УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №3
Засідання виконавчого комітету
16 березня 2017 року

м. Бар

Присутні 15 із 20 членів виконкому, а саме: Цицюрський А.А., Подуфалов В.М., Гвоздяр Ю.В.,
Воробйов С.С., Голодюк О.Л., Залевська Т.А., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Лановий В.І.,
Латковська Т.О., Логінова Л.Г., Луцак В.М., Мельник В.І., Фрик М.П., Шаповалова Л.М.
Відсутні: Кібітлевський Й.Е., Костенко О.С., Марущак Т.Л., Нікітін С.С., Федорюк І.М.
Головуючий: Міський голова Цицюрський А.А.
Секретар: Керуючий справами /секретар/ виконавчого комітету Логінова Л.Г.
Порядок денний :
1/34. Про клопотання перед головою Барської райдержадміністрації щодо представлення гр.
Ковальчук Любов Федорівни до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».
2/35. Про надання дозволу ГО «Актив.Бар» на встановлення на території бетонного майданчика
в міському парку по вул. Буняковського тимчасових споруд.
3/36. Про погодження КП «Барське будинкоуправління» режиму руху автотранспорту
підприємства по території міста Бар.
4/37. Про постановку на квартирний облік Сидюка І.Ю.
5/38. Про постановку на квартирний облік Ріпак Л.Р.
6/39. Про постановку на квартирний облік Солодовника В.Ю.
7/40. Про постановку на квартирний облік Сероветника Р.А.
8/41. Про постановку на квартирний облік Святої К.М.
9/42. Про включення гр. Савчука А.В. до списку громадян, що мають право на отримання житла
в першу чергу як учасника бойових дій.
10/43. Про надання дозволу гр. Вишневській І. Х. на виготовлення проектної документації
щодо переведення житлової квартири №15 по вул. Каштановій, 21 кв. 15 в м.Бар у
нежитлове приміщення (магазин).
11/44. Про надання дозволу гр. Любарській О. В. на виготовлення будівельного паспорту на
будівництво прибудови до житлового будинку по вул. М.Кривоноса, 7 в м. Бар.
12/45. Про надання дозволу гр. Палагнюку О. Ф. на виготовлення будівельного паспорту на
будівництво прибудови до житлового будинку та гаража по вул. Гончарній, 19а в м. Бар.
13/46. Про надання дозволу гр. Чернелівському С.В. на встановлення тимчасової споруди –
вуличної лавки в м.Бар по вул. Каштанова біля кіоску «Преса».
14/47. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 168 від
25.07.2016 р. «Про надання дозволу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія»
м.Бара на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації»
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15/48. Про присвоєння гаражу гр. Кобиля А. П. поштової адреси - м.Бар, вул. Врублевського, 39
А , гараж 11.
16/49. Про присвоєння земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд гр. Рудого С. С. поштової адреси - м.Бар, вул. Дорошенка, 73.
17/50. Про присвоєння земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів гр.
Томашевського Ю.М. поштової адреси - м.Бар, вул. Героїв Майдану, 32 А, гараж 2.
18/51. Про видалення, кронування дерев на території міста Бар.
19/52. Про надання в оренду Вінницькому обласному центру технічної творчості учнівської
молоді чистину нежитлового приміщення площею 65 м.кв. в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 3.
20/53. Про надання дозволу КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди
частини території КП «Бар-благоустрій» – відкритої площадки по вул. М.Кривоноса, 68 в м.Бар з
ПП «ВОЛЮС».
21/54. Про зменшення площі орендованого нежитлового приміщення ПАТ «Ощадбанк» та
продовження договору оренди даного приміщення по вул. Каштановій , 72 в м. Бар.
22/55. Про надання Погребняку М.В. в оренду вбудованого приміщення, яке знаходиться по вул.
Героїв Майдану, 5 в м. Бар.
23/56. Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна комунальної власності кімнати № 515 в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 6.
24/57. Про затвердження висновку про вартість вбудованого приміщення загальною площею 18,5
кв.м. по вул. Героїв Майдану, 42 в м.Бар.
25/58. Про продовження з ФОП Мудрим Віталієм Володимировичем терміну дії договору оренди
приміщення, а саме кімнати №42 на ІІ поверсі в м.Бар по вул. Героїв Майдану,6.
