Проекти рішень виконавчого комітету Барської міської ради
на «02» серпня 2017 р. 15:30 год.
№
з/п
1.

Проекти рішень
Про питання здійснення сезонної виїзної торгівлі на території міста Бар
Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на здійснення виїзної/виносної
торгівлі овочами, фруктами, канцелярськими товарами тощо на території міста Бар,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 254 від 14.12.2015 р. «Про
упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар», рішення 9 сесії Барської
міської ради 7 скликання від 31.05.2016 р. «Про скасування рішення виконкому № 123 від
04.05.2016 р. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015 р.
«Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Надати дозвіл на здійснення виїзної/виносної торгівлі, або відмовити у наданні дозволу на
здійснення виїзної/виносної торгівлі наступним заявникам за наступними адресами:
1. гр.гр. Білоусу В.В., Кучеруку М.М., Леську М.С., Леську С.М., Сірожу О.А. щодо
здійснення виїзної торгівлі овочами та фруктами по вул. Святого Миколая на відкритій
площадці навпроти автостанції, на період до 30.11.2017 р.
2. гр. Лесько Лілії Миколаївні щодо здійснення виїзної торгівлі овочами та фруктами
біля будинку № 19 по вул. Героїв Майдану (згідно ескізної пропозиції з боку вул.
Каштанової), на період до 28.12.2017 р.
3. гр. Демидас Марині Сергіївні щодо здійснення виносної торгівлі солодкою ватою та
фасованим морозивом, а також на розташування двох переносних столиків з стільцями
згідно поданої ескізної пропозиції біля кав’ярні «Супремо» по вул. Каштановій біля
будинку № 31, в м.Бар в денну пору доби з 07:30 год. до 22:00 год., на період до
31.10.2017 р. Гр. Демидас М.С. забезпечити дотримання тиші, порядку та спокою,
культури поведінки з боку відвідувачів на вказаній території.
4. гр. Олійник Майї Іванівні щодо здійснення виносної торгівлі канцелярськими
товарами біля будинку № 20 по вул. Героїв Майдану (біля магазину «Оріон») та біля
будинку № 17 по вул. Соборній (біля УГГ), на період до 31.08.2017 р.
5. гр. Пальонко Лілії Володимирівні щодо здійснення виносної торгівлі канцелярськими
товарами біля будинку № 12 А на майдані Святого Миколая (біля ТЦ «Українські
товари»), на період до 15.09.2017 р.
6. гр. Татаріновій Ірині Володимирівні щодо здійснення виносної торгівлі дитячими
іграшками біля будинку № 12 А на майдані Святого Миколая (біля ТЦ «Українські
товари»), на період до 31.08.2017 р.
7. гр. Дручковській Оксані Миколаївні щодо здійснення виносної торгівлі окулярами
біля будинку № 17 по вул. Соборній (біля магазину «Євромода»), на період до
31.08.2017 р.
8. гр. Білоусу Олександру Володимировичу щодо здійснення виносної торгівлі овочами
біля будинку № 13 по вул. Соборній (біля будівлі побут комбінату або в іншому місці
в районі ринку), на період до 01.09.2017 р.
9. Комунальному підприємству «Бар-благоустрій» Барської міської ради /керівник –
Ковальов М.Т./вжити наступних заходів:
10.1. упорядкувати розміщення суб’єктів підприємницької діяльності на відведених
для виїзної/виносної торгівлі місцях на території міста для забезпечення можливості
здійснення торгівлі усіма бажаючими із визначенням торгових місць;
10.2. посилити контроль за справлянням плати за користування торговими місцями у
порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про
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упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
11. Комунальному закладу «Муніципальна варта» Барської міської ради /керівник –
Воробйов С.С./ посилити контроль за виконанням рішення виконавчого комітету №
254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста
Бар», Правилами благоустрою території населених пунктів Барської міської ОТГ на
предмет недопущення та усунення виявлених випадків здійснення торгівлі у
невстановлених місцях.
2.

Про розгляд проекту Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та
надання послуг у сфері розваг на території населених пунктів Барської міської
об’єднаної територіальної громади /Чубар О.В./
/попереднє обговорення проекту з подальшим винесенням на розгляд сесії ради/

3.

