УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №7
Засідання виконавчого комітету
23 липня 2019 року

м. Бар

Присутні: Гвоздяр Ю.В.,
Голодюк О.Л., Костенко О.С., Латковська Т.О., Луцак В.М.,
Мельник В.І., Подуфалов В.М.,
Цицюрський А.А.,
Федорюк І.М.,
Фрик М.П.,
Шаповалова Л.М.
Відсутні: Воробйов С.С., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Кібітлевський Й.Е., Лановий В.І.,
Нікітін С.С.
У структурі виконкому не заповнені чотири одиниці.
Головуючий: міський голова Цицюрський А.А.
Секретар: секретар міської ради Подуфалов В.М.
Порядок денний :
1/98. Про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал».
2/99. Про вивезення побутових відходів з території сіл Гаївської сільської ради.
3/100. Про надання дозволу гр. Конову О.Л. на виготовлення будівельного паспорта щодо
добудови до житлового будинку по вул. Л. Українки, 19 в м.Бар.
4/101. Про розгляд звернення ТОВ «Хлібна країна+» щодо зміни місця розташування об’єкта
торгівлі по вул. Каштанова, біля будинку №68.
5/102. Про надання дозволу Олійнику О.В. та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 6 по вул. Цукрового заводу, 25 в м. Бар.
6/103. Про розгляд заяви Кумчака М.Ф. щодо встановлення паркану по пров. Кармелюка, 4 в
м.Бар, перед власним домоволодінням.
7/104. Про присвоєння гаражу та земельній ділянці, що належить Дацун Тетяні Олександрівні,
поштової адреси: м. Бар, вул. М. Кривоноса, 60, ряд В, гараж 7.
8/105. Про присвоєння гаражу, що належить Кирилюку О.А., поштової адреси: м. Бар, вул.
Каштанова, 19 Б, гараж 3.
9/106. Про присвоєння об’єкту АТ «Вінницяобленерго» ЗТП №16, поштової адреси: м. Бар,
вул. Каштанова, 34 Д.
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10/107. Про розгляд звернення Пилипенко А.В. щодо присвоєння окремої поштової адреси
об’єкту нерухомості в с. Антонівка по вул. Молодіжна .
11/108. Про присвоєння нежитловому приміщенню «Магазин», що належить Блажку Р.М.,
поштової адреси: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 30 Б.
12/109. Про присвоєння нежитловій будівлі «Магазин», яка належить Трокачевському Г.І.,
поштової адреси: м. Бар, вул.М.Кривоноса, 7 Б.
13/110. Про присвоєння нежитловій будівлі «магазин», яка належить Трокачевському Г.І.,
поштової адреси: м. Бар, вул. Каштанова, 48 Б.
14/111. Про присвоєння нежитловій будівлі «магазин», яка належить Трокачевському О.Г.,
поштової адреси: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 86 Б.
15/112. Про розгляд заяви ФОП Пальонко Л.В. щодо надання дозволу на здійснення тимчасової
сезонної виносної торгівлі канцелярськими товарами в м. Бар на майдані Св. Миколая перед
магазином «Глобус» ТЦ «Українські товари».
Розгляд питань порядку денного:
Голова виконкому відкрив засідання.
1/98. СЛУХАЛИ: Про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал».
Головуючий озвучив два варіанти проектів рішення.
Костенко О.С. : Чому два проекти?
Сабайдаш В.І. відповів, що для того щоб утримати працівників підприємства, в тарифи при
розрахунку зарплати в першому варіанті використовується коефіцієнт 1,4 , що збільшить в
середньому заробітну плату на 1 тис.грн. , в другому варіанті – коефіцієнт 1,2, що приведе до
значно меншого збільшення зарплати працюючих.
Головуючий виносить на голосування варіант №1.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «5»,проти – «1», утрималось – «5». Рішення не прийнято.
