми теплопостачання;
15) Комарницькому Є.І., вул. Р.Люксембург,29/39 - від’єднання від с-ми
теплопостачання;
16) Бендері К.Б., вул. Р.Люксембург,29/50 - від’єднання від с-ми теплопостачання.
Проведення робіт погодити з підприємством Бартеплокомуненерго.
Проектну документацію подати в міську раду на затвердження.
Рішення додається.
124. СЛУХАЛИ: заяву гр. Маніти С.П. про надання дозволу на підключення літньої кухні
до сітки природного газу по вул. Монастирська, 60.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Маніті Сергію Павловичу на виготовлення проектнокошторисної документації щодо підключення літньої кухні до сітки природного газу в м.
Бар по вул. Монастирська, 60. Проектно-кошторисну документацію погодити та
затвердити згідно чинного законодавства. Рішення додається.
125. СЛУХАЛИ: заяву гр. Герасімова С.Г. про надання дозволу на підключення квартири
№5 по вул. Буняковського,2.
ВИРІШИЛИ: Відмовити. Для вирішення питання по суті Вам необхідно врегулювати
спори з сусідами та усунути порушення згідно акту обстеження від 11.03.11р.
126. СЛУХАЛИ: заяви громадян про затвердження проектних документацій на
індивідуальне опалення квартир.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити гр. Ковальовій Т.О. проектну документацію на індивідуальне опалення
квартири №11 в будинку № 19 по вул. Пролетарській в м. Бар.
2) Гр. Мартиняк Т.І. проектну документацію на індивідуальне опалення квартири №84
в будинку № 21 по вул. Нахімова в м. Бар.
Рішення додаються.
127. СЛУХАЛИ: заяву гр. Мельник Г.К. про погодження режиму роботи ресторану
«Барселона».
ВИРІШИЛИ: Встановити режим роботи культурно-розважального центру «Барселона» з
11.00 до 23.00 год. без вихідних днів та перерви на обід. Рішення додається.
128. СЛУХАЛИ: заяву гр. Забуги С.В. про погодження режиму роботи МАФ по вул.
Островського, 2/1.
ВИРІШИЛИ: Погодити режим роботи малої архітектурної форми гр. Забуги Сергія
Володимировича, що знаходиться в м. Бар по вул.Островського,2/1, з 8.00 до 14.00 год.,
вихідний день – понеділок. Рішення додається.
129. СЛУХАЛИ: заяву гр. Вілінської Т.А. про погодження режиму роботи кафе «Оазис».
ВИРІШИЛИ: Встановити режим роботи кафе «Оазис», що знаходиться в м. Бар по вул.
Р.Люксембург, 66/6, з 11.00 до 23.00 год. без вихідних днів та перерви на обід.
Рішення додається.