Про надання дозволу на тимчасове сезонне розташування мобільного заготівельного
пункту ФОП Довбиусу Д.В. /Переверзєва Т.В./
Розглянувши заяву ФОП Довбиуса Д.В. про надання йому дозволу на тимчасове сезонне
розташування мобільного заготівельного пункту для прийому сільськогосподарської
продукції від населення на період з 1 серпня 2017 р. по 31 жовтня 2017 р. на земельній
ділянці площею 0,0100 по вул. М.Кривоноса (на території колишнього базару), керуючись ст.
26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ :
1. Надати дозвіл ФОП Довбиусу Д.В на тимчасове сезонне розташування мобільного
заготівельного пункту для прийому сільськогосподарської продукції від населення на
відкритій ділянці площею 0,0100 га по вул..М.Кривоноса, на території колишнього
базару, на період з 1 серпня 2017 р. по 31 жовтня 2017 р., зі сплатою плати за
користування ділянкою на умовах земельного сервітуту в розмірі 12 % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.
2. ФОП Довбиусу Д.В при здійсненні торгівлі дотримуватися правил торгівлі, санітарних
та протипожежних норм, техніки безпеки та охорони праці, а також укласти із
спеціалізованою організацією, уповноваженою на прибирання та вивезення твердих
побутових відходів на території м.Бар (КП «Бар-благоустрій»), договір про надання
послуг з прибирання та вивезення ТПВ.
Про надання дозволів на виготовлення будівельних паспортів в наступному порядку та
за наступними заявами /Подельнюк О.М./
1. Надати дозвіл гр. _____ на виготовлення будівельного паспорту щодо будівництва ______ розміром _______
м по вул. ____________ в м. Бар.
2. Гр. ________________ :
- будівельний паспорт виготовити та погодити згідно чинного законодавства;
- приступити до виконання будівельних робіт після реєстрації повідомлення про початок виконання
будівельних робіт;
- протягом семи календарних днів, з дня реєстрації повідомлення пр о початок будівельних робіт,
письмово проінформувати Барську міську раду;
- протягом семи календарних днів, з дня прийняття в експлуатацію об'єкта, подати в Барську міську
раду копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

4.

5.
6.

Сероветник Анатолій Вікторович – вул. Плотинна, 46 – реконструкція житлового будинку з
прибудовою загальним розміром 8,0*4,2 м та будівництва гаража 6,0 х 4,0м на приватній
земельній ділянці.
Мацун Вадим Антонович – вул. Ю.Телеги, 10 «а» – будівництво прибудови розміром
3,5*1,5 м до житлового будинку на приватній земельній ділянці.
Гоцуляк Віталій Андрійович – вул. Порика, 26 – будівництво гаража та господарської
споруди розміром 30,0 х 7,0 м на приватній земельній ділянці.
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7.

Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці гр. Ріпака О.П., надання гр. Ріпаку
О.П. дозволу на виготовлення історико-містобудівного обґрунтування та будівельного
паспорту на будівництво житлового будинку /Подельнюк О.М./
За результатами розгляду заяви гр. Ріпака О.П. про присвоєння поштової адреси земельній
ділянці по вул. Монастирській (кадастровий номер 0520210100:01:105:0083), надання йому
дозволу на здійснення на даній ділянці будівництва житлового будинку, керуючись ст.30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти земельній ділянці гр. Ріпака Олександра Петровича по вул. Монастирській
кадастровий номер 0520210100:01:105:0083, з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд наступну поштову
адресу: м.Бар вул. Монастирська, 57 А.
2. Надати дозвіл гр. Ріпаку О.П. на виготовлення історико-містобудівного обґрунтування на
будівництво житлового будинку розміром 7,0*9,0 м в м.Бар по вул. Монастирська, 57 А.
3. Надати дозвіл гр. Ріпаку О.П. на виготовлення будівельного паспорту щодо будівництва
житлового будинку розміром 7,0*9,0 м в м.Бар по вул. Монастирська, 57 А з урахуванням
вимог історико-містобудівного обґрунтування.
4. Гр. Ріпаку О.П. :
- будівельний паспорт виготовити та погодити згідно чинного законодавства;
- приступити до виконання будівельних робіт після реєстрації повідомлення про
початок виконання будівельних робіт;
- протягом семи календарних днів, з дня реєстрації повідомлення про початок
будівельних робіт, письмово проінформувати Барську міську раду;
- протягом семи календарних днів, з дня прийняття в експлуатацію об'єкта,
подати в Барську міську раду копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

8.

