
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  9 листопада 2018 року         № 341 
смт Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на територіях Перегонівської,  

Лебединської, Свірнівської, Вербівської сільських  

рад  та Голованівської селищної ради  

 

 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 »  

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 7,4580 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:9049), що надана в оренду ФГ «Явір»  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    7,4580 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9049), що надана 

в оренду ФГ «Явір»  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 01.01.2018 

 

 



року становить 266 131,00 (двісті шістдесят шість тисяч сто тридцять одна) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 8,3868 га (кадастровий номер 

3521484200:02:000:0592), що надана в оренду ФГ «Єдність»  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Лебединської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами 

населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    8,3868 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:0592), що надана 

в оренду ФГ «Єдність»  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Лебединської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населеного пункту), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 298 013,00 (двісті дев’яносто вісім тисяч тринадцять  ) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

невитребуваної земельної ділянки (частка, пай) № 732  площею 2,0084 га 

(кадастровий номер 3521455100:02:000:0732), що передається в оренду ТОВ 

АФ «Шевченка»  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Голованівської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку невитребуваної 

земельної ділянки (частка, пай) № 732  площею 2,0084 га (кадастровий номер 

3521455100:02:000:0732), що передається в оренду ТОВ АФ «Шевченка»  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 63 220,00 

(шістдесят три тисячі двісті двадцять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

невитребуваної земельної ділянки (частка, пай) № 731  площею 1,9286 га 

(кадастровий номер 3521455100:02:000:0731), що передається в оренду ТОВ 

АФ «Шевченка»  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Голованівської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населеного пункту) 

 

8. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку невитребуваної 

земельної ділянки (частка, пай) № 731  площею 1,9286 га (кадастровий номер 

3521455100:02:000:0731), що передається в оренду ТОВ АФ «Шевченка»  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 65 564,00 

(шістдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят чотири) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

9. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

4,1621 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:0483), що належала гр. 

Степановському Олександру Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Свірнівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів). 

 

10. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

4,1621 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:0483), що належала гр. 

Степановському Олександру Петровичу 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 01.01.2018 року становить 149 355,00(сто сорок дев’ять тисяч триста 

п’ятдесят п’ять   ) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

1,4673 га, яка надана в оренду гр. Голобородьку Михайлу Леонідовичу для 

рибогосподарських потреб на території Перегонівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів). 

 

12. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

1,4673 га, яка надана в оренду гр. Голобородьку Михайлу Леонідовичу для 

рибогосподарських потреб на території Перегонівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 25 379,00(двадцять п’ять  тисяч триста сімдесят 

дев’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки загальною площею 3,40 га, що відводиться для продажу 

права оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі аукціону для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( 

за межами населеного пункту) 

 



14. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    3,40 га, що відводиться для продажу права оренди терміном на 7 

років на земельних торгах у формі аукціону 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 01.01.2018 року становить 113 989,69 (сто тринадцять тисяч дев’ятсот 

вісімдесят дев’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 
 

 


