
 

 
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 листопада  2016 року                             № 121 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій 

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на території Побузької, Голованівської  селищних рад,  

Шепилівської, Ємилівської сільських рад 

 

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 Земельного 

кодексу України, розглянувши розроблену Державним підприємством 

«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 

районна рада, 

районна  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 0,0041 га, яка передається в оренду 

строком на 49 років ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії ПЛ 10 кВ на землях, що є власністю 

ТОВ «ВІП-ТРЕЙДЕР» за адресою: смт.Побузьке, вул. Вокзальна, буд.9а, 

Голованівський району Кіровоградської області в сумі 760 (сімсот шістдесят) 

гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 0,0134 га, наданої в оренду строком на 

49 років ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

 

 



електричної та теплової енергії (ПЛ 150 кВ «Ємилівка-Голованівськ» опори 

№67, 78, 87-89) на території Голованівської селищної ради, Голованівського 

району, Кіровоградської області в сумі 7084 (сім тисяч вісімдесят чотири) 

гривні станом на 01.01.2016 року. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 0,0071 га, наданої в оренду строком на 

49 років ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (ПЛ 150 кВ «Ємилівка-Голованівськ» опори 

№39) на території Шепилівської сільської ради, Голованівського району, 

Кіровоградської області в сумі 3504 (три тисячі п’ятсот чотири) гривні 

станом на 01.01.2016 року. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 0,0086 га, наданої в оренду строком на 

49 років ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (ПЛ 150 кВ «Ємилівка-Голованівськ» опори 

№11-13, 24) на території Ємилівської сільської ради, Голованівського 

району, Кіровоградської області в сумі 2459 (дві тисячі чотириста п’ятдесят 

дев’ять) гривень станом на 01.01.2016 року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 


