УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ
Засідання виконавчого комітету
19 січня 2011 року

м. Бар

Брали участь із 15 членів виконкому присутні 12.
Відсутні: Білик-Ляшкова І.В., Мазур С.В., Помилуйко В.В.
Голова: О.І. Дзісь
Секретар: Кальман О.В.
1. Про затвердження списків квартирного обліку при виконкомі міської ради.
2. Про закриття проїзду автомобільного транспорту по вул. Територія цукрового заводу.
3. Про розгляд клопотання Барського районного центру зайнятості про бронювання
робочих місць.
4. Про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
ТОВ «Українські товари».
5. Про надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Барському автомобільно-дорожньому технікуму.
6. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул. Медвецького,27/45 за
Глуговською О.М.
7. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул.Нечая,21 за Шемчук Н.В.
8. Про оформлення права власності на гараж бокс №2 по вул. Р.Люксембург,19 за Кисюк
В.О.
9. Про розгляд заяви гр. Муляр Л.І. щодо оформлення права власності на житловий
будинок по вул. О.Кошового,5 за Гадасюк П.І.
10. Про оформлення права власності на будівлі по вул. Червоноармійська,72 за
Вишневським А.І.
11. Про прийняття в експлуатацію та оформлення права власності на квартиру №1 по вул.
Врублевського,3 за Кирилюк Н.Л.
12. Про оформлення права власності на житловий будинок по вул.Чехова,4 за Жовнір Т.С.
13. Про надання дозволу на будівництво гаража по вул.Хмельницького, 15/12 Чмих А.М.
14. Про надання дозволу на будівництво житлового будинку й господарської споруди по
вул. Медвецького,85 гр. Саволюк А.І.
15. Про постановку на квартирний облік гр. Венгера П.М.

16. Про надання дозволу на видалення дерев на території Барської ЦРЛ.
17. Про надання дозволу на видалення дерева на території ЗОШ №4.
18. Про надання дозволу на випадення дерев на території ЗОШ №3.
19. Про надання дозволу на зрізку дерева по вул. Червоноармійська,46 гр. Шпичак І.А.
20. Про підключення житлового будинку до сітки природного газу по вул. Територія
цукрового заводу,7 гр. Марценюк А.В.
21. Про підключення житлового будинку до сітки природного газу по вул.
Коцюбинського, 24 гр. Клибус М.Ю.
22. Про надання дозволу на виготовлення проектної документації для індивідуального
опалення квартир та від’єднання квартир від центральної системи опалення.
23. Про створення комісії по обстеженню будинку №36/2 по вул. Шевченка.
24. Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт для відбування кримінальних та
адміністративних покарань у виді громадських робіт, засуджених у 2011р.
25. Про оформлення права власності на магазин по вул. Соборна, 11 гр. Сопко Л.Д.
26. Про продовження договору оренди приміщення в ДНЗ №8 Центром «Еверест».
27. Про продовження договору оренди кімнати в адмінприміщенні міської ради Пальонко
Т.Й.
28. Про розгляд звернення Барського ККП щодо затвердження містобудівних умов і
обмежень забудови земельної ділянки з капітального ремонту доріг.
29. Про дозвіл на роботу аптеки на вул.Св.Миколая,12 ТОВ «Український дім медицини».
30. Про дозвіл на роботу магазину «Економ» по вул. Р.Люксембург,66/6 ЗАТ «Фірма
«Бакалія».
31. Про погодження режиму роботи магазину-кафе «Феона» гр. Бозняк А.В.
32. Про дозвіл на торгівлю нафтопродуктами, скрапленим газом по вул.Пролетарська,51
ПП «ОККО-Нафтопродукт».
33. Про виготовлення містобудівного обґрунтування по реконструкції квартир №2 та №3
по вул. Соборна,11 під магазин гр. Клименко Н.С.
34. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами по вул. Пролетарській, вул.
Плотинна гр. Демид Г.Д.
35. Про скаргу Барановської Г.М. з демонтажу громадської вбиральні по вул. Марата,23.
36. Про розгляд заяви гр. Хлопецької Н.Т. про вирішення питання щодо капітального
ремонту стіни по вул. Косовського,19.
37. Про погодження прийняття в експлуатацію гаража та прибудови по вул. О.Кошового,
13/1 гр. Ткаченко В.Г.
38. Про внесення змін в рішення виконкому №706 від 21.12.2010р. гр. Андреюк Г.Д.
39. Про поновлення рішення виконкому №397 від 30.05.2007р. «Про виготовлення
проектно-кошторисної документації з реконструкції квартири» гр. Шевчук Н.Є.
40. Про надання дозволу на роботу автомайстерні по вул. М.Кривоноса,74-а гр.
Войцехівському А.С.
41. Про розгляд протесту прокурора Барського району на незаконні дії посадової особи
при розгляд заяви гр. Маніти Ю.П. про видачу документів дозвільного характеру.
42. Про розгляд звернення директора ПП «Лан-2005» щодо сприяння проведення
пошукових робіт у виявленні та ідентифікації решток військової техніки.
1. СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кальмана О.В. про затвердження списків громадян,
які перебувають на квартирному обліку при виконкому Барської міської ради станом на