26/59. Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт, для відбування правопорушниками
адміністративного стягнення у виді громадських робіт.
27/60. Про внесення змін у рішення № 210 виконкому Барської міської ради від 07.09.2016 р.
«Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку».
28/61. Про прийняття за основу проекту рішення «Про затвердження тарифів на ритуальні
послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій» на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади».
29-73/62-106. Про надання дозволу громадянам на приватизацію квартир в м.Бар.
74/107. Про затвердження переліку об’єктів та видів робіт, для відбування правопорушниками
адміністративного стягнення у виді громадських робіт.
75/108. Про необхідність підвищення тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення, які
надаються Барським КВУ ВКГ «Барводоканал».
76/109. Про необхідність проведення ремонту дорожнього покриття вулиць на території міста
77/110. Про надання дозволу Барському ДРП філії «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницький
облавтодор» на використання частини асфальтованої площадки на території «аеродрому» по вул.
Героїв Майдану для вигризки та складування протиожеледної суміші.
Розгляд питань порядку денного:
34.СЛУХАЛИ: заяву Ковальчук Л.Ф. щодо присвоєння їй почесного звання України «Матигероїня».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Порушити клопотання перед головою Барської райдержадміністрації щодо
представлення гр. Ковальчук Любов Федорівни до присвоєння почесного звання України
«Мати-героїня».
35.СЛУХАЛИ: звернення ГО «Актив.Бар»

про встановлення

на території бетонного
2

майданчика в міському парку по вул. Буняковського тимчасових споруд, а саме - модульного
сценічного подіуму (так званої «зеленої сцени»), 10 лавок, 4 ліхтарів, 4 квіткових клумб та 1
сміттєвого бака, в рамках реалізації проектної заявки «Творча платформа: трансформація
історичної пам’ятки міста», що перемогла на конкурсі проектів від CANations та WNICEF під
назвою «DREAMaction».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл ГО «Актив.Бар» на встановлення на території бетонного
майданчика в міському парку по вул. Буняковського тимчасових споруд, а саме - модульного
сценічного подіуму (так званої «зеленої сцени»), 10 лавок, 4 ліхтарів, 4 квіткових клумб та 1
сміттєвого бака, в рамках реалізації проектної заявки «Творча платформа: трансформація
історичної пам’ятки міста», що перемогла на конкурсі проектів від CANations та WNICEF під
назвою «DREAMaction».
36. СЛУХАЛИ: звернення КП «Барське будинкоуправління» № 26 від 22.02.2017 р. щодо
погодження режиму руху автотранспорту підприємства по території міста Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Погодити КП «Барське будинкоуправління» проїзд по території міста, а саме по вулицях
Соборна, М.Кривоноса, прибудинкових територіях, на яких встановлені дорожні знаки:
- 3.1. Рух заборонено;
- 3.21. В’їзд заборонено;
- 3.34. Зупинку заборонено;
- 5.5. Дорога з одностороннім рухом;
наступного автотранспорту підприємства:
- ИЖ 2517 держ. № Н 2579 ВИ;
- ЗІЛ 131 (ВС 22) держ. №АВ 4185 ВМ;
- ГАЗЕЛЬ ГАЗ 33023 держ. №3869 ВМ.
2) Зобов’язати КП «Барське будинкоуправління» посилити контроль за дотриманням водіями
автотранспорту підприємства норм і правил охорони праці та правил дорожнього руху.
37.СЛУХАЛИ: заяву Сидюка І.Ю. про постановку на квартирний облік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Сидюка Івана Юрійовича, склад сім’ї – 4 особи (Сидюк І.Ю., Сидюк А.А. - дружина, Сидюк
Н.І. - син, Сидюк С.І. - донька) , із занесенням у списки загальної черги під №327, а також
список осіб, які мають право на отримання житла в першу чергу під № 78 /учасник бойових дій/.
38. СЛУХАЛИ: заяву Ріпак Л.Р. про постановку на квартирний облік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Ріпак Лілію Русланівну, склад сім’ї – 1 особа, із занесенням у списки загальної черги під
№328.
39. СЛУХАЛИ: заяву Солодовника В.Ю. про постановку на квартирний облік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Солодовника Віталія Юрійовича, склад сім’ї – 1 особа, із занесенням у списки загальної
черги під № 329.