130. СЛУХАЛИ: заяву гр. Юрчук І.О. про погодження режиму роботи кафе «Альянс».
ВИРІШИЛИ: Погодити режим роботи кафе «Альянс», що знаходиться в м. Бар на пл.
Пам’яті, 19-а, з 9.00 до 11.00 год. – санітарна година, з 11.00 до 23.00 год. –
обслуговування клієнтів, без вихідних днів та без перерви на обід. ПП Юрчук І.О. до
20.04.2011р. провести благоустрій прилеглої території та забрати будівельний матеріал.
Рішення додається.
131. СЛУХАЛИ: заяву гр. Цимбал О.В. про оформлення права власності на житловий
будинок по вул. І.Сірка,18.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на житловий будинок в м.Бар по вул. І.Сірка, 18
за Цимбалом Олегом Володимировичем. Рішення додається.
132. СЛУХАЛИ: заяву гр. Монарчук С.В. про оформлення права власності на гараж по
вул. Ж.Революції, 3, бокс №20.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на нежитлове приміщення «гараж» в м. Бар по
вул. Ж.Революції, в дворі будинку №3, бокс №20 за Монарчуком Сергієм Васильовичем.
Рішення додається.
133. СЛУХАЛИ: заяву гр. Маслянко А.М. про оформлення права власності на житловий
будинок по вул. Наливайка,42.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на житловий будинок в м.Бар по вул. Наливайка,
42 за Маслянко Анатолієм Михайловичем. Рішення додається.
134. СЛУХАЛИ: заяву гр. Ткачук В.О. про оформлення права власності на магазин по вул.
Св.Миколая, 7-Г.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на нежитлове приміщення «магазин» загальною
площею 16,8м2, в т.ч. торгового залу площею 13,6м2, кладової площею 3,2м2, в м. Бар по
вул. Святого Миколая, 7-Г за Ткачук Валентиною Олексіївною. Рішення додається.
135. СЛУХАЛИ: заяву гр.Тетью І.А. про оформлення права власності на гараж по вул.
Кооперативна, 20-А, бокс №1.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на нежитлове приміщення «гараж» в м. Бар по
вул. Кооперативна, 20-А, бокс №1 за Тетью Іваном Андрійовичем. Рішення додається.
136. СЛУХАЛИ: клопотання ВАТ «Укртелеком» про надання дозволу на експлуатацію
об’єкта поводження з небезпечними відходами на 2011-2012р.р.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ЦТП №1 м. Бар Вінницької філії ВАТ «Укртелеком» на
експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (люмінесцентні лампи,
акумулятори, відпрацьовані мастила, шини, тверді побутові відходи, матеріали
обтиральні) на 2011-2012р.р. Рішення додається.
137. СЛУХАЛИ: заяву гр. Павич О.М. про погодження прийняття в експлуатацію веранди,
підвалу, тамбура, літньої кухні по вул. І.Сірка, 13.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Павич Оксані Миколаївні прийняття в експлуатацію
самочинно збудованого нерухомого майна – веранди розміром 3.09 х 1.64м, підвалу
площею 15,3м2 та 23,3м2, тамбуру площею 5,1м2, літньої кухні площею 45,8м2 , вбиральні,
в м. Бар по вул. І.Сірка, 13. Рішення додається.
138. СЛУХАЛИ: заву гр. Кушнір Т.Д. про погодження прийняття в експлуатацію
прибудови до житлового будинку, гаража по вул. Чкалова, 16.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Павич Оксані Миколаївні прийняття в експлуатацію
самочинно збудованого нерухомого майна – веранди розміром 3.09 х 1.64м, підвалу
площею 15,3м2 та 23,3м2, тамбуру площею 5,1м2, літньої кухні площею 45,8м2 , вбиральні,
в м. Бар по вул. І.Сірка, 13. Рішення додається.