Про надання дозволу на збір вихідних даних та виготовлення проектної документації
гр. Розінець Н.В. щодо реконструкції нежитлового приміщення «Торгівельний
павільйон» по вул. Святого Миколая, 2 «а». /Подельнюк О.М./
1. Надати дозвіл гр. Розінець Наталці Василівні на збір вихідних даних та
виготовлення проектної документації щодо реконструкції нежитлового приміщення
«Торгівельний павільйон» по вул. Святого Миколая, 2 «а» в м.Бар на приватній
земельній ділянці.
2. Гр. Розінець Н.В.:
- виготовити проектну документацію згідно з вихідними даними на
проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил,
затвердити її згідно чинного законодавства;
- приступити до виконання будівельних робіт після реєстрації декларації про початок
виконання будівельних робіт;
- письмово проінформувати Барську міську раду про початок будівельних робіт
протягом семи календарних днів з дня реєстрації відповідної декларації;
- письмово проінформувати Барську міську раду про готовність об'єкта до експлуатації
протягом семи календарних днів з дня реєстрації відповідної декларації.

9.

Про надання дозволу на виготовлення паспорту прив’язки трьох зблокованих
тимчасових споруд Розінець Н. В. /Подельнюк О.М./
Розглянувши заяву Розінець Н.В. про надання їй дозволу на реконструкцію існуючого
торговельного павільйону з добудовою, враховуючи договір суборенди щодо земельної
ділянки площею 0,0246 га по вул. Святого Миколая від 08.06.2017 р., витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
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29.06.2017р. за №90822462,
керуючись ст.ст. 30,31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Розінець Наталці Василівні на виготовлення паспорту прив’язки трьох
зблокованих тимчасових споруд розміром 90,0 м для провадження комерційної діяльності,
в м.Бар по вул. Святого Миколая (на земельній ділянці, наданій ФОП Розінець Н.В. в
суборенду), прибудованих до існуючої будівлі нежитлового приміщення «Торгівельний
павільйон» по вул. Святого Миколая, 2 «а» в м.Бар, що належить Розінець Н.В.
2. Розінець Н.В. паспорт прив’язки виконати з урахуванням протипожежних розривів.
3. Надати дозвіл Розінець Наталці Василівні на встановлення паркану згідно кадастрового
плану на земельній ділянці по вул.. Святого Миколая , яка перебуває в суборенді.
4. Питання щодо видалення та відновлення зелених насаджень розглянути після
виготовлення паспорту прив’язки тимчасової споруди.
10. Про надання дозволу Вінницькій дирекції ПАТ «Укрпошта» на облаштування окремого

входу до орендованого переобладнаного нового приміщення комунальної власності,
наданого для розміщення відділення поштового зв’язку № 1 у м.Бар по вул. Героїв
Майдану, 19, без втручання в несучі конструкції згідно поданої ескізної пропозиції, за
погодженням з ОСББ «НАШ ДІМ 2» /Подельнюк О.М./
11. Про надання дозволу гр.Кузьменко Людмилі Володимирівні на облаштування окремого

входу до належного їй на праві власності нежитлового підвального приміщення у м.Бар
по вул. Соборна, 13, без втручання в несучі конструкції згідно поданої ескізної пропозиції.
/Подельнюк О.М./
12. Про надання дозволу гр. Самишкіній Людмилі Євгенівні на влаштування тимчасового

металевого паркану між майданчиком для збору ТПВ та приватною земельною
ділянкою на відстані шириною 1 м по вул..Героїв Майдану, 21 в м.Бар . /Подельнюк
О.М./
13. Про надання дозволу гр. Наталюку І.Г. на встановлення паркану по периметру
земельної ділянки згідно кадастрового плану по вул.Героїв Майдану, 53 в м.Бар.
/Подельнюк О.М./
14. Про укладення в новій редакції договору оренди приміщення комунальної власності по