40.СЛУХАЛИ: заяву Сероветника Р.А. про постановку на квартирний облік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Сероветника Руслана Анатолійовича, склад сім’ї – 2 особи (Сероветник Р.А., Сероветник Ю.В.
– дружина), із занесенням у списки загальної черги під № 330.
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41.СЛУХАЛИ: заяву Святої К.М. про постановку на квартирний облік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Поставити на квартирний облік при виконавчому комітеті Барської міської ради
гр.Святу Катерину Миколаївну, склад сім’ї – 3 особи (Свята К.М., Святий В.М. - чоловік, Свята
А.В. – донька), із занесенням у списки загальної черги під № 331.
42. СЛУХАЛИ: заяву гр. Савчука А.В. щодо включення його до списку громадян, що мають
право на отримання житла в першу чергу як учасника бойових дій.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Включити до списку громадян, які перебувають на квартирному обліку при
виконавчому комітеті Барської міської ради та мають право на отримання житла в першу чергу
гр. Савчука Андрія Васильовича за № 79 як учасника бойових дій.
43. СЛУХАЛИ: заяву гр. Вишневської І.Х. про надання дозволу на реконструкцію житлової
квартири в нежитлове приміщення по вул. Каштановій, 21 кв.15 в м. Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Вишневській Ільмірі Хамідівні на збір вихідних даних та
виготовлення проектної документації щодо переведення житлової квартири №15 по вул.
Каштановій, 21 кв. 15 в м.Бар у нежитлове приміщення (магазин).
44. СЛУХАЛИ: заяву гр. Любарської О.В. щодо будівництва прибудови до житлового будинку
по вул. М.Кривоноса, 7 в м. Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Любарській Олександрі Василівні на виготовлення будівельного
паспорту на будівництво прибудови розміром 5,0 м х 6,35 м до житлового будинку по вул.
М.Кривоноса, 7 в м. Бар.
45. СЛУХАЛИ: заяву гр. Палагнюка О.Ф. щодо будівництва прибудови до житлового будинку,
а також гаража по вул. Гончарній, 19а в м. Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Палагнюку Олександру Федоровичу на виготовлення
будівельного паспорту на будівництво прибудови розміром 9,0м х 3,5м до житлового будинку, а
також гаража розміром 6,0м х 4,0м по вул. Гончарній, 19а в м. Бар.
46. СЛУХАЛИ: звернення гр. Чернелівського С.В. про надання дозволу на встановлення
тимчасової споруди – вуличної лавки в м.Бар по вул. Каштанова біля кіоску «Преса».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл гр. Чернелівському Сергію Валерійовичу на встановлення
тимчасової споруди – вуличної лавки в м.Бар по вул. Каштанова біля кіоску «Преса» згідно
наданої ескізної пропозиції.
47. СЛУХАЛИ: звернення НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» м.Бара за
№ 21 від 15.03.2017 р. про внесення змін до рішення №168 від 25.07.2016р. «Про надання
дозволу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» м.Бара на збір вихідних
даних та виготовлення проектно-кошторисної документації».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 168 від
25.07.2016 р. «Про надання дозволу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія»
м.Бара на збір вихідних даних та виготовлення проектно-кошторисної документації», а саме – у
пункті 1 рішення слова «Капітальний ремонт фасадів з утепленням та заміною вікон на
енергозберігаючі в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 –
гімназія» м.Бара в м.Бар Вінницької області по вул. Героїв Майдану, 13» замінити словами
«Капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» м.Бара в м.Бар Вінницької області по вул.
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Героїв Майдану, 13».
48. СЛУХАЛИ: заяву гр. Кобиля А.П. про присвоєння поштової адреси гаражу в дворі будинку
№39 по вул.Врублевського в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти гаражу гр. Кобиля Анатолія Павловича наступну поштову адресу:
м.Бар, вул. Врублевського, 39 А , гараж 11.
49. СЛУХАЛИ: заяву гр. Рудого С.С. про присвоєння поштової адреси земельній ділянці по
вул..Дорошенка ,73 в м.Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд гр. Рудого Степана Степановича наступну поштову
адресу: м.Бар, вул. Дорошенка, 73.
50. СЛУХАЛИ: заяву гр. Томашевського Ю.М. про присвоєння поштової адреси земельній
ділянці по вул. Героїв Майдану, 32 м.Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Присвоїти земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів гр.
