
 

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  7 серпня  2018 року                  № 320 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Троянської, Семидубської, Крутеньківської,  

Наливайківської сільських рад та Голованівської селищної ради  

Голованівського району Кіровоградської області 

  

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 

«Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою »  та 

ПП «Геопроект» технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  районна рада, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки загальною площею 2,4611 га (кадастровий номер 

3521487700:02:000:2627), яка передана у власність гр. Паламарчук Мирославі 

Іванівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    2,4611 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:2627), яка 

передана у власність гр. Паламарчук Мирославі Іванівні  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Троянської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами 

 

 



населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2018 року становить 77 469,00 (сімдесят сім тисяч 

чотириста шістдесят дев’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 4,1541 га (кадастровий номер 

3521487300:02:000:0198), яка передана у власність гр. Григораш Марії 

Андріївні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Семидубської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    4,1541 га (кадастровий номер 3521487300:02:000:0198), яка 

передана у власність гр. Григораш Марії Андріївні  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 151 946,00 (сто п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот 

сорок шість) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 2,1266 га (кадастровий номер 

3521483900:02:000:2322), яка передана у власність гр. Капленко Людмилі 

Григорівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Крутеньківської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею площею 2,1266 га (кадастровий номер 3521483900:02:000:2322), яка 

передана у власність гр. Капленко Людмилі Григорівні  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 01.01.2018 року становить 72 295,00 (сімдесят дві тисячі 

двісті дев’яносто п’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,7434 га (кадастровий номер 

3521483900:02:000:1322), яка передана у власність гр. Капленко Людмилі 

Григорівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Крутеньківської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

8. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 1,7434 га (кадастровий номер 3521483900:02:000:1322), яка передана 



у власність гр. Капленко Людмилі Григорівні  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 01.01.2018 року становить 59 268,00 (п’ятдесят дев’ять тисяч двісті 

шістдесят вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

9,4084 га (кадастровий номер 3521485800:02:000:9009), що перебуває в 

оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ та використовується для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Наливайківської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населених пунктів). 

 

10. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 9,4084 га (кадастровий номер 3521485800:02:000:9009), що 

перебуває в оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ та використовується для  

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Наливайківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

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

нормативної грошової оцінки станом на 01.09.2017 року становить 688 860,50 

(шістсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят) гривень і підлягає 

щорічній індексації. 

 

11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,9995 га (кадастровий номер 

3521485800:02:000:5522), яка передана у власність гр. Осадчій Ірині 

Вікторівні  для ведення особистого селянського господарства на території 

Наливайківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

12. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  1,9995 га (кадастровий номер 3521485800:02:000:5522), яка 

передана у власність гр. Осадчій Ірині Вікторівні  для ведення особистого 

селянського господарства на території Наливайківської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 69 233,00 (шістдесят дев’ять тисяч двісті 

тридцять три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 21,7630 га (кадастровий номер 

3521455101:02:000:9001), що надана в оренду ПП «Технічний обмінний 

пункт»  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 



території Голованівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

14. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

21,7630 га (кадастровий номер 3521455101:02:000:9001), що надана в оренду 

ПП «Технічний обмінний пунк»  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 01.01.2018 року становить 731 792,00 (сімсот тридцять одна тисяча сімсот 

дев’яносто дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

15. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 2,00 га (кадастровий номер 

3521483900:02:000:0608), яка передана у власність гр. Рудому Володимиру 

Вікторовичу  для ведення особистого селянського господарства на території 

Крутеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

16. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  2,00 га (кадастровий номер 3521483900:02:000:0608), яка передана у 

власність гр. Рудому Володимиру Вікторовичу  для ведення особистого 

селянського господарства на території Крутеньківської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 67 992,00 (шістдесят сім тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 2,0002 га (кадастровий номер 

3521484600:02:000:5156), яка передана у власність гр. Рудій Олені Іванівні  

для ведення особистого селянського господарства на території 

Липовеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

18. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  2,0002 га (кадастровий номер 3521484600:02:000:5156), яка 

передана у власність гр. Рудій Олені Іванівні  для ведення особистого 

селянського господарства на території Липовеньківської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 55 406,00 (п’ятдесят п’ять  тисяч чотириста 

шість) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 



19. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,9774 га (кадастровий номер 

3521482800:02:000:0797), яка передана у власність гр. Коржук Дмитру 

Васильовичу  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Клинівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

20. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  1,9774 га (кадастровий номер 3521482800:02:000:0797), яка 

передана у власність гр. Коржук Дмитру Васильовичу  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 01.01.2018 року становить 66 957,00 (шістдесят шість тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят сім ) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

21. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,8576 га (кадастровий номер 

3521482800:02:000:2001), яка передана у власність гр. Коржук Клавдії 

Миколаївні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Клинівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

22. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  1,8576 га (кадастровий номер 3521482800:02:000:2001), яка 

передана у власність гр. Коржук Клавдії Миколаївні  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 01.01.2018 року становить 65 881,00 (шістдесят п’ять  тисяч вісімсот 

вісімдесят одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 
 

 


