
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Де ржгеокадастру у Кіровоградській області

Н А К А З

2019 року м. Кропивницький № УР4

Про визначення площ земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної власності, які можуть 
бути передані у власність громадянам на 
території Кіровоградської області 
у II кварталі 2019 року

З метою реалізації вимог Стратегії удосконалення управління у сфері 
використання та »охорони земель сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 червня 2017 року № 413 та змін, внесених постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1144 «Про внесення змін до Стратегії 
удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у 11 кварталі 
2019 року на території Кіровоградської області-додаток 1 та Альбом-атлас місць 
розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності-додаток 2.

2. Сектору інформаційних технологій та захисту інформації за 10 днів до 
закінчення поточного кварталу оприлюднити затверджену площу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані 
у власність громадянам у II кварталі 2019 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник 
Головного управління

»
ГУ Держгво кадастру у Кіровоградській області
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Погоджено:

Завідувач сектору запобігання 
та виявлення корупції
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Заступник начальника управління 
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начальник відділу розпорядження 
землями сільськогосподарського 
призначення
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та оцінки земель
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В.о. завідувача сектору інформаційних 
технологій та захисту інформації 
___ -?/. ІЗ________
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Підготовлено:

І. КОРОГОВСЬКА

О. МАХОТКА



у їіаржЬІгіщастру У мровоф
адсыой області'

401 від 21,03.2019

Додаток 1 до наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Кіровоградській області від "2 ( " ^  ' 2019 р. № £ /0 4

Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність
громадянам у II кварталі 2019 р. на території Кіровоградської області
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Назва адміністративно-територіальної 
одиниці

Район Сільська, селишна 
рада

Кількість
ділянок

Площа 
земельної 

ділянки, га

Кадастровий номер 
(при наявності)

Код одиниці ал міністра їй вно- 
територіального устрою, номер 
кадастрової зони, кадастрового 

кварталу (у разі
відсутності кадастрового 

номеру)

Благовіщенський Луполівська 4,0000 відсутній 3525585200:02:000:
Всього по району 4,0000

Гайворонський Таужненська 4,0000 відсутній 3521186000:51:000:
Всього по району 4,0000

Голован і вський Свірненська 17,9663 3521487000:02:000:9062
Головані вський Липовеньківська 16 30,3001 3521484600:02:000:9141
Голован і вський Липовеньківська 5,8861 3521484600:02:000:9139

Всього по району 28 54,1525

Знам'янський Іванковецька 69 68,8050 3522281900:02:000:9010
Всього по району 69 68,8050

Компаніївський Петрівська ПО 110,2000 відсутній 3522884600:02:000:
Компаніївський Нечаївська 11 21,7000 відсутній 3522883800:02:000:

Всього по району 121 131,9000

Онуфріївський Куцеволівська 17 34,0000 3524683600:02:000:9033
10 Онуфріївський Онуфріївська 2,0000 3524655100:02:000:5172

Всього по району 18 36,0000

Всього по області 240 298,8575




