
Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у 

власність громадянам у ІІІ кварталі 2017 р. на території Кіровоградської області області 

№
 з

/п
 

Назва адміністративно-територіальної 

одиниці 
Кількість 

ділянок 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер            

(при наявності) 

Код одиниці 

адміністративно-

територіального устрою, 

номер кадастрової зони, 

кадастрового кварталу               

(у разі відсутності 

кадастрового номеру) 

Район 
Сільська, селищна 

рада 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Новгородківський р-н Новгородківська 1 2 відсутній 3523455100:02:001: 

2 Новгородківський р-н Новомиколаївська 1 2 відсутній 3523483900:02:000: 

  Всього по району   2 4     

3 Устинівський р-н Димитровська 1 5,428 відсутній 3525882300:02:000: 

  Всього по району   1 5,428     

4 Олександрійський Войнівська 2 4 відсутній 3520381800:02:000 

5 Олександрійський Щасливська 6 11,39 відсутній 3520386700:02:000 

  Всього по району   8 15,39     

6 Гайворонський Соломіївська 1 2 відсутній 3521185100:02:000: 

7 Гайворонський Чемерпільська 1 1,5 відсутній 3521187600:02:000: 

8 Гайворонський Чемерпільська 1 1,5 відсутній 3521187600:02:000: 

9 Гайворонський Чемерпільська 1 1,5 відсутній 3521187600:02:000: 

10 Гайворонський Чемерпільська 1 0,75 відсутній 3521187600:02:000: 

  Всього по району   5 7,25     

11 Долинський Новоолександрівська 1 8 відсутній 3521985600:02:000: 

  Всього по району   1 8     

12 Петрівський Богданівська 5 12,66 відсутній 3524980800:02:000: 

  Всього по району   5 12,66     

13 Новомиргородський Капітанівська  1 1 відсутній 3523855400:02:001 

  Всього по району   1 1     

  Всього по області   23 53,728     

 

 

  



ГРАФІЧНЕ  ЗОБРАЖЕННЯ 
бажаного місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га, яку планується передати у власність для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Чемерпільської сільської ради Гайворонського району 

 

 

   

ппппп - бажане місце розташування земельної ділянки 

  



ГРАФІЧНЕ  ЗОБРАЖЕННЯ 
бажаного місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га, яку планується передати у власність                      

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Чемерпільської сільської ради Гайворонського району 

 

 

ппппп - бажане місце розташування земельної ділянки 

 

 

  



ГРАФІЧНЕ  ЗОБРАЖЕННЯ 
бажаного місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 1,50 га, яку планується передати у власність                      

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Чемерпільської сільської ради Гайворонського району 

 

 
 

 

ппппп - бажане місце розташування земельної ділянки 

 

 

ГРАФІЧНЕ  ЗОБРАЖЕННЯ 



бажаного місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,75 га, яку планується передати у власність                      

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Чемерпільської сільської ради Гайворонського району 

 

 

ппппп - бажане місце розташування земельної ділянки 

 

 

 

 

 



ГРАФІЧНЕ  ЗОБРАЖЕННЯ 
бажаного місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га, яку планується передати у власність                      

для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Соломіївської сільської ради Гайворонського району 

 

ппппп - бажане місце розташування земельної ділянки 

 

  



Викопіювання 

з планово-картографічного матеріалу на території Новоолександрівської сільської ради Долинського району 

Кіровоградської області місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, яка може бути 

запропонована для передачі громадянам 
 

 
 

 

 

 Місце розташування земельної            

ділянки 
 

  

Цільове призначення Планується для ведення особистого селянського 

господарства 

Кадастровий номер  

Агровиробничі групи грунтів 65 л, 66 л 

 



Викопіювання 

з планово-картографічного матеріалу на території Новоолександрівської сільської ради Долинського району 

Кіровоградської області місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, яка може бути 

запропонована для передачі громадянам 
 

 
 

 

 

 Місце розташування земельної            

ділянки 
 

  

Цільове призначення Планується для ведення особистого селянського 

господарства 

Кадастровий номер  

Агровиробничі групи грунтів 65 л, 66 л 

 



Викопіювання 

з планово-картографічного матеріалу на території Новоолександрівської сільської ради Долинського району 

Кіровоградської області місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, яка може бути 

запропонована для передачі громадянам 
 

 
 

 

 

 Місце розташування земельної            

ділянки 
 

  

Цільове призначення Планується для ведення особистого селянського 

господарства 

Кадастровий номер  

Агровиробничі групи грунтів 65 л, 66 л 

 



Викопіювання 

з планово-картографічного матеріалу на території Новоолександрівської сільської ради Долинського району 

Кіровоградської області місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,00 га, яка може бути 

запропонована для передачі громадянам 
 

 
 

 

 

 Місце розташування земельної            

ділянки 
 

  

Цільове призначення Планується для ведення особистого селянського 

господарства 

Кадастровий номер  

Агровиробничі групи грунтів 65 л, 66 л 

 



 

Новгородківська селищна рада 
 

 
 

- Місце розташування земельної ділянки 

Експлікація земельної ділянки: 
 

Земельна ділянка державної 

власності 

сільськогосподарського 

призначення 

Загальна площа (га) Цільове призначення  
Агровиробничі групи 

ґрунтів 

Кадастровий номер  

(за наявності) 

2,0000 

А.01.03  

для ведення особистого селянського 

господарства пасовище 

67е 
 

відсутній 

 



 

Новомиколаївська сільська рада 

 

- Місце розташування земельної ділянки 

Експлікація земельної ділянки: 
 

Земельна ділянка 

державної власності 

сільськогосподарського 

призначення 

Загальна 

площа (га) 
Цільове призначення  

Агровиробничі 

групи ґрунтів 

Кадастровий номер  

(за наявності) 

2,0000 

А.01.03  

для ведення особистого 

селянського господарства 

рілля 

67е 
 

відсутній 

 

   



 

  



Войнівська сільська рада – 4,0000 

 

  



Щасливська сільська рада – 11,3896 

 

  



 

  



 

 

 

 

  

  



 