01.01.2011р.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити списки громадян м. Бар, які перебувають на квартирному обліку при
виконкомі міської ради станом на 01.01.2011р. в кількості 330чол.
2. Затвердити списки громадян м. Бар, які перебувають на квартирному обліку при
виконкомі міської ради в першочерговій черзі станом на 01.01.2011р. в кількості
85чол.
3. Затвердити списки громадян м. Бар, які перебувають на квартирному обліку при
виконкомі міської ради в позачерговій черзі станом на 01.01.2011р. в кількості
22чол.
2. СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кальмана О.В. про закриття проїзду автомобільного
транспорту по вул. Територія цукрового заводу.
ВИРІШИЛИ: З 01 січня по 01 квітня 2011року закрити проїзд автомобільного транспорту
по вулиці Територія цукрового заводу з послідуючим перенесенням руху транзитного
транспорту по дорозі республіканського значення «Любар - Нова Ушиця» по вулицях:
Пролетарська, В.Комарова, Бони Сфорци, Плотинна. Рішення додається.
3. СЛУХАЛИ: представника Барського районного центру зайнятості Казьмірова В.П. про
бронювання робочих місць для працевлаштування соціально незахищених громадян на
підприємствах, в установах і організаціях на території Барської міської ради на 2011р.
ВИРІШИЛИ: Рішення додається.
4. СЛУХАЛИ: заяву ТОВ «Українські товари» про надання дозволу на експлуатацію
об’єкта поводження з небезпечними відходами.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ТОВ «Українські товари»
на експлуатацію об’єкта
поводження з небезпечними відходами (люмінесцентні лампи, побутові відходи) на 2011р.
Рішення додається.
5. СЛУХАЛИ: заяву директора Барського автомобільно-дорожнього технікуму про
надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами.
ВИРІШИЛИ:
Надати дозвіл Барському автомобільно-дорожньому технікуму
Національного транспортного університету на експлуатацію об’єкта поводження з
небезпечними відходами (люмінесцентні лампи, акумулятори, відпрацьовані мастила,
шини, побутові відходи) на території технікуму. Рішення додається.
6. СЛУХАЛИ: заяву гр. Глуговської О.М. про оформлення права власності на житловий
будинок по вул. Медвецького,27/45.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на житловий будинок в м. Бар по вул.
Медвецького, 27/45 за Глуговською Ольгою Микитівною. Рішення додається.
7. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шемчук Н.В. про оформлення права власності на житловий
будинок по вул. Д.Нечая,21.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на житловий будинок в м. Бар по вул. Д.Нечая,
21 за Шемчук Ніною Віталіївною. Рішення додається.
8. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кисюка В.О. про оформлення права власності на гараж бокс №2
по вул. Р.Люксембург,19.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на нежитлове приміщення «гараж» в м. Бар по
вул. Р.Люксембург, в дворі будинку №19, бокс №2 за Кисюком Василем Олексійовичем.
Рішення додається.
9. СЛУХАЛИ: заяву гр. Муляр Л.І. про оформлення права власності на житловий будинок
по вул. О.Кошового, 5 за Гадасюк П.І.