Головуючий виносить на голосування варіант №2.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Провести перерахування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал» шляхом коригування наступних
складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення:
1.1) заробітна плата;
1.2) електроенергія;
2) Затвердити скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал», у зв’язку з чим внести
відповідні зміни до пункту 3 рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 20 від
14.01.2016 р. про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал», в розрізі споживачів, у
наступному порядку:
для населення: - водопостачання – 16,39 грн. за 1 м3 (у т. ч. ПДВ) ;
- водовідведення – 15,96 грн. за 1 м3(у т. ч. ПДВ) ;
для бюджетних організацій:
- водопостачання – 18,85 грн. за 1 м3(у т. ч. ПДВ) ;
- водовідведення – 18,36 грн. за 1 м3 (у т. ч. ПДВ) ;
для інших споживачів: -водопостачання – 40,32 грн. за 1м3(у т.ч. ПДВ) ;
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-водовідведення – 19,95 грн. за 1 м3 (у т.ч. ПДВ) .
3) Зазначені у даному рішенні тарифи на послуги, які надає Барське КВУ ВКГ «Барводоканал»,
запровадити з 01 серпня 2019 року.
4) Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та оприлюднити на офіційному
сайті міської ради bar-city.com.ua в мережі ІНТЕРНЕТ.
5) Барське КВУ ВКГ «Барводоканал» про зміст даного рішення довести до відома населення м.
Бар шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень в приміщенні
підприємства та на вулицях міста.
2/99.СЛУХАЛИ: звернення Гаївської сільської ради щодо вивезення побутових відходів з
території сіл сільської ради.
Гвоздяр Ю.В. надав пояснення , на нашому полігоні ТПВ сортування не проводиться, тому
забирати сміття з територій інших громад немає можливостей.
Головуючий виносить на голосування наступний проект рішення :
Надати дозвіл
Комунальному підприємству «Бар - благоустрій» укласти договір на вивезення твердих
побутових відходів із Гаївською сільською радою.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0»,проти – «10», утрималось – «1». Рішення не прийнято.
Членами виконкому запропоновано Гаївській сільській раді використовувати
для
сміттєзвалища власний полігон, за послугами спецтранспорту звернутися до керівника КП
«Бар-благоустрій».
3/100. СЛУХАЛИ: заяву гр. Конова О.Л. про надання дозволу на виготовлення будівельного
паспорта щодо добудови до житлового будинку по вул. Л.Українки, 19 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Конову Олександру Леонідовичу на виготовлення
будівельного паспорта щодо добудови до житлового будинку розміром 3,65 х 4,05 м на
приватній земельній ділянці по вул. Л. Українки, 19 в м.Бар.
4/101. СЛУХАЛИ: клопотання ТОВ «Хлібна країна+» про дозвіл на зміну місця розташування
об’єкта торгівлі по вул. Каштанова, біля будинку №68.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Залишити без змін місце розташування засобу пересувної мережі лавкиавтопричепу, що належить ТОВ «Хлібна країна+», в м. Бар по вул. Каштанова, біля будинку
№68, згідно рішення 41 сесії 8 скликання Барської міської ради від 20.06.2019р. «Про
поновлення договору про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку з ТОВ
«ХЛІБНА КРАЇНА+».
5/102. СЛУХАЛИ: заяву гр. Олійника О.В. про надання дозволу на приватизацію квартири № 6
в м. Бар по вул. Цукрового заводу, 25.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Олійнику Олегу Володимировичу та членам його сім’ї на
приватизацію квартири № 6 по вул. Цукрового заводу, 25 в м. Бар згідно чинного
законодавства.
6/103. СЛУХАЛИ: заяву Кумчака М.Ф. щодо встановлення паркану по пров. Кармелюка, 4 в
м.Бар, перед власним домоволодінням.
Головуючий виносить на голосування наступний проект рішення : Відмовити у наданні
дозволу Кумчаку Миколі Феліксовичу на встановлення паркану по пров. Кармелюка, 4 в м.Бар
у зв’язку з відсутністю правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0»,проти – «10», утрималось – «1». Рішення не прийнято.
7/104. СЛУХАЛИ: заяву гр. Дацун Т. О. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці за
кадастровим номером 0520210100:01:022:0224 для індивідуального гаражного будівництва.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Присвоїти гаражу та земельній ділянці за кадастровим номером
0520210100:01:022:0224, що належить Дацун Тетяні Олександрівні, наступну поштову адресу:
м. Бар, вул. М. Кривоноса, 60, ряд В, гараж 7 (замість м.Бар, вул. М. Кривоноса, 78а, гараж 7).
