
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15 грудня  2017 року                  № 264 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічної документації по  

нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Грузької  та Семидубської сільських рад 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 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 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 111,7118 га, яка відводиться для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Грузької 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області. 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 111,7118 га, яка відводиться для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Грузької сільської ради Голованівського району, 

що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 

01.01.2016 року становить 2 869 529,00 (два мільйони вісімсот шістдесят 

дев’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

 

 



3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 20,7199 га, яка запроектована для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону із земель 

державної власності сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Семидубської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області. 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 20,7199 га, яка запроектована для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону із земель державної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 

ради Голованівського району, що відповідно до Розрахунку нормативної 

грошової оцінки станом на 01.01.2016 року складає в сумі 543 424,00 (п’ятсот 

сорок три тисячі чотириста двадцять чотири) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 


