УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
05.04.2011р. № 119
м.Бар
Про проведення двомісячника
благоустрою в м. Бар
На виконання Указу Президента України від 06.08.1998р. №855/98 «Про День
довкілля», відповідно до рішення 4 сесії обласної ради 6 скликання від 04.03.2011р. №71
«Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів області», враховуючи
припис Барської районної санітарно-епідеміологічної станції від 06.04.2011р. №529 «Про
проведення двомісячника благоустрою м.Бар» з метою поліпшення естетичного
санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та
відпочинку населення, відповідно до розпорядження Барської райдержадміністрації №122
від 16 березня 2011р., виконком міської ради ВИРІШИВ:
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.

Міський голова

О.І. Дзісь

Додаток №1
до рішення виконкому міської ради
від 05.04. 2011р. за № 119

Закріплені території міста за трудовими
колективами, установами, організаціями та підприємствами міста.
Машинобудівний завод:
- вул. Р.Люксембург (від ЦРЛ до вул. Заводська)
- вул. М.Туніка (від вул. Пролетарська до вул. Бони Сфорци)
- вул. Заводська (від вул. Б.Хмельницького до вул. Р.Люксембург)
- вул. Ж.Революції.
ТОВ «Пфаннер Бар»:
- вул. Енгельса (від вул. Пролетарська до вул. Шевченка)
- вул. Шевченка (від вул. Червоноармійська до вул. Р.Люксембург)
- вул. Червоноармійська (від в/ч до БМП-1).
БМП-1:
- вул. Заводська (від вул. Червоноармійська до вул. Р.Люксембург)
- всі будівельні майданчики.
РБД-11:
- вул. Заводська (від вул. Р.Люксембург до залізничного переїзду)
- всі будівельні майданчики.
Спиртовий комбінат:
- вул. Стельмаха
- вул. Заводська (від вул. Б.Хмельницького до РБД-11)
- вул. Б.Хмельницького (від вул. Заводська до вул. Б.Сфорци)
УВП УТОС:
- вул. Врублевського (від вул. Калініна до вул. М.Кривоноса)
- вул. І.Франка.
РССТ:
- вул. Р.Люксембург (від вул. Калініна до вул. М.Кривоноса)
- вул. Островського №2/1
- вул. М.Кривоноса (від вул. М.Туніка до вул. Врублевського).

КП «Бартеплокомуненерго»:
- вул. Островського (від приринкової площі до р.Безіменна)
- вул. В.Комарова (від адмінприміщення до вул. В.Комарова,6)
- вул. Калініна (котельня «Оксана»).
Будівельний ліцей:
- вул. Ж.Революції (від вул. Пролетарська до столової машинобудівного
заводу)
- вул. Р.Люксембург (від вул. Пролетарська до вул. Калініна)
- вул. Калініна (від вул. Врублевського до вул. Нахімова).
Швейна фабрика:
- вул. Бони Сфорци (від вул. Плотинна до вул. В.Комарова).
Цукропромводоналадка:
- вул. Марата.
Гуманітарно-педагогічний коледж:
- вул.Б.Сфорци (від вул. Плотинна до прокуратури)
- вул. Св. Миколая
- пл. Пам’яті
- майдан М.Грушевського.
БАДТ:
- вул. Пролетарська (від вул. Гагаріна до вул. Врублевського)
- вул. Пролетарська (від вул. Р.Люксембург до вул. Нахімова)
- вул. М.Туніка (від вул. Пролетарська до МП ВКПФ «Вікторія»)
- вул. Плотинна
- Парк культури та відпочинку по вул. Буняковського (згідно схеми).
ЗОШ №1:
- вул. Гагаріна (від вул. Пролетарська до вул. Соборна)
- Парк культури та відпочинку по вул. Буняковського (згідно схеми).
НВК «ЗОШ №2-гімназія»:
- вул. Врублевського (від вул. Пролетарська до вул. Калініна)
- вул. Пролетарська (від вул. Врублевського до вул. Р.Люксембург)
- Парк культури та відпочинку по вул. Буняковського (згідно схеми).