Томашевського Юрія Миколайовича наступну поштову адресу: м.Бар, вул. Героїв Майдану, 32
А, гараж 2.
51. СЛУХАЛИ: звернення громадян, підприємств про видалення дерев на території міста Бар.
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на кронування наступних дерев:
- липа – 1 шт. по вул.Григоровичів – Барських біля гаража гр.Бевз Л.Ф., за зверненням
Бевз Л.Ф.;
- береза – 1 шт., по вул. Соборна, біля магазину «РЕС», за зверненням гр. Бортнік К.Л.;
- липа – 4 шт. по вул. Героїв Майдану,
біля
будинку № 14, за
зверненням
гр.Вдовиченко Н.А.;
- липа – 1 шт. по вул. В.Комарова, біля будинку № 4, за зверненням жителів будинку;
- липа – 4 шт. по вул. Європейська, біля будинку № 23, за зверненням жителів будинку;
- алича – 10 шт., береза – 2 шт., верба – 1 шт. по пров.Коцюбинського, біля буд. № 4, за
зверненням завідувача ДНЗ № 8;
- клен -1 шт. по вул. Каштанова, біля буд. № 7, за зверненням гр. Іванової Г.О.;
- слива – 1 шт. по вул. Європейська, біля буд. № 21, за зверненням гр. Балюх М.Н.;
- липа – 3 шт., горіх – 1 шт. по вул. Соборна, біля будинку № 18, магазину «Місто», за
зверненням ФОП Герасимова О.Г.;
- береза – 1 шт. по вул. Соборна, біля буд. № 23, за зверненням гр. Хараджи А.С.;
- тополя – 2 шт. по вул. Героїв Майдану, біля комплексу по обслуговуванню автотранспорту,
за зверненням гр. Наталюка І.Г.;
- верба – 1 шт. по вул. Галицьких вояків,
навпроти
буд. № 18 А, за зверненням
гр.Школьніка О.В.;
- черешня – 1 шт. , бузок – 1 шт. по пров. Коцюбинського, біля буд. № 6, за зверненням
гр.Кошари Л.К.;
- акація – 1 шт., горіх – 3 шт. по вул. Григоровичів Барських, за зверненням КУ «Барська
районна стоматологічна поліклініка»;
- черешня – 2 шт., липа – 1 шт., горіх - 2 шт. по вул. Каштанова, 72, за зверненням ОСББ
«Оберіг – 72»;
2) Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на кронування наступних дерев:
- берези – 4 шт. по вул. Чернишевського біля будинку № 1 А, за зверненням Глиняного Ф.І.;
- горіх – 2 шт. по вул. Героїв Майдану, біля будинку № 21, за зверненням гр.Кащенко Л.В.;
- граб – 4 шт., береза – 1 шт., липа-3 шт., горобина – 2 шт. по вул.Залізняка за зверненням гр.
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Кукурудзи В.С.
3)Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на видалення наступних дерев /незадовільний
(аварійний)стан:
- на території міського парку по вул.Буняковського: липа – 4 шт., граб – 3 шт., ясен – 2 шт.;
- по вул. Каштанова, 72: горобина – 4 шт., черешня – 1 шт., вишня – 1 шт., слива – 2 шт.,
яблуня – 1 шт., ясен – 1 шт., алича – 1 шт. за зверненням ОСББ «Оберіг – 72»;
- по вул. Григоровичів-Барських: черешня, за зверненням КУ «Барська районна
стоматологічна поліклініка».
4) Надати дозвіл КП «Барське будинкоуправління» на видалення наступних дерев:
- верба – 1 шт., горобина – 1 шт., береза – 1 шт. на прибудинковій території будинку № 3 по
вул. Залізняка, незадовільний (аварійний) стан, загроза руйнування будівель, за зверненням
гр. Кукурудзи В.С.
52. СЛУХАЛИ: звернення Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді
№ 41 від 10.03.2017 р. про надання в оренду приміщення для проведення занять гуртків
«Авіамоделювання» та «Повітряні змії».