139. СЛУХАЛИ: заяву гр. Боднарчук В.В. про погодження прийняття в експлуатацію
гаража по вул. М.Туніка, 16.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Боднарчуку Віталію Васильовичу прийняття в експлуатацію
самочинно збудованого нерухомого майна – гаража розміром 5.15 х 3.0м в м. Бар по вул.
М.Туніка, 16. Внести до технічного паспорту гараж, збудований гр. Боднарчуком В.В., за
адресою: м.Бар, вул. М.Туніка, 16. Рішення додається.
140. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кумчак М.Ф. про погодження прийняття в експлуатацію літньої
кухні, підвалу, гаража по пров. Кармелюка, 4.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Кумчаку Миколі Феліксовичу прийняття в експлуатацію
самочинно збудованого нерухомого майна – літньої кухні площею 83.1м2, в т.ч. підвалу
площею 19.8м2, гаража площею 24.7м2, хліва-прибудови площею 18.7м2, в м. Бар по
пров. Кармелюка, 4. Рішення додається.
141. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шевчук Н.Є. про поновлення рішення виконавчого комітету від
30.05.2007р. №397.
ВИРІШИЛИ: Поновити рішення виконкому Барської міської ради №397 від 30.05.2007р.
«Про виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції квартири гр.
Шевчук Н.Є.». Проектно-кошторисну документацію виготовити та погодити згідно
чинного законодавства. Рішення додається.
142. СЛУХАЛИ: заяву гр. Маніти С.П. про надання дозволу на добудову до житлового
будинку та облицювання цеглою по вул. Монастирська, 60.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Маніті Сергію Павловичу на виготовлення будівельного
паспорту щодо добудови до житлового будинку розміром 5.0 х 4.0м та опорядити фасад
за адресою: м.Бар, вул. Монастирська, 60. Будівельний паспорт виготовити згідно чинного
законодавства та погодити в відділі архітектури міської ради. Рішення додається.
143. СЛУХАЛИ: заяву гр. Маніти С.П. про легалізацію облицьованого гаража та літньої
кухні по вул. Монастирська,60.
ВИРІШИЛИ: Легалізувати гр. Маніті Сергію Павловичу самочинно облицьовані гараж та
літню кухню в м. Бар по вул. Монастирська, 60. Гр. Маніті С.П. виготовити технічний
паспорт з внесенням гаража та літньої кухні. Рішення додається.
144. СЛУХАЛИ: заяву гр. Боднарчук Г.А. про надання дозволу на виготовлення проектнокошторисної документації з будівництва малої архітектурної форми по вул. Гагаріна,3.
ВИРІШИЛИ: Відмовити в задоволенні заяви. Для вирішення питання по суті необхідно
надати погодження з відповідними службами.
145. СЛУХАЛИ: заяву гр. Черномазова Г.А. про надання дозволу на виготовлення
містобудівних умов і обмежень, проектно-кошторисної документації з будівництва
житлового будинку по вул. Плотинна.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Черномазову Григорію Анатолійовичу на виготовлення
містобудівних умов і обмежень та збір вихідних даних для виготовлення проектнокошторисної документації з будівництва житлового будинку в м. Бар по вул. Плотинній.
Містобудівні умови та обмеження, проектно-кошторисну документацію виготовити та
погодити згідно чинного законодавства. Рішення додається.
146. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кицишеної Г.С. про надання дозволу на зменшення віконного
пройму в квартирі.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Кицишеній Ганні Сергіївні на зменшення віконного
прорізу з 3.0 х 2.8м на 2.10 х 1.9м в квартирі №7 по вул. Пролетарській, 21 в м. Бар.
Виготовити ескізну пропозицію фасаду будинку в цілому зі зменшеними прорізами.

