
 

 

 
 

БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

с е с і я            с к л и к а н н я  

                Р І Ш Е Н Н Я  П Р О Е К Т                                            

 
Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачу земельних ділянок безоплатно                      

у власність  
 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства із поданими матеріалами 

документації із землеустрою,  відповідно до статей 12, 22, 80, 81, 91, 116, 118, 121, 122, 

125, 126, 186, Земельного кодексу України, ст. 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статі 50 Закону України «Про землеустрій», статей 4, 5 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

статей 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати 

земельні ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення наступним 

громадянам:  

 

1.1. Ярковській Тетяні Василівні - площею 0,1381 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0208, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.2. Пальонсак Яні Олегівні - площею 0,7607 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0214, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.3. Радецькому Олександру Борисовичу - площею 0,7324 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0217, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.4. Рибак Галині Іванівні - площею 0,3034 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0218, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.5. Вітринській Юлії Йосипівні - площею 0,2899 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0236, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.6. Яковець Олександру Васильовичу - площею 0,2734 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0207, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.7. Кушнерик Тетяні Олександрівні - площею 0,2790 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0209, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.8. Ходаніцькому Валерію Михайловичу - площею 0,6105 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0221, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  



 

 

 

1.9. Кльоц Ларисі Володимирівні - площею 0,3478 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0225, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.10. Кравчуку Олексію Михайловичу - площею 0,2881 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0229, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.11. Кравчуку Максиму Олексійовичу - площею 0,2119 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0227, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.12. Вольській Оксані Василівні - площею 0,2182 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0237, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.13. Боднар Настасії Володимирівні - площею 0,1473 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0233, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.14. Задерейку Михайлу Миколайовичу - площею 0,1500 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0202, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.15. Крушельницькому Олександру Анатолійовичу - площею 0,4634 га кадастровий 

номер 0520285300:02:004:0232, яка розташована на території Барської міської 

територіальної громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району 

Вінницької області;  

1.16. Кравчук Ніні Миколаївні - площею 0,2911 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0228, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.17. Помилуйко Ніні Яківні - площею 0,4067 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0216, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.18. Кльоц Аліні Миколаївні - площею 0,2628 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0224, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.19. Обчакевич Олександру Олександровичу- площею 0,8355 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0212, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.20. Явнюк Олені Максимівні - площею 0,5950 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0206, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.21. Крайчаку В’ячеславу Васильовичу   - площею 0,4568 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0230, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.22. Кравчуку Дмитру Олексійовичу - площею 0,1552 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0226, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.23. Нікітюку Андрію Андрійовичу - площею 0,4660 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0211, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.24. Івасюк Тетяні Василівні - площею 0,2210 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0203, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.25. Березюку Сергію Васильовичу - площею 0,2744 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0205, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  



 

 

1.26. Буга Галині Миколаївні - площею 0,5546 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0234, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.27. Красій Валентині Максимівні - площею 0,2274 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0231, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.28. Піка Віктору Петровичу - площею 0,2206 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0213, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.29. Назаренко Галині Іванівні - площею 0,1799 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0210, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.30. Бучинській Тетяні Василівні - площею 0,2430 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0235, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.31. Толокно Тетяні Анатоліївні - площею 0,1386 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0220, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.32. Кирковській Ользі Петрівні - площею 0,2484 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0223, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.33. Грицишиній Лілії Григорівні - площею 0,5539 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0238, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.34. Погорільському Віктору Петровичу - площею 0,2175 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0215, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.35. Кирилюк Вікторії Вікторівні - площею 0,2508 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0222, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.36. Сук Ангеліні Василівні - площею 0,2439 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0219, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

1.37. Гончаруку Олександру Григоровичу - площею 0,2362 га кадастровий номер 

0520285300:02:004:0201, яка розташована на території Барської міської територіальної 

громади (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського району Вінницької області;  

 

2. Землевласникам, визначеним в п.1 цього рішення: 

- дотримуватися вимог ст. 91 та глави 17 Земельного кодексу України; 

- зареєструвати право власності на земельну ділянку згідно Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Секретар міської ради 

Мельник І.В. ________________________ 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради 

Гвоздяр Ю.В. ___________________________ 

Начальник відділу  юридичного забезпечення  

та персоналу 

Куций О.В. _______________________ 

Начальник відділу земельних ресурсів  

Шуляк І.І.  ________________________ 

Підготував Собщенко О.М.  ____________  