ВИРІШИЛИ: 8/25 житлового будинку в м. Бар по вул. О.Кошового, 5, який належав
Гадасюк Пелагії Ісаківні, рахувати за 100 (сто) відсотків. Керуючись ст. 1218 Цивільного
Кодексу України, оформити право власності на житловий будинок в м. Бар по вул.
О.Кошового,5 за Гадасюк Пелагією Ісаківною. Рішення додається.
10. СЛУХАЛИ: заяву гр. Вишневського А.І. про оформлення права власності на будівлі по вул.
Червоноармійська,72.
ВИРІШИЛИ: Оформити право власності на будівлі в м. Бар по вул. Червоноармійська, 72,

що складається з будівлі майстерні літера «А» загальною площею 148,0м2, гаража літера
«Б», оглядової ями літера «б», загальною площею 53,9м2, приміщення відпочинку літера
«В» загальною площею 14,7м2, підвалу літера «Г» загальною площею 244,1м2 за
Вишневським Анатолієм Івановичем. Рішення додається.
11. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кирилюк Н.Л. про прийняття в експлуатацію та оформлення
права власності на квартиру №1 по вул. Врублевського,3.
ВИРІШИЛИ: Погодити прийняття в експлуатацію тамбура та прибудови, побудованих без
дозволу на виконання будівельних робіт в м. Бар по вул. Врублевського, 3 кв.1.
Оформити право власності на квартиру №1 в м. Бар по вул. Врублевського, 3 за Кирилюк
Наталією Леонідівною. Рішення додається.
12. СЛУХАЛИ: заяву гр. Жовнір Т.С. про оформлення права власності на житловий
будинок по вул. Чехова,4.
ВИРІШИЛИ: Повернути заяву на доопрацювання.
13. СЛУХАЛИ: заяву гр. Чмиха А.М. про надання дозволу на будівництво гаража по вул.
Б.Хмлеьницького,15/12.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Чмиху Андрію Михайловичу будівництво гаража розміром
4.89 х 6.00м в м. Бар по вул. Б.Хмельницького, 15, бокс №1 за будівельним паспортом.
До початку виконання робіт отримати та погодити будівельний паспорт об’єкта
містобудування у відділі містобудування та архітектури райдержадміністрації.
Рішення додається.

14. СЛУХАЛИ: заяву гр. Саволюк А.І. про надання дозволу на будівництво житлового
будинку й господарської споруди по вул. Медвецького, 85.
ВИРІШИЛИ: Погодити гр. Саволюк Анні Іванівні будівництво житлового будинку
розміром 9.0 х 11.0м та господарської споруди розміром 4.0 х 12.0м в м. Бар по вул.
Медвецького, 85 за будівельним паспортом. До початку виконання робіт отримати та
погодити будівельний паспорт об’єкта містобудування у відділі містобудування та
архітектури райдержадміністрації. Рішення додається.
15. СЛУХАЛИ: заяву гр. Венгера П.М. про постановку на квартирний облік при
виконкомі міської ради.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконкомі міської ради для поліпшення
житлових умов гр. Венгера Прокопа Максимовича у позачергову чергу. Склад сім’ї –
3чол. Рішення додається.
16. СЛУХАЛИ: звернення головного лікаря Барської районної центральної лікарні
Костенка О.С. про надання дозволу на видалення дерев по вул. Р.Люксембург, 34.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл КУ «Барська центральна районна лікарня» на видалення
дерев – береза (3 шт.), горіх (1шт.), в м. Бар по вул. Р.Люксембург, 34. Рішення додається.
17. СЛУХАЛИ: клопотання директора ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Савчука М.О. про надання
дозволу на видалення дерева.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл відділу освіти Барської райдержадміністрації на видалення