Погодити ескізну пропозицію в відділі архітектури міської ради. Рішення додається.
147. СЛУХАЛИ: заяву гр. Ріпак Л.І. про надання дозволу на розробку проектнокошторисної документації з будівництва добудови та влаштування мансардного поверху
на кафетерії «Магнолія».
ВИІРШИЛИ: Відмовити в задоволенні заяви в зв’язку з тим, що істотно порушені
будівельні норми, а саме - не витримані протипожежні розриви.
148. СЛУХАЛИ: заяву гр. Гончарук Г.О. про надання дозволу на перепланування
квартири №12 по вул. В.Комарова,6/23.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Гончарук Галині Олексіївні на виготовлення будівельного
паспорту щодо перепланування квартири №12 по вул. В.Комарова, 6/23 в м.Бар.
Гр. Гончарук Г.О. будівельний паспорт виготовити згідно чинного законодавства та
погодити в відділі архітектури міської ради. Рішення додається.
149. СЛУХАЛИ: заяву гр. Яблонського О.В. про надання дозволу на реконструкцію
магазину на пл.Пам’яті,1.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Яблонському Олександру Володимировичу на
виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції магазину в м. Бар, на
площі Пам’яті, 1. Гр. Яблонському О.В. проектно-кошторисну документацію виготовити
та погодити згідно чинного законодавства. Рішення додається.
150. СЛУХАЛИ: заяву ПП Загнітко О.М. про надання дозволу на розміщення спортивного
атракціону «батут».
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПП Загнітко Олексію Михайловичу на розміщення
спортивного атракціону «батут» в міському парку культури та відпочинку – біля
спортивного майданчика (навпроти магазину «Фламінго»), на період з 8 квітня до 30
жовтня 2011р. ПП Загнітко О.М. за користування земельною ділянкою з 8 квітня до 30
жовтня 2011р. сплатити плату за землю в розмірі 498 грн. 30 коп. (чотириста дев’яносто
вісім гривень 30 коп.). Рішення додається.
151. СЛУХАЛИ: заяву гр. Криська В.І. про включення його в позачергову чергу
квартирного обліку при виконкомі Барської міської ради як потерпілого внаслідок аварії
на ЧАЕС.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни в п.1 рішення виконкому Барської міської ради від
07.06.2010р. №304 «Про залишення на квартирному обліку гр. Криська В.І.», а саме:
замість «першочергова черга» рахувати «позачергова». Рішення додається.
152. СЛУХАЛИ: заяву гр. Тереховської Н.Д. про видачу ордера на квартиру №14 по вул.
Шевченка, 36.
ВИРІШИЛИ: Видати ордер на квартиру №14 в будинку №36 по вул. Шевченка в м. Бар на
ім’я Тереховської Надії Дмитрівни. Рішення додається.
153. СЛУХАЛИ: заяву гр.Тереховської Н.Д. про виділення коштів для проведення
ремонту в квартирі №14 по вул. Шевченка, 36.
ВИРІШИЛИ: Відмовити в задоволенні заяви в зв’язку з відсутністю коштів.
154. СЛУХАЛИ: заяву гр. Загродського О.Ц. про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації по переведенню малої архітектурної форми під
капітальну споруду по вул. Островського, 7-А.
ВИРІШИЛИ: Відмовити.
155. СЛУХАЛИ: заяву гр. Нагаєвського Ю.В. про надання дозволу на виготовлення
містобудівного обґрунтування з реконструкції квартири під магазин по вул.

Буняковського,2.
ВИРІШИЛИ: Відмовити.
156. СЛУХАЛИ: заяву гр. Ніколаєвої О.А. про надання дозволу на відкриття об’єкту
торгівлі по вул. Соборна,11/17.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Ніколаєвій Олені Анатоліївні на відкриття об’єкту торгівлі
лікарськими засобами в м. Бар по вул. Соборній, 11/17. Погодити режим роботи з 8.00 до
20.00 год. без перерви на обід та без вихідних. Рішення додається.
157. СЛУХАЛИ: заяву директора ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою» про надання приміщення в оренду в м. Бар по вул. Пролетарська,6.
ВИРІШИЛИ: Надати ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут
землеробства» в оренду приміщення – кабінет № 74, розташований на третьому поверсі
адмінприміщення в м. Бар по вул. Пролетарській, 6, терміном на три роки.
Адміністрації ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеробства» у
місячний термін укласти договір оренди приміщення. Рішення додається.
158. СЛУХАЛИ: інформацію начальника Барського РВ УМВС Кушніра П.М. про
обмеження руху автомобільного транспорту по частині вул. Соборна та Св.Миколая.
ВИРІШИЛИ:
1. Обмежити рух автомобільного транспорту по вулицях Соборна та Святого
Миколая з 01 травня 2011 року.
2. Барському комбінату комунальних підприємств (Крикливий Є.Л.) погодити з ДАІ
та встановити відповідні знаки, перекрити рух автомобільного транспорту по вул.
Св. Миколая, навпроти будівлі цеху електрозв’язку.
3. Дане рішення опублікувати в міській газеті «Барчани».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Зеленську З.М.
Рішення додається.

Міський голова

О.І. Дзісь

Секретар міської ради

О.В. Кальман