вул. Героїв Майдану, 3 з КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації»
/Переверзєва Т.В./
Розглянувши звернення КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» від
31.07.2017 р. про викладення в новій редакції договору оренди нежитлових приміщень в
будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 3,
враховуючи рішення 36 сесії Барської міської ради від 28.02.2013р. «Про надання пільги щодо
орендної плати за оренду нерухомого майна для КП «Барське районне бюро технічної
інвентаризації» з подальшими змінами, керуючись ст.ст. 29, 30, 31, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та
комунального майна», Положенням про оренду комунального майна територіальної громади
м. Бар, затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р.,
виконавчий комітет Барської міської ради вирішив:
1. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна комунальної власності з КП
«Барське районне бюро технічної інвентаризації» від 01.01.2002 р. про надання в оренду
нежитлових приміщень №№ 51, 54, 55, 69, 70 , які розташовані на ІІ поверсі будинку № 3 по
вул. Героїв Майдану в м. Бар, загальною площею 123,1 м2, зі ставкою орендної плати в
розмірі 3,0 грн./м.кв. в місяць, строком на 2 роки 11 місяців.
2. Відділу з юридичних питань укласти в новій редакції договір оренди нерухомого майна
комунальної власності з КП «Барське районне бюро технічної інвентаризації» про надання в
оренду нежитлових приміщень, зазначених у п. 1 даного рішення.
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15. Про продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення комунальної

власності, яке знаходиться в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 3, з ФОП Труханом М.В.
/Переверзєва Т.В./
Розглянувши заяву ФОП Трухана М.В. від 25.07.2017 р. про продовження терміну дії
договору оренди нежитлового приміщення загальною площею 38 кв.м. в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 4 м. Бара, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 3, враховуючи звіт про
незалежну оцінку приміщення, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мудрим
В.В. станом на 30.06.2017 р., рецензією на даний звіт, виготовлену ФОП Мельником Г.А.
09.07.2017 р., керуючись ст.ст. 29, 30, 31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням
про оренду комунального майна територіальної громади м. Бар, затвердженим рішенням 29
сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р., виконавчий комітет Барської міської
ради вирішив:
1. Затвердити висновок про вартість нежитлового напівпідвального приміщення
загальною площею 38 кв.м. в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, , розташованого за адресою: м.
Бар, вул. Героїв Майдану, 3, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ФОП
Мудрим В.В. станом на 30.06.2017 р. в розмірі 57190,00 грн., без урахування ПДВ
(рецензія на звіт виготовлена ФОП Мельником Г.А. 09.07.2017 р.).
2. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового напівпідвального приміщення
комунальної власності загальною площею 38 кв.м., розташованого за адресою: м. Бар,
вул. Героїв Майдану, 3, в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Бара, строком на 2 роки 11 міс., з
ФОП Труханом М.В для використання під магазин з торгівлі непродовольчою групою
товарів зі сплатою орендної плати в розмірі 18 % вартості орендованого майна,
визначеної шляхом проведення незалежної (експертної) оцінки, що становить
10294,20 грн. в рік або 857,85 грн. в міс. (без ПДВ).
3. Відділу з юридичних питань укласти відповідну додаткову угоду з ФОП Труханом М.В.
до договору оренди приміщення комунальної власності від 22.09.2014 р.

16. Про розірвання договору оренди приміщення по вул. Героїв Майдану, 6, кім, 26 з БРБО

«Добротворець» /Переверзєва Т.В./
1. Розірвати договір оренди нежитлового приміщення № 26, що знаходиться в
адміністративній будівлі № 6 по вул. Героїв Майдану м.Бар, з Барською районною
благодійною організацією «Добротворець» від 18.03.2015 р. за згодою сторін, з ініціативи
орендаря.
17. Про розірвання договорів оренди приміщень по вул. Героїв Майдану, 3, та Героїв