Голосували: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати в оренду Вінницькому обласному центру технічної творчості учнівської молоді
чистину нежитлового приміщення площею 65 м.кв. в м.Бар по вул. Героїв Майдану, 3 (на 2
поверсі в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м.Бара) для проведення занять гуртків «Авіамоделювання» та
«Повітряні змії», строком на 2 роки 11 міс, зі сплатою орендної плати в розмірі 1 грн. в рік..
2) Відділу з юридичних питань міської ради укласти з Вінницьким обласним центром технічної
творчості учнівської молоді на підставі даного рішення договір оренди зазначеного вище
комунального майна територіальної громади міста Бар, а також договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання
комунальних послуг орендарю.
53. СЛУХАЛИ: звернення КП «Бар-благоустрій» щодо продовження договору оренди частини
території по вул. М.Кривоноса, 68 в м. Бар з ПП «ВОЛЮС».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на продовження терміну дії договору оренди частини
території КП «Бар-благоустрій» – відкритої площадки площею 50 м2 по вул. М.Кривоноса, 68
в м.Бар з ПП «ВОЛЮС» для стоянки трьох автобусів, терміном 1 рік, зі ставкою плати за
стоянку в розмірі 25 грн./м2 в місяць.
2) КП «Бар-благоустрій» на підставі даного рішення, укласти договір оренди частини території з
ПП «ВОЛЮС» .
54. СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «Ощадбанк» щодо зменшення площі орендованого нежитлового
приміщення та продовження договору оренди даного приміщення по вул. Каштановій , 72 в м.
Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на внесення змін до договору оренди приміщення по вул.
Каштанова, 72 в м.Бар з ПАТ «Ощадбанк», а саме: зменшення площі орендованого
приміщення до 130,8 кв.м та - продовження терміну дії договору оренди з ПАТ «Ощадбанк»
на 2 роки 11 місяців на умовах, визначених договором.
2) КП «Бар-благоустрій» на підставі даного рішення укласти додаткову угоду до договору
оренди нежитлового приміщення з ПАТ «Ощадбанк» .
3)Зобов’язати ПАТ «Ощадбанк» звільнити частину приміщення, яке вивільняється, протягом 5
(п’яти) робочих днів з моменту підписання додаткової угоди до договору оренди.
4) КП «Бар-благоустрій» здійснити взаємозвірку з Орендарем щодо сплати останнім орендної
плати.
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55. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду вбудованого приміщення, яке знаходиться по вул. Героїв
Майдану, 5 в м. Бар.
Голосували: за – «14» (Цицюрський А.А., Подуфалов В.М., Гвоздяр Ю.В., Воробйов С.С.,
Голодюк О.Л., Залевська Т.А., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Лановий В.І., Латковська Т.А.,
Логінова Л.Г., Луцак В.М., Мельник В.І., Фрик М.П., Шаповалова Л.М.),
проти – «0»,
утримались – «1» (Фрик М.П.).
Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати проведеного конкурсу 15.02.2017 р. та укласти договір
оренди вбудованого приміщення площею 13,2 кв.м., розташованого на першому поверсі
двохповерхової нежитлової будівлі основного корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ № 4 літ.
«А», що знаходяться за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, буд. 5 з Погребняком Миколою
Валерійовичем для розташування шкільного буфету, зі сплатою орендної плати в розмірі 4 %
вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної (експертної) оцінки, що
становить 1360,12 грн. в рік або 113,34 грн. в міс. (без ПДВ).
56. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна комунальної
власності - кімнати № 515 в м. Бар по вул. Героїв Майдану, 6.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок про вартість майна, а саме кімнати № 515 загальною площею
123,0 кв.м. в будівлі «А» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, виготовлений суб’єктом
оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 17.02.2017 р. в розмірі 173 302,00 грн. без
урахування ПДВ, для визначення ставки орендної плати.
57. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про вартість вбудованого приміщення загальною
площею 18,5 кв.м. по вул. Героїв Майдану, 42 в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок про вартість майна, а саме вбудованого приміщення
загальною площею 18,5 кв.м. в будівлі «Б» за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 42,
виготовлений суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 06.02.2017 р. в
розмірі 21 882 грн. без урахування ПДВ для визначення ставки орендної плати.