дерева – клен (1шт.), в м. Бар, вул. Пролетарська, 3, 5 (на території ЗОШ І-ІІІ ст. №4).
Рішення додається.
18. СЛУХАЛИ: клопотання директора ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Тресера Б.М. про надання дозволу
на видалення дерев.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл відділу освіти Барської райдержадміністрації на видалення
дерев – верба (3шт.), ясен (1шт.), в м. Бар, вул. Соборна, 20 (на території ЗОШ І-ІІІ ст.
№3). Рішення додається.
19. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шпичака І.А. про надання дозволу на зрізку дерева по вул.
Червоноармійська, 46.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському комбінату комунальних підприємств на видалення
дерева – осика (1шт.), в м. Бар, вул. Червоноармійська, 46. Рішення додається.
20. СЛУХАЛИ: заяву гр. Марценюка А.В. про надання дозволу на підключення житлового
будинку до сітки природного газу по вул. Територія цукрового заводу,7.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Марценюку Анатолію Васильовичу на виготовлення
проектно-кошторисної документації щодо підключення житлового будинку до сітки
природного газу в м. Бар по вул. Територія цукрового заводу, 7. Рішення додається.
21. СЛУХАЛИ: заяву гр. Клибус М.Ю. про надання дозволу на підключення житлового
будинку до сітки природного газу по вул. Коцюбинського,24.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Клибусу Миколі Юрійовичу на виготовлення проектнокошторисної документації щодо підключення житлового будинку до сітки природного
газу в м. Бар по вул. Коцюбинського, 24. Рішення додається.
22. СЛУХАЛИ: заяви громадян про виготовлення проектних документацій для
індивідуального опалення квартир та від’єднання квартир від центральної системи
опалення.
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) Зіньковському Т.С., вул. Соборна,1 кв.36;
2) Наговіцину Г.Ю., вул. Р.Люксембург, 21 кв.21;
3) Мельник Ф.А., майдан Св.Миколая,30 кв.58;
4) Люлько М.А., вул.Пролетарська,32 кв.19;
5) Черній А.М., вул. Пролетарська,19 кв.29;
6) Боднарчук Г.А., вул. Гагаріна,3 кв.13;
7) Томашевському В.В., вул. Соборна,1 кв.48;
8) Бас Н.Г., вул. В.Комарова,3 кв.7;
9) Яворській О.І., вул.В.Комарова,3 кв.20;
10) Бурятинській Л.Г., вул. Р.Люксембург,64 кв.34;
11) Мосейчук Н.І., вул. Ж.Революції,3 кв.8;
12) Бас В.І., вул. Соборна,1 кв.16;
13) Базай М.М., вул.Чернишевського,6 кв.10;
14) Мельник Г.С., вул. Р.Люксембург,60 кв.20 – від’єднання від с-ми теплопостачання;
15) Санжарі Л.М., пров. Коцюбинського,6 кв.22 - від’єднання від с-ми
теплопостачання;
16) Філіповій Т.В., вул. Пролетарська,28 кв.3 - від’єднання від с-ми теплопостачання.
Проведення робіт погодити з підприємством Бартеплокомуненерго. Рішення додається.
23. СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Кальмана О.В. про створення комісії по
обстеженню будинку №36/2 по вул. Шевченка згідно рішення 4 сесії від 23.12.2010р.