ЗОШ №3:
- вул. Соборна (від вул. Пролетарська до вул. Гагаріна)
- вул. Пролетарська (від церкви грекокатоликів до ЗОШ №4)
- Парк культури та відпочинку по вул. Буняковського (згідно схеми).
ЗОШ №4:
- вул. Пролетарська (від вул. Гагаріна до міської ради)
- вул. Гагаріна (від вул. Пролетарська до ЗОШ №3)
- Парк культури та відпочинку по вул. Буняковського (згідно схеми).
Барський ККП:
- вулиці, площі міста, які не закріплені за підприємствами, та прилеглі
території і двори будинків.
Облсільгаз:
- вул. М.Кривоноса (від Облсільгазу до вул. Врублевського).
Управління газового господарства:
- вул. М.Кривоноса (від вул. Л.Українки до ККП).
Барський райавтодор:
- вул. Пролетарська, В.Комарова, Б.Сфорци, Плотинна.
Військова частина:
- вул. Червоноармійська (від вул. Пролетарська до вул. Шевченка).
Цех електрозв’язку:
- вул. Св. Миколая (від православної церкви до вул. Соборна).
Управління сільського господарства:
- вул. Пролетарська (від вул. Соборна до вул. В.Комарова)
- тильна сторона адмінприміщення.
Районний Центр Дозвілля:
- прилегла територія до кінотеатру
- прилегла територія до РЦД (включено до огорожі стадіону).

Барводоканал:
- вул. Калініна (від вул. Р.Люксембург до вул. Нахімова)
- вул. Р.Люксембург (від вул. Калініна до вул. Щорса).
Барська ЦРЛ:
- вул. Р.Люксембург (від вул. Пролетарська до військкомату).
Хлібзавод:
- вул. Р.Люксембург (від військкомату до вул. Шевченка).
Ветлікарня:
- вул. Л. Українки (від вул. М.Кривоноса до вул. Нахімова).
НВАК «Барський»:
- вул. М.Кривоноса (від гаражів ККП до Облсільгазу).
СТОВ «Прогрес»:
- вул. Островського (від вул. Твардовського до вул. Коцюбинського).
Лісництво:
- вул. М.Туніка (від вул. Соборна до МП ВКПФ «Вікторія»).
Стоматологічна поліклініка:
- вул. Калініна (від вул. Нахімова до вул. Р.Люксембург).
Друкарня:
- вул. Р.Люксембург (від вул. Першотравнева до вул. Суворова).
Казначейство. Фінвідділ:
- вул. Пролетарська (від буд. №16 до вул. М.Туніка).
Побуткомбінат:
- вул. Соборна (від пл. Пам’яті до вул. Св.Миколая).

Пенсійний фонд:
- пл. Пам’яті (від вул. Б.Сфорци до вул. Св. Миколая).
Автовокзал:
- вул. Св.Миколая (всю суміжну територію).
Приватбанк, Надра банк, ВТБ банк, Райффайзен банк Аваль, Індекс
банк, Укрінбанк, Укрсиббанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, Правекс
банк, Хрещатик банк:
- прилеглі території до адмінприміщень банків.
Управління статистики:
- вул. Соборна (від вул. М.Туніка до магазину «Алдіс».
Податкова інспекція:
- вул. В.Комарова (від вул. Пролетарська до вул. Примакова).
Пожежна частина:
- вул. Б.Сфорци (від вул. В.Комарова до вул. Володарського).
ВАТ «Концерн Галнафтогаз»:
- вул. Пролетарська (від райавтодору до ПП Чайка).
Регіональний центр «Київцентраеро»:
- земельна ділянки згідно Державного акта постійного користування.
Військкомат:
- вул. Р.Люксембург (від ЦРЛ до хлібзаводу).
РайСЕС:
- вул. Р.Люксембург (від ЦРЛ до вул. Пролетарська).
Товариство мисливців та рибалок:
- вул. Р.Люксембург (від вул. Пролетарська до аптеки).