Майдану, 6, з Барською районною виконавчою дирекцією Вінницького обласного
відділення ФСС з ТВП та відділенням ВД ФССНВ у Барському районні Вінницької
області, надання приміщень в оренду. /Переверзєва Т.В./
Розглянувши звернення Барської районної виконавчої дирекції Вінницького обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань у Барському районні Вінницької області про розірвання договорів
оренди нежитлових приміщень, які розташовані в будинках № 3 та № 6 по вул. Героїв
Майдану в м. Бар, у зв’язку з створенням в Барському районі Барського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій
області, шляхом приєднання ФСС з ТПВ до відділення ВД ФССНВ у Барському районі
Вінницької області, керуючись ст. 29, 30, 31, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
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майна», Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м. Бар,
затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р.,
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Розірвати договір оренди комунального майна територіальної громади міста Бар №
1801-2016 від 14.01.2016 р. щодо оренди нежитлових приміщень №№ 51, 53, 54, які
розташовані на ІІ поверсі будинку № 6 по вул. Героїв Майдану в м. Бар, загальною
площею 53,57 кв.м, з Барською районною виконавчою дирекцією Вінницького
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, за згодою сторін, з ініціативи орендаря, з 31 липня 2017 р.
2. Розірвати договір оренди комунального майна територіальної громади міста Бар від
01.01.2016 р. щодо оренди нежитлових приміщень №№ 53, 54, 55, 56, які розташовані
на ІІ поверсі будинку № 3 по вул. Героїв Майдану в м. Бар, загальною площею 96,14
кв.м, з Барським районним відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у
Барському районні Вінницької області, за згодою сторін, з ініціативи орендаря, з 31
липня 2017 р.
3. Надати Барському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Вінницькій області в оренду на період з 01.08.2017 р. по
30.09.2017 р., зі ставкою орендної плати в розмірі 10 грн./м.кв. в місяць, наступні
нежитлові приміщення:
- Героїв Майдану, 3, кімнати : № 72, 73, 74, 75, 76, 77- загальною площею 96,14 м.кв;
- Героїв Майдану, 6, кімната № 51 – загальною площею 18,99 м.кв.
4. Надати Барському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Вінницькій області в оренду на період з 01.10.2017 р. по
31.08.2020 р., зі ставкою орендної плати в розмірі 10 грн/м.кв. в місяць, нежитлове
приміщення розташоване за адресою Героїв Майдану, 3, кімнати: № 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77 – загальною площею – 120, 54 м.кв.
5. Відділу з юридичних питань Барської міської ради на підставі даного рішення укласти
додаткові угоди про розірвання договорів, зазначених у пунктах 1 та 2 даного рішення,
укласти з Барським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Вінницькій області відповідні договори оренди зазначеного у
пунктах 3 та 4 рішення комунального майна територіальної громади Барської міської
об’єднаної територіальної громади, а також договори про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
18. «Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна комунальної власності»

/Переверзєва Т.В./
За результатами розгляду висновку про вартість нежитлового приміщення гаража
загальною площею 42,0 кв.м, розташованого на території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м.Бар, що
знаходиться в м.Бар по вул. Гарагіна, 15 , виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ПАТ
НВК «Світязь» станом на 29.06.2017р., рецензії на даний звіт, виготовленої оцінювачем у
складі Вінницької ТПП Ковальчук Ю.Ю. 05.07.2017 р., на виконання рішення виконавчого
комітету міської ради № 183 від 25.07.2016 р. «Про організацію та проведення конкурсу на
право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності по вул. Гагаріна,
15», а також керуючись ст.ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням
про оренду комунального майна територіальної громади м.Бар, затвердженим рішенням 29
сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р., сесія Барської міської ради
вирішила:
1. Затвердити висновок про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності, а саме
нежитлового приміщення гаража загальною площею 42,0 кв.м, розташованого на
території ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м.Бар, за адресою: Вінницька обл.., м.Бар по вул.Гарагіна,
15, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ПАТ НВК «Світязь» станом на
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29.06.2017р., в розмірі 40800 грн. без урахування ПДВ.
19. Про організацію та проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна по вул.

Героїв Майдану, 3 /Чубар О.В./
З метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить
до комунальної власності територіальної громади м. Бар, враховуючи звернення директора
Барського районного спортивного клубу «Ферум» Лотоцького Р.О. про надання в оренду
суміжного нежитлового приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара, що знаходиться за адресою: м.
Бар, вул. Героїв Майдану, 3, площею 80,0 м 2 для організації та проведення занять спортом,
заходів реабілітації учасників АТО, враховуючи погодження директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
м.Бара Савчука М.О., начальника соціально-гуманітарного відділу Барської міської ради
Стрельчук Н.О, а також керуючись ст.ст. 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального
майна», Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м. Бар,
затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської ради 6 скликання від 28.09.2012 р.,
виконавчий комітет Барської міської ради ВИРІШИВ:
1. Апарату Барської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення
конкурсу на право оренди частини нежитлового приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара
площею 80,0 м2, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 3, .строком на 2
роки 11 місяців (в т.ч. виготовлення незалежної (експертної) грошової оцінки).
2. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до
комунальної власності, опублікувати в газеті „Барчани” та оприлюднити на офіційній
сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
3. Для проведення конкурсу на право оренди зазначеного приміщення створити комісію у
складі:
Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Гвоздяр Ю.В.
Секретар комісії – спеціаліст І категорії (юрисконсульт) відділу з юридичних питань
Переверзєва Т.В.
Члени комісії:
- начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.
- начальник соціально-гуманітарного відділу Стрельчук Н.О.
- начальник відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Подельнюк О.М.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Гвоздяра Ю.В.
Про присвоєння поштових адрес /Подельнюк О.М./
20. Колеснік Олена Василівна – вул. Новоселів, 8А- гараж 11 – земельна ділянка для