58. СЛУХАЛИ: Про продовження з ФОП Мудрим Віталієм Володимировичем терміну дії
договору оренди приміщення, а саме кімнати №42 на ІІ поверсі в м.Бар по вул. Героїв
Майдану,6.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення кімнати №42 на ІІ поверсі
загальною площею 17,76 кв.м. за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, виготовлений
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мельником Г.А. станом на 31.01.2017 р. в розмірі 32
732,00 грн. без урахування ПДВ (рецензія на звіт про оцінку виготовлена ТОВ «Подільський
експертний центр» Боровковою С.Г. 08.02.2017 р.).
2) Продовжити термін дії договору оренди приміщення з ФОП Мудрим Віталієм
Володимировичем, а саме - кімнати №42 на ІІ поверсі загальною площею 17,76 кв.м. за
адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, на 2 роки 11 міс., для розміщення офісу, зі сплатою
орендної плати в розмірі 15 % вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення
незалежної (експертної) оцінки, що становить 4909,80 грн. в рік або 409,15 грн. в міс. (без
ПДВ).
3) Відділу з юридичних питань укласти відповідну додаткову угоду з ФОП Мудрим В.В. до
договору оренди приміщення про продовження терміну його дії.
59. СЛУХАЛИ: звернення в.о. начальника Барського РС КВІ УДПтС України у Вінницькій
області майора внутрішньої служби Корженевського О.О. про затвердження переліку об’єктів та
видів робіт, для відбування правопорушниками адміністративного стягнення у виді громадських
робіт.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити наступний перелік об’єктів для відбування правопорушниками адміністративного
стягнення у виді громадських робіт: об’єкти соціальної сфери, житлові та нежитлові будівлі
комунальної власності, кладовища, стихійні сміттєзвалища, полігон ТПВ, дороги, парки,
сквери, пам’ятники, міські стадіони, дитячі та спортивні майданчики тощо.
2) Затвердити види робіт для відбування правопорушниками адміністративного стягнення у виді
громадських робіт на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади:
прибирання придорожніх смуг, благоустрій території міста, міських доріг, парків, скверів,
пам’ятників, озеленення, поточний ремонт об’єктів соціальної сфери, житлових та
нежитлових будівель комунальної власності, заготівля дров для опалення об’єктів соціальної
сфери, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування стадіонів, дитячих та спортивних
майданчиків тощо.
3) Комунальним підприємствам, установам та організаціям міської ради, де будуть відбувати
адміністративне стягнення у виді громадських робіт правопорушники, щодекадно подавати на
адресу міської ради звіт про кількість таких осіб та обсяги виконаних робіт.
60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення № 210 виконкому Барської міської ради від
07.09.2016 р. «Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни у Додаток № 1 рішення № 210 виконкому Барської міської ради
від 07.09.2016 р. «Про конкурсну
комісію з призначення управителя багатоквартирного
будинку», а саме викласти у новій редакції
перелік складових послуг з управління
багатоквартирними будинками:
«Перелік складових послуг з управління багатоквартирними будинками:
1. Прибирання прибудинкової території, в тому числі прибирання і вивезення снігу, посипання
частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними
сумішами.
2. Вивезення твердих побутових відходів.
3. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:
- холодного водопостачання;
- водовідведення;
- зливової каналізації.
61. СЛУХАЛИ: Про прийняття за основу проекту рішення «Про затвердження тарифів на
ритуальні послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій» на території Барської міської об’єднаної
територіальної громади».
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Рішення виконкому Барської міської ради від 22.12.2016р. за №284 «Про прийняття за основу
проекту рішення «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, які надаються КП «Барблагоустрій» на території м. Бар» вважати таким що втратило чинність.
2) Прийняти за основу проект регуляторного акту - рішення «Про затвердження тарифів на
ритуальні послуги, які надаються КП «Бар-благоустрій» на території Барської міської
об’єднаної територіальної громади» (додаток 1 до рішення).
3) Опублікувати зазначений проект регуляторного акту в газеті «Барчани» та оприлюднити на
офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
4) Після виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» щодо процедури підготовки до прийняття регуляторного акту
винести проект зазначений у п. 1 рішення на розгляд виконкому міської ради.
62-106. СЛУХАЛИ: заяви громадян про надання дозволу на приватизацію квартир в м.Бар.