ВИРІШИЛИ: Створити комісію з обстеження будинку №36/2 по вул. Шевченка в м. Бар в
складі:
Голова комісії: Філіппов Віктор Петрович – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Члени комісії:
- Крикливий Євгеній Леонтійович – начальник Барського ККП;
- Явдощак Сергій Степанович – архітектор міста;
- Рудик Людмила Іванівна – начальник відділу містобудування та архітектури РДА
(за згодою).
2. Комісії в місячний термін надати пропозиції щодо вирішення даного питання.
Рішення додається.
24. СЛУХАЛИ: запит Жмеринського МРВ КВІ про затвердження переліку об’єктів та
видів робіт, де будуть відбувати кримінальне та адміністративне покарання у виді
громадських робіт, засуджених у 2011 році.
ВИРІШИЛИ: Визначити Барський комбінат комунальних підприємств як об’єкт для
відбування кримінального покарання та адміністративного стягнення у виді громадських
робіт засудженими та правопорушниками – жителями м. Бар. Затвердити види робіт для
таких осіб згідно додатку №1. Копію рішення направити до кримінально-виконавчої
інспекції Барського району. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
секретаря Барської міської ради Кальмана О.В. Рішення додається.
25. СЛУХАЛИ: заяву гр. Сопко Л.Д. про оформлення права власності на магазин по вул.
Соборна,11.
ВИРІШИЛИ: Квартиру №18 в м. Бар по вул. Соборна,11 виключити з житлового фонду.
Приміщення магазину «2» - «7» в житловому будинку літера «А», прибудову літера «а11»,
ганок «а12» об’єднати в групу приміщень №92. Оформити право власності на вбудованоприбудоване в багатоквартирному житловому будинку нежитлове приміщення «Магазин»
в м. Бар по вул. Соборна,11, що складається з групи приміщень №92 загальною площею
76,4м2 за Сопко Лесею Дмитрівною. Рішення додається.
26. СЛУХАЛИ: заяву директора Центру «Еверест» Марущак Т.Л. про продовження
договору оренди приміщення в ДНЗ №8 по вул. Коцюбинського, 8.
ВИРІШИЛИ: Продовжити комунальному закладу «Барський міський центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест»
термін дії договору оренди приміщення в ДНЗ №8 в м. Бар по вул. Коцюбинського, 8
терміном на один рік – до 01.02.2012р. Рішення додається.
27. СЛУХАЛИ: заяву гр. Пальонко Т.Й. про продовження договору оренди приміщення по
вул. Пролетарська,6.
ВИРІШИЛИ: Продовжити гр. Пальонко Тамарі Йосипівні термін дії договору оренди
майна, що належить до комунальної власності, від 14.11.2009р. в м. Бар по вул.
Пролетарській, 6 терміном до 31.05.2011р. Рішення додається.
28. СЛУХАЛИ: звернення Барського ККП про затвердження містобудівних умов і
обмежень забудови земельної ділянки з капітального ремонту доріг.
ВИРІШИЛИ: Затвердити містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки з
подальшим затвердженням на сесії міської ради. Надати дозвіл Барському ККП на збір
вихідних даних для виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції
доріг по вул. М.Кривоноса, Соборній та Гагаріна. Рішення додається.
29. СЛУХАЛИ: заяву ТОВ «Український дім медицини» про надання дозволу на роботу
аптеки на майдані Св.Миколая, 12.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ТОВ «Український дім медицини» на роботу аптеки в м. Бар,