індивідуального гаражного будівництва.
21. Мрачковська Олександра Леонтіївна – вул. Б.Претвича, 38 В - гараж 1 – гараж.
22. Пастушина Василь Якович:

– вул. Врублевського, 60 – частині житлового будинку з надвірними будівлями, а саме: ½
частки житлового будинку літера «А» , що складається з житлової кімнати площею 15,9 кв.м,
коридору площею 6,2 кв.м, кухні площею 8,8 кв.м, санвузла площею 3,7 кв.м, підвалу літера
«А1», ганку літера «а», житловою площею 15,9 кв.м, загальною площею 34,6 кв.м.
– вул. Врублевського, 60-1 – частині житлового будинку з надвірними будівлями, а саме:
½ частки житлового будинку літера «А» , що складається з житлової кімнати площею 13,0
кв.м, кухні площею 23,8 кв.м, житлової прибудови літера «А2», хліва літера «Б» підвалу
літера «Б1», хліва літера «В», житловою площею 24,7 кв.м, загальною площею 62,5 кв.м.
23. Про надання окремих поштових адрес будівлям ПРАТ «Будівельно-монтажне
підприємство №1»:
Пилорамний цех – м.Бар, вул..Арсенальна, 68 Р;
Столярних цех - м.Бар, вул..Арсенальна, 68 С;
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Гараж для легкової машини - м.Бар, вул..Арсенальна, 68 Т;
Гараж для ватажної машини - м.Бар, вул..Арсенальна, 68 У;
Сушильна камера - м.Бар, вул..Арсенальна, 68 Ф;
Складські приміщення - м.Бар, вул..Арсенальна, 68 Х.
24. Про скасування рішення виконкому Барської міської ради від 14.11.2016р. за №244

«Про надання поштової адреси» за заявою Саса В.І. /Подельнюк О.М./
25. Про скасування рішення виконкому Барської міської ради від 03.10.2016р. за №233

«Про надання поштової адреси» за заявою Ковальської О.І. /Подельнюк О.М./
26. Про видалення та кронування дерев на території міста. /Подельнюк О.М./

1) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на видалення наступних дерев:
1.1) береза – 1 шт. по вул.Європейській , 21 Б, біля гаража №1 КУ «Барська районна
стоматологічна поліклініка» в м.Бар /аварійний стан/, за зверненням КУ «Барська районна
стоматологічна поліклініка»;
1.2) клен – 1 шт. по вул. Комарова, біля будинку №1 /аварійний стан/,
липа – 1 шт. по вул.Соборній, біля греко-католицької церкви в м.Бар /аварійний стан/
за зверненням КП «Бар-благоустрій»;
1.3) береза – 1 шт. по вул. Вишневій, 25 в м.Бар /аварійний стан/ за зверненням
Гриваченко Г.А.;
1.4) ялина – 1 шт. по вул. Новоселів, 8 в м.Бар /аварійний стан/ ;
1.5) каштан – 1 шт. по вул. Героїв Чорнобиля, 22 А, біля гаража № 3 в м.Бар /аварійний
стан/ за зверненням Королюка В. О.;
1.6) клен – 1 шт. по вул. Цукрового заводу, біля будинку № 23 в м.Бар /аварійний стан/ за
зверненням Кондратюк Г.В.;
1.7) липа – 1 шт. по вул. Каштановій, біля будинку № 68 в м.Бар /аварійний стан/ за
зверненням Гуменюк Г.Я.;
1.8) тополя – 1 шт. по вул. Соборній, біля будинку №26а в м.Бар /аварійний стан/ за
зверненням Юзвенка В.О.;
1.9) липа – 2 шт., горобина – 5 шт. по вул. Арсенальна, біля будинку №1 /аварійний стан/
за зверненням військової частини А 0853;
2) Надати дозвіл КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» на кронування наступних дерев після
припинення сокоруху:
– липа – 1 шт. по вул. Героїв Майдану, біля будинку №16;
– горіх – 1 шт. по вул. Європейська, 17, біля будинку №17;
– липа – 1 шт. по вул. Каштанова, біля будинку №11 (біля приміщення аптеки);
27. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на здійснення поховань на вільних,

