
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 квітня 2017 року        № 875 
 

Про затвердження Касаткіній Л.І.  

технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Кримській, 74-а  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                  

статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 30 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 116, 126, 141 Земельного кодексу України, 

розглянувши звернення Касаткіної Л.І. та технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Припинити Касаткіній Лідії Іванівні Державний акт на право 

постійного користування землею по вул. Кримській, 72 (державна  

реєстрація від 11.09.2001 № 1537) загальною площею 299,3 кв. м  

по вул. Кримській, 72, наданий на підставі рішення Кіровоградської міської 

ради від 22.05.2001 № 946 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

2. Затвердити Касаткіній Лідії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кримській, 74-а  

загальною площею 0,0299 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Поділити вищезазначену земельну ділянку (кадастровий                          

номер 3510100000:45:371:0035) загальною площею 0,0299 га на дві окремі 

земельні ділянки: 

ділянку № 1 площею 0,0154 га (кадастровий                                                      

номер 3510100000:45:371:0037) по вул. Кримській, 74-а  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка належить громадянці на праві постійного 

користування (державний акт від 11.09.2001 № 1537.); 

ділянку № 2 площею 0,0145 га (кадастровий                                                      

номер 3510100000:45:371:0038) по вул.  Кримській, 74-а  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка).   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

Міський голова          А.Райкович 
 

Антонова 22 09 49 