ГОЛОСУВАЛИ питання 62: за – «14» (Цицюрський А.А., Подуфалов В.М., Гвоздяр Ю.В.,
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Воробйов С.С., Голодюк О.Л., Залевська Т.А., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Лановий В.І.,
Латковська Т.А., Логінова Л.Г., Луцак В.М., Мельник В.І., Фрик М.П., Шаповалова Л.М.),
проти – «0»,
утримались – «1» (Фрик М.П.).
Рішення додається.
ГОЛОСУВАЛИ питання 63-106: за – одноголосно. Рішення додаються.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на приватизацію квартир в м.Бар наступним громадянам згідно
чинного законодавства:
62. гр. Фрику Михайлу Петровичу, склад сім’ї – одна особа, на приватизацію квартири № 1 по
вул. Європейська, 19 в м.Бар;
63. гр. Кушніру Володимиру Григоровичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 1 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
64. гр. Ратушному Володимиру Миколайовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 2 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
65. гр. Хілінському Олександру Володимировичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 3 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
66. гр. Кметю Григорію Івановичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 4 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
67. гр. Загоруйку Володимиру Миколайовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 5 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
68. гр. Іськову Олександру Яковичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 6 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
69. гр. Касянюку Олександру Борисовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
7 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
70. гр. Ільєву Миколі Івановичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 8 по вул.
Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
71. гр. Петрашу Володимиру Володимировичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 9 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
72. гр. Марущаку Петру Арсентійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
10 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
73. гр. Чистякову Олегу Володимировичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
11 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
74. гр. Копитку Сергію Івановичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 12 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
75. гр. Ковальову Олександру Васильовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 13 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
76. гр. Зарицькому Олександру Сергійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 14 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
77. гр. Заріцькому Олегу Сергійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 15
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
78. гр. Весельському Владиславу Ваславовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 16 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
79. гр. Кірєву Сергію Володимировичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 17
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
80. гр. Сверенюку В’ячеславу Леонідовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 18 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
81.гр. Захарчуку Дмитру Васильовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 19
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
82.гр. Мандрі Степану Васильовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 20
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
83. гр. Шельвінському Вячеславу Станіславовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 21 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
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84. гр. Нагаєвському Олександру Андрійовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 22 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
85. гр. Пеліховській Світлані Володимирівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири
№ 23 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
86. гр. Сікорському Юрію Ананійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
24 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
87. гр. Цішковському Олександру Станіславовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 25 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
88. гр. Лахману Валерію Володимировичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири
№ 26 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
89. гр. Попову Андрію Валерійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 27
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
90. гр. Теперчуку Василю Павловичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 28
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
91. гр. Михайлову Олегу Анатолійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
29 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
92. гр. Чайці Миколі Францовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 30 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
93. гр. Місінкевичу Віктору Васильовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
31 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
94. гр. Сіроклину Леоніду Михайловичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
32 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
95. гр. Корнєву Сергію Вячеславовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 33
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
96. гр. Кушнір Ларисі Борисівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири № 34 по вул.
Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
97. гр. Говорущенко Оксані Володимирівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири №
35 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
98. гр. Теруку Анатолію Григоровичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 36
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
99. гр. Безбородовій Наталії Федорівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири № 37 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
100. гр. Вітюк Наталії Федорівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири № 38 по вул.
Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
101. гр. Фурману Андрію Аркадійовичу , склад сім’ї – одна особа, на приватизацію
квартири № 39 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
102. гр. Бондар Інні Володимирівні та членам її сім’ї на приватизацію квартири № 40 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар ;
103. гр. Шутку Вячеславу Анатолійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири №
42 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
104. гр. Ільницькій Галині Олексіївні та членам її сім’ї на приватизацію квартири № 43 по
вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
105. гр. Мельнику Юрію Аркадійовичу та членам його сім’ї на приватизацію квартири № 44
по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар;
106. гр. Весельському Денису Владиславовичу та членам його сім’ї на приватизацію
квартири № 45 по вул. Героїв Майдану, 12 в м.Бар .
107. СЛУХАЛИ: в.о. начальника Барського РС з питань пробації Центрально-Західного
межрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, майора внутрішньої служби Корженевського О.О.
про
затвердження переліку об’єктів та видів робіт, для відбування кримінального покарання у виді
громадських робіт.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. Рішення додається.