незадіяних площах кладовища по вул. М.Кривоноса
/Подельнюк О.М./

згідно схеми, що додається.

28. Про надання дозволів на благоустрій прилеглої території (облаштування тротуарів та

доріжок тротуарною плиткою):
- ФОП Севастьяновій О.Л. по вул. Героїв Майдану біля магазину «Манго»;
- ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Бара, ФОП ____________________________________ по вул. Героїв
Майдану, 3, біля будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Бара.
29. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 186 від 09 червня 2017 р. «Про

затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Барської
міської ради» /Чубар О.В./
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Керуючись пп.4, п. б) ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 186 від 09
червня 2017 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Барської міської ради», а саме включити додатково трьох членів до складу
адміністративної комісії, у зв’язку з чим пункт 1 рішення доповнити словами:
- Собщенко Олег Миколайович - спеціаліст І категорії (землевпорядник) відділу
земельних відносин Барської міської ради
- Погребнюк Юрій Володимирович - головний спеціаліст (архітектор) відділу
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради;
- Абрамович Віталія Василівна - головний спеціаліст (у питаннях освіти) соціальногуманітарного відділу Барської міської ради.
30. Про

коригування тарифу на послуги з управління багатоквартирним будинком
розташованим за адресою м. Бар, вул. Героїв Майдану, 24 /Чубар О.В./
Враховуючи звернення керівника КП «Барське будинкоуправління» про необхідність
коригування тарифу на послуги з управління багатоквартирним будинком розташованим за
адресою: м. Бар, вул.. Героїв Майдану, 24, у зв’язку з несправністю будинкового лічильника, що
призвела до неправильного розрахунку витрат з освітлення місць загального користування і
підвальних приміщень, керуючись рішенням виконавчого комітету №111 від 27.04.2017 р. «Про
затвердження управителем багатоквартирних будинків КП «Барське будинкоуправління» за
результатами проведеного конкурсу, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Здійснити коригування тарифу на послуги з управління багатоквартирним будинком,
розташованим за адресою м. Бар, вул.. Героїв Майдану, 24, а саме затвердити плату за дані
послуги з розрахунку: 1 кв.м. – 3,03 грн.
2. Відділу з юридичних питань Барської міської ради внести зміни у договір про
надання послуг з управління багатоквартирним будинком розташованим за адресою м. Бар,
вул.. Героїв Майдану, 24.
3. Довести до відома співвласників багатоквартирного будинку розташованого за
адресою м. Бар, вул.. Героїв Майдану, 24 інформацію про коригування тарифу за послуги з
управління багатоквартирним будинком.

31. Про

представлення до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» гр.
Ковальчук Любов Федорівни /Переверзєва Т.В./
Розглянувши звернення гр. Ковальчук Л.Ф., враховуючи додатково надані
документи, на підставі статті 39 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“,
Закону України ,,Про державні нагороди“, статті 150 Сімейного кодексу України,
Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від
29.06.2001 року № 476/2001, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Порушити клопотання перед головою Барської райдержадміністрації щодо
представлення гр. Ковальчук Любов Федорівни до присвоєння почесного звання
України «Мати-героїня».

32. Про продовження терміну дії договору оренди комунального майна – нежитлового

приміщення площею 96,63 кв.м. в м.Бар по пл.Пам’яті, 21 з ВОУ АТ “Ощадбанк» до
31.12.2017 р. /Чубар О.В,/
1. Продовжити термін дії договору оренди комунального майна – нежитлового приміщення
площею 96,63 кв.м. в м.Бар по пл.Пам’яті, 21 з ВОУ АТ “Ощадбанк» до 31.12.2017 р.
2. Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на укладення відповідної додаткової угоди з ВОУ АТ
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“Ощадбанк» про продовження терміну дії договору оренди комунального майна.
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