
 

 

 

 

УКРАЇНА 

  БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  п р о е к т   

                                                                                                                     

   сесія                                      8 скликання                                      2021  

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок та           

передачу земельних ділянок безоплатно                      

у власність  

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проекту 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, 120, 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 проект 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)  Адамчуку Івану Дмитровичу - площею 0,7611 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0069 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.2)  Блажко Зої Василівні - площею 1,0000 га кадастровий номер 

0520283000:01:003:0346 за межами населених пунктів на території Мальчовецького 

старостинського округу (колишня Мальчовецька сільська рада) Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області;  

1.3)  Болістовському Міціславу Станіславовичу - площею 0,6080 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0032 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.4)  Викалюку Борису Вікторовичу - площею 0,6689 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0038 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.5) Вітовській Людмилі Вікторівні - площею 0,4908 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0062 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.6) Ворсюку Михайлу Телесфоровичу - площею 0,4738 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0071 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  



 

 

1.7) Гиляновській Ользі Михайлівні - площею 0,2451 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0060 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.8) Гульчак Катерині Данилівні - площею 0,4000 га кадастровий номер 

0520281600:02:001:0148 за межами населених пунктів на території Журавлівського   

старостинського округу (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області;  

1.9) Гульчаку Олександру Володимировичу - площею 0,5000 га кадастровий номер 

0520281600:02:001:0151 за межами населених пунктів на території Журавлівського   

старостинського округу (колишня Журавлівська сільська рада) Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області;  

1.10) Двоян Олені Павлівні - площею 0,6713 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0028 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.11) Євтух Антоніні Леонідівні - площею 0,5428 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0047 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.12) Казік Раїсі Володимирівні - площею 0,7673 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0113 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.13) Кержа Віталію Анатолійовичу - площею 0,9390 га кадастровий номер 

0520281400:01:002:0218 за межами населених пунктів на території Гулівського 

старостинського округу (колишня Гулівська сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.14) Кержа Леоніду Анатолійовичу - площею 1,5000 га кадастровий номер 

0520281400:01:002:0217 за межами населених пунктів на території Гулівського 

старостинського округу (колишня Гулівська сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області; 

1.15) Кісіль Миколі Івановичу - площею 0,6639 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0030 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.16) Коваль Наталії Миколаївні - площею 0,6120 га кадастровий номер 

0520281400:02:002:0222 за межами населених пунктів на території Гулівського 

старостинського округу (колишня Гулівська сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області; 

1.17) Ковальчуку Юрію Петровичу - площею 0,4386 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0034 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.18) Козаку Віктору Вікторовичу - площею 0,7597 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0043 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.19) Коломийчуку Валерію Васильовичу - площею 1,2900 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0033 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.20) Кондратенко Оксані Анатоліївні - площею 0,9277 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0115 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  



 

 

1.21) Максимчук Любові Віталіївні - площею 0,5013 га кадастровий номер 

0520282400:01:002:0339 за межами населених пунктів на території Кузьминецького   

старостинського округу (колишня Кузьминецька сільська рада) Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області;  

1.22) Малецькому Віталію Пилиповичу - площею 0,9036 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0119 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.23) Малій Тамарі Дмитрівні - площею 0,4860 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0121 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.24) Мальчик Ларисі Георгіївні - площею 0,4365 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0117 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.25) Мислінській Ганні Станіславівні - площею 0,4336 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0061 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.26) Назаренко Наталії Володимирівні - площею 0,2949 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0035 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.27) Носур Галині Кіндратівні - площею 0,2396 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0041 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.28) Овсюк Марії Іванівні - площею 1,9160 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0045 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.29) Пасека Марії Степанівні - площею 0,2474 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0072 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області; 

1.30) Пасєка Світлані Григорівні - площею 0,3901 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0037 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.31) Пастуху Йосипу Івановичу - площею 0,3961 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0068 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.32) Підкуймуха Михайлу Володимировичу - площею 0,6474 га кадастровий номер 

0520281600:08:023:0013 в с. Буцні Жмеринського (Барського) району Вінницької 

області; 

1.33) Радішевській Олені Пилипівні - площею 1,1185 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0029 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.34) Радченко Валентині Анатоліївні - площею 1,1170 га кадастровий номер 

0520281400:04:023:0075 по вул. Миру в с. Гулі Жмеринського (Барського) району 

Вінницької області; 

1.35) Рачковській Валентині Вікторівні - площею 0,6305 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0026 за межами населених пунктів на території Ходацького 



 

 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.36) Січаку Петру Кіндратовичу - площею 0,4453 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0060 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.37) Солецькій Ніні Олександрівні - площею 0,4817 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0027 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області; 

1.38) Солецькому Петру Петровичу - площею 0,4046 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0031 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.39) Стадник Раїсі Олексіївні - площею 1,5000 га кадастровий номер 

0520285300:02:001:0200 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.40) Стегніцькій Зінаїді Анатоліївні - площею 1,3646 га кадастровий номер 

0520285300:02:003:0123 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.41) Стецюку Олександру Віталійовичу - площею 0,5566 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0066 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.42) Усовій Галині Филимонівні - площею 0,2128 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0025 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.43) Цапів Руслану Орестовичу - площею 0,5999 га кадастровий номер 

0520285300:02:002:0190 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.44) Цицюрській Світлані Миколаївні - площею 0,9100 га кадастровий номер 

0520285600:02:003:0285 за межами населених пунктів на території Чемериського 

старостинського округу (колишня Чемериська сільська рада) Жмеринського 

(Барського) району Вінницької області; 

1.45) Шерстюк Анелі Миколаївні - площею 0,4075 га кадастровий номер 

0520285300:01:002:0070 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.46) Шиманському Михайлу Глібовичу - площею 0,4346 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0042 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області; 

1.47) Яровій Антоніні Захарівні - площею 0,2554 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0044 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

району Вінницької області;  

1.48) Яровому Володимиру Васильовичу - площею 0,3531 га кадастровий номер 

0520285300:03:004:0036 за межами населених пунктів на території Ходацького 

старостинського округу (колишня Ходацька сільська рада) Жмеринського (Барського) 

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 Побережна Н.В.  ____________  

 

 