на майдані Св.Миколая, 12 з режимом роботи з 8.00 до 21.30 год. без вихідних.
Рішення додається.
30. СЛУХАЛИ: заяву ЗАТ «Фірма «Бакалія» про надання дозволу на роботу магазину
«Економ» по вул. Р.Люксембург, 66/6.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ЗАТ «Фірма «Бакалія» на роботу магазину №11 «Економ» в
м. Бар по вул. Р.Люксембург, 66/6 з режимом роботи з 8.00 до 22.00 год. без перерви на
обід. Рішення додається.
31. СЛУХАЛИ: заяву Бозняк А.В. про погодження режиму роботи магазину-кафе
«Феона» по вул. Пролетарська,32.
ВИРІШИЛИ: Встановити режим роботи магазину-кафе «Феона» в м. Бар по вул.
Пролетарська, 32 з 8.00 до 23.00 год. без перерви на обід. Рішення додається.
32. СЛУХАЛИ: заяву ПП «ОККО-Нафтопродукт» про надання дозволу на торгівлю
нафтопродуктами, скрапленим газом на АЗК по вул. Пролетарська, 51.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ПП «ОККО-Нафтопродукт» на торгівлю нафтопродуктами,
скрапленим газом, супутніми та змішаною групою товарів в АЗК №22 в м. Бар по вул.
Пролетарська, 51 цілодобово. Рішення додається.
33. СЛУХАЛИ: заяву гр.Клименко Н.С. про виготовлення містобудівного обґрунтування
по реконструкції квартири №2 та №3 під магазин по вул. Соборна,11.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Клименко Тетяні Святославівні на виготовлення
містобудівного обґрунтування з реконструкції квартир №2 та №3 в
м. Бар по вул.
Соборна, 11 під магазин промислової групи товарів. Містобудівне обґрунтування
погодити та затвердити згідно чинного законодавства. Рішення додається.
34. СЛУХАЛИ: заяву Демид Г.Д. про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
по вул. Пролетарській та по вул. Плотинній.
ВИРІШИЛИ: Встановити пріоритет на розміщення зовнішньої реклами за ФОП Демид
Галиною Дмитрівною в м. Бар по вул. Пролетарській та по вул. Плотинній терміном на
три місяці. Рішення додається.
35. СЛУХАЛИ: заяву гр. Барановської Г.М. про вжиття заходів щодо демонтажу
громадської вбиральні по вул. Марата, 23.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати гр. Барановській Г.М. звернутись до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
36.СЛУХАЛИ: заяву гр. Хлопецької Н.Т. про вжиття заходів щодо проведення
капітального ремонту підпорної стіни по вул. Котовського, 19.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл Барському комбінату комунальних підприємств на збір
вихідних даних для виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному
ремонту підпорної стіни в м. Бар по вул. Котовського, 19. Проектно-кошторисну
документацію погодити та затвердити згідно чинного законодавства. Рішення додається.
37. СЛУХАЛИ: заяву гр. Ткаченко В.Г. про погодження прийняття в експлуатацію гаража
та прибудови до гаража по вул. О.Кошового,13/1.
ВИРІШИЛИ: Відкласти розгляд заяви в зв’язку з тим, що 01.01.2011р. втратив чинність
Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими
спорудами і будівлями, спорудженими без дозволу на виконання будівельних робіт,
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009р.
38. СЛУХАЛИ: заяву гр. Андреюк Г.Д. про внесення змін в рішення виконкому №706 від

21.12.2010р. «Про надання дозволу на будівництво гаража та літньої кухні в м. Бар по вул.
М.Кривоноса,28/3 гр. Андреюк Г.Д.».
ВИРІШИЛИ: Залишити рішення без змін.
39. СЛУХАЛИ: заяву гр. Шевчук Н.Є. про поновлення рішення №397 від 30.05.2007р.
«Про виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції квартири».
ВИРІШИЛИ: Відмовити в задоволенні заяви, оскільки коридори віднесені до допоміжних
приміщень і являються спільним майном співвласників житлового будинку.
40. СЛУХАЛИ: заяву гр. Войцехівського А.С. про надання дозволу на роботу
автомайстерні по вул. М.Кривоноса,74-а.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ФОП Войцехівському Андрію Сергійовичу на роботу
автомайстерні (здійснення технічного обслуговування та ремонту легкових автомобілів) в
м. Бар по вул. М.Кривоноса, 74-а, бокс №1. Рішення додається.
41. СЛУХАЛИ: протест прокурора на незаконні дії посадової особи при розгляді заяви гр.
Маніти Ю.П. про видачу документів дозвільного характеру.
ВИРІШИЛИ: Задоволити протест прокурора №62 від 12.01.2011р. щодо видачі документів
дозвільного характеру ПП «Агронафтасервіс». Надати дозвіл ПП «Агронафтасервіс» на
роботу автозаправної станції в м. Бар по вул. Червоноармійській,1 по торгівлі
нафтопродуктами. Рішення додається.
42. СЛУХАЛИ: звернення директора ПП «Лан-2005» про сприяння проведення
пошукових робіт у виявленні та ідентифікації решток військової техніки.
ВИРІШИЛИ: Рішення додається.
Міський голова

О.І. Дзісь

Секретар міської ради

О.В. Кальман