ВИРІШИЛИ:
1) Затвердити наступний перелік об’єктів для відбування засудженими кримінального покарання
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у виді громадських робіт: об’єкти соціальної сфери, житлові та нежитлові будівлі комунальної
власності, кладовища, стихійні сміттєзвалища, полігон ТПВ, дороги, пам’ятники, стадіони,
спортивні майданчики тощо.
2) Затвердити види робіт для відбування засудженими кримінального покарання у виді
громадських робіт на території
Барської міської об’єднаної територіальної громади:
прибирання придорожніх смуг, благоустрій територій, доріг, пам’ятників, озеленення,
поточний ремонт об’єктів соціальної сфери, житлових та нежитлових будівель комунальної
власності, заготівля дров для опалення об’єктів соціальної сфери, ліквідація стихійних
сміттєзвалищ, облаштування стадіонів, спортивних майданчиків тощо.
3) Комунальним підприємствам, установам та організаціям міської ради, де будуть відбувати
кримінальне покарання у виді громадських робіт засуджені, щодекадно подавати на адресу
міської ради звіт про кількість таких осіб та обсяги виконаних робіт.
108. СЛУХАЛИ: Заступника міського голов из питань діяльності виконавчих органів ради
Гвоздяра Ю.В. про необхідність підвищення тарифу на послуги з водопостачання та
водовідведення, які надаються Барським КВУ ВКГ «Барводоканал», у зв’язку з підвищенням
рівня заробітної плати та цін на енергоносії (електроенергію, паливно-мастильні матеріали
тощо).
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до уваги.
109. СЛУХАЛИ:
Члена виконавчого комітету Каськун Л.Л. про необхідність проведення ремонту дорожнього
покриття вулиць на території міста, зокрема центральної вулиці – Героїв Майдану. У зв’язку з
тим, що дана вулиця відноситься до автомобільної дороги загального користування Т-06-10
«Любар-Хмільник-Нова Ушиця» в межах міста Бар (вулиці Героїв Майдану-В.Комарова-Бони
Сфорци-Плотинна), можна з міського бюджету виділити службі автомобільних доріг кошти
співфінансування для проведення ремонту даної дороги на визначених нами ділянках.
Міського голову Цицюрського А.А., начальника КП «Бар-благоустрій» Залевського О.Є.
про те, що поточний ремонт дорожнього покриття буде виконуватися з настанням сприятливих
погодних умов.
В.о. старости сіл Антонівка, Глинянка та Широке Зажирко О.В. про те, що сьогодні, в
дощову погоду, проводиться райавтодором ямковий ремонт покриття дороги Бар-Глинянка.
Звичайно ж за таких умов якість робіт буде низькою, а результат їх проведення недовговічним.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до уваги.
110. СЛУХАЛИ: Міського голову Цицюрського А.А. про необхідність розгляду ще одного
питання - звернення Барського ДРП філії «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницький
облавтодор» про надання дозволу на тимчасове використання частини асфальтованої площадки
на території «аеродрому» по вул. Героїв Майдану для вигризки та складування протиожеледної
суміші, орієнтовною площею 0,03 га.
ВИСТУПИЛИ: Лановий В.І., Мельник В.І. про те, що такого дозволу на території аеродрому
не можна надавати. Дана територія використовується часто для проведення масових заходів –
заїздів, авто-мото-змагань. Складування сумішей значно погіршить благоустрій території,
призведе до забруднення повітря, грунтів та розташованої поблизу річки. Зауважили, що дана
організація має достатньо власних територій, на яких можна зберігати зазначені суміші.
Запропонували підшукати інше місце.
ГОЛОСУВАЛИ: за – «0»
проти – «14» (Подуфалов В.М., Гвоздяр Ю.В., Воробйов С.С., Голодюк О.Л.,
Залевська Т.А., Зажирко О.В., Каськун Л.Л., Лановий В.І., Латковська Т.А., Логінова Л.Г., Луцак
В.М., Мельник В.І., Фрик М.П., Шаповалова Л.М., Фрик М.П.),
утримались – «1» (Цицюрський А.А.).
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ВИСТУПИЛИ: Міський голова Цицюрський А.А., про те, що необхідно дане питання вивчити,
підшукати інше місце. Запропонував зняти питання з розгляду на додаткове вивчення.
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Зняти питання з розгляду на додаткове вивчення.
Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

Керуючий справами (секретар)
виконкому міської ради

Л.Г.Логінова
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