Музична школа:
- вул. Ж.Революції (від вул. Пролетарська до будинку №7).
Тубдиспансер:
- вул. Р.Люксембург (від машинобудівного заводу до будинку №7).
СТ «Морський замок»:
- вул. Червоноармійська (від вул. Шевченка до торгової бази).
ПП Луцак В.М.:
- вул. Островського (від р. Безіменна до приринкової площі).
ПП Ґудзь В.М.:
- вул. Островського (від р. Безіменна до приринкової площі).
ПП Козловський В., Острук І., Краєвський О., Сторожук В., Стрельчук
М.:
- вул. Калініна (від вул. Врублевського до вул. Р.Люксембург).
ПП Слободянюк З.П.:
- вул. Калініна (від водоканалу до вул. Нахімова).
ПП Тимчишина Г.В.:
- всі торгові об’єкти по вул. Соборна, Островського, Пролетарська.
ПП Гаджалов К.Л.:
- всі торгові об’єкти по вул. Островського, Пролетарська, Калініна.
ПП Томашевський В.В.:
- всі торгові об’єкти по вул. Соборна, Р.Люксембург.
ПП Мартинюк:
- всі торгові об’єкти по вул. Соборна, Калініна.

ПП «Зодіак»:
- торговий об’єкт по вул. Калініна.
ПП «Каблучок»:
- торговий об’єкт по вул. Калініна.
ТОВ «Альтаір»:
- вул. Р.Люксембург (від вул. Першотравнева до вул. Пролетарська).
ТОВ «Україна»:
- пл. Пам’яті (від вул. Б.Сфорци до кафе «Стара фортеця»).
ПП Лук’янов Г.М.:
- пл. Пам’яті (від ТОВ «Україна до побут комбінату)
- вул. Мараата,1
- вул. Плотинна (автосалон).
ПП «Ясен»:
- пл. Пам’яті (від вул. Св.Миколая до вул. Соборна)
- вул. Б.Сфорци (від території швейної фабрики до пл. Пам’яті)
- вул. Червоноармійська (від залізнодорожнього переїзду до ПП Кушнір
В.П.)
СТ «Техніка»:
- всі торгові об’єкти по вул. Св. Миколая, Соборна, М.Кривоноса.
ПП Краєвська Р.Я.:
- всі торгові об’єкти по вул. Соборна, Пролетарська, Р.Люксембург.
ПП Севастьянов Л.А.:
- всі торгові об’єкти по вул. Соборна.
ПП Мазур О.:
- торговий об’єкт по вул. Буняковського.

ПП Ковальов М.Т.:
- вул. Пролетарська (від вул. Соборна до ЗОШ №4).
ПП Шароградська С.:
- вул. Пролетарська (від будинку №16 до вул. М.Туніка).
ПП Хребтань А.:
- вул. Територія цукрового заводу.
ПП Хребтань М.:
- вул. Островського, Св. Миколая (прилегла територія до торгових
об’єктів).
ПП Гарник Н.:
- вул. Пролетарська (від вул. Ж.Революції до будинку №24).
ПП Маніта О.:
- торговий об’єкт по вул. Соборна.
МП ВКПФ «Вікторія»:
- торгові об’єкти по вул. Пролетарська, М.Туніка.
ПП Корзун С.:
- вул. М.Тунік (від МП ВКПФ «Вікторія» до будинку №7).
СФГ «Садівник»:
- вул. Б.Сфорци (від В.Комарова до вул. Примакова).
ЛТД «Теплотехнік»:
- вул. Червоноармійська (від території ТОВ «Пфаннер Бар» до вул.
Шевченка).
Секретар міської ради

О.В. Кальман

