
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  2 лютого  2018 року                  № 283 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Крутеньківської, Межирічківської,  

Перегонівської, Лебединської, Свірнівської, Клинівської,  

Люшнюватської, Вербівської, Липовеньківської та  

Голованівської селищних, 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 «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,87 га, яка передана у власність гр. 

Кабацюрі Оксані Петрівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Крутеньківської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею   3,87 га, яка передана у власність гр. Кабацюрі Оксані Петрівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

 

 



Крутеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 

нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 року становить 131 564,00 

(сто тридцять одна тисяча п’ятсот шістдесят чотири) гривень і підлягає 

щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,40 га, яка передана у власність гр. 

Настасієнку Валерію Олексійовичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Межирічківської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 1,40 га, яка передана у власність гр. Настасієнку Валерію 

Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства на території 

Межирічківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 

нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 року становить 10 498,00 

(десять тисяч чотириста дев’яносто вісімі) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 0,4781 га, яка передана у власність  гр. 

Горбаруку Йосипу Максимовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею             0,4781 га, яка передана у власність  гр. Горбаруку Йосипу 

Максимовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Перегонівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населених пунктів), що відповідно до 

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 року 

становить 18 696,00 (вісімнадцять тисяч шістсот дев’яносто шість) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,67 га, що належала гр. Фартушній 



Дарії Микитівна для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Лебединської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

8. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 3,67 га, що належала гр. Фартушній Дарії Микитівна для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лебединської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 138 772,00 (сто тридцять вісім 

тисяч сімсот сімдесят дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 4,63 га, що належала гр. Шевчуку 

Борису Федоровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Свірнівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту) 

 

10. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

4,63 га, що належала гр. Шевчуку Борису Федоровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Свірнівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 149 487,00 (сто сорок дев’ять  тисяч чотириста 

вісімдесят сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,6752 га, що належала гр. Закушняк 

Ніні Сергіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Клинівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

12. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

1,6752 га, що належала гр. Закушняк Ніні Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Клинівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 66 441,00 (шістдесят шість  тисяч чотириста 

сорок одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 



 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,6646 га, що належала гр. Закушняк 

Ніні Сергіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Клинівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

14. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

1,6646 га, що належала гр. Закушняк Ніні Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Клинівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 65 058,00 (шістдесят п’ять   тисяч п’ятдесят 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

15. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 0,8151 га, яка передана у власність  гр. 

Кукурудзі Валентині Іванівнв для сінокосіння та випасання худоби на 

території Голованівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

16. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,8151 га, яка передана у власність  гр. Кукурудзі Валентині Іванівнв 

для сінокосіння та випасання худоби на території Голованівської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 25 144,00 (двадцять п’ять  тисяч сто сорок 

чотири) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,2455 га, що належала гр. Побережній 

Надії Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Люшнюватської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

18. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

3,2455 га, що належала гр. Побережній Надії Миколаївні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Люшнюватської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 



населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 116 463,00 (сто шістнадцять 

тисяч чотириста шістдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

19. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,8502 га, що належала гр. Ковальчук 

Тамарі Фадіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Вербівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

20. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

3,8502 га, що належала гр. Ковальчук Тамарі Фадіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Вербівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 130 948,00 (сто тридцять тисяч дев’ятсот сорок 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

21. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,68 га, що належала гр. Лозінській 

Тетяні Борисівні  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Голованівської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

22. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

3,68 га, що належала гр. Лозінській Тетяні Борисівні  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Голованівської селищної 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 125 104,00 (сто двадцять п’ять  тисяч сто 

чотири) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

23. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,8240 га, що належала гр. Настенку 

Миколі Пантелейовичу  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 



24. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

2,8240 га, що належала гр. Настенку Миколі Пантелейовичу  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 112 005,00 (сто дванадцять  

тисяч п’ять ) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

25. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,2586 га, що належала гр. 

Синельникову Василю Сигнєєвичу  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Липовеньківської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту). 

 

26. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

2,2586 га, що належала гр. Синельникову Василю Сигнєєвичу  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Липовеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 

нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 року становить 81 049,00 

(вісімдесят одна  тисяча сорок дев’ять) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 

 

 