8/105. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кирилюка О.А. про присвоєння поштової адреси гаражу, що
знаходиться в м. Бар по вул. Каштановій в дворі будинку №21.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти гаражу, що належить Кирилюку Олександру Андрійовичу, наступну
поштову адресу: м. Бар, вул. Каштанова, 19 Б, гараж 3 (замість вул. Каштанова в дворі будинку
№21).
9/106. СЛУХАЛИ: заяву директора СО «Барські ЕМ» Мельника В.І. про присвоєння поштової
адреси об’єкту АТ «Вінницяобленерго» ЗТП №16, що знаходиться в м. Бар по вул. Каштановій.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти об’єкту АТ «Вінницяобленерго» ЗТП №16, наступну поштову адресу:
м. Бар, вул. Каштанова, 34 Д.
10/107. СЛУХАЛИ: звернення Пилипенко А.В. про присвоєння окремої поштової адреси
об’єкту нерухомості в с. Антонівка, по вул. Молодіжна .
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Присвоїти нежитловому приміщенню, загальною площею 1709,3 кв.м, яке належить
Пилипенко Алісі Василівні, наступну поштову адресу: с. Антонівка, вул. Молодіжна, 1 З.
2) Присвоїти нежитловому приміщенню, загальною площею 421,3 кв.м, яке належить
Пилипенко Алісі Василівні, наступну поштову адресу: с.Антонівка, вул. Молодіжна, 1 П.
11/108. СЛУХАЛИ: заяву гр. Блажка Р. М. про присвоєння поштової адреси нежитловому
приміщенню «магазин», що знаходиться в м. Бар між житловими будинками 30 та 32 по вул.
Героїв Майдану.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти нежитловому приміщенню «магазин» загальною площею 23,1 кв.м.,
що належить Блажку Руслану Михайловичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул. Героїв
Майдану, 30 Б.
12/109. СЛУХАЛИ: заяву Трокачевського Г.І. про присвоєння окремої поштової адреси
нежитловій будівлі «магазин», що знаходиться по вул. Кривоноса, навпроти житлового будинку
№7.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти нежитловій будівлі «Магазин», загальною площею 17,4 кв.м, яка
належить Трокачевському Григорію Івановичу, наступну поштову адресу: м. Бар,
вул.М.Кривоноса, 7 Б.
13/110. СЛУХАЛИ: заяву Трокачевського Г.І. про присвоєння окремої поштової адреси
нежитловій будівлі «магазин», що знаходиться на перехресті вулиць Героїв Майдану та
Каштанова в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти нежитловій будівлі «магазин», загальною площею 25,5 кв.м, яка
належить Трокачевському Григорію Івановичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул.
Каштанова, 48 Б.
14/111. СЛУХАЛИ: заяву Трокачевського О.Г. про присвоєння окремої поштової адреси
нежитловій будівлі «магазин», що знаходиться по вул. Героїв Майдану в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
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ВИРІШИЛИ: Присвоїти нежитловій будівлі «Магазин», загальною площею 52,1 кв.м, яка
належить Трокачевському Олександру Григоровичу, наступну поштову адресу: м. Бар, вул.
Героїв Майдану, 86 Б.
15/112. СЛУХАЛИ: заяву ФОП Пальонко Л.В. про надання дозволу на здійснення тимчасової
сезонної виносної торгівлі канцелярськими товарами в м. Бар на майдані Св. Миколая перед
магазином «Глобус» ТЦ «Українські товари».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: ФОП Пальонко Лілії Володимирівні погодити місце здійснення тимчасової
сезонної виносної торгівлі канцелярськими товарами в м. Бар на майдані Святого Миколая,
12А, перед магазином «Глобус» ТЦ «Українські товари», на період з 01 серпня по 15 вересня
2019 р., із здійсненням плати за користування торговим місцем щоденно, за кожен день
торгівлі, на рахунок КП «Бар-благоустрій», у порядку, визначеному рішенням виконавчого
комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
міста Бар».
На цьому виконавчий комітет завершив свою роботу.

Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар міської ради

В.М.Подуфалов
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