
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 грудня   2018 року                                   №357 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Роздольської та  Люшнюватської  

сільських рад  Голованівського району Кіровоградської області 

  

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 про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 2,7246 га (кадастровий номер 

3521486300:51:000:9013),наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів). 

 

2. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 2,7246 га (кадастровий номер 

3521486300:51:000:9013),наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

 

 



сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 85 764,00 (вісімдесят п’ять  тисяч сімсот 

шістдесят чотири) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 6,6911 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:9014), наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів). 

 

4. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 6,6911 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:9014), наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 189 558,00 (сто вісімдесят дев’ять  тисяч 

п’ятсот п’ятдесят вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 14.9407 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:9112), наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів). 

 

6. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки   площею 14.9407 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:9112), наданої в оренду Товариству з обмеженою 

відповідальністю Агрофірма «Надія»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених  

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 



на 01.01.2018 року становить 460 167,00 (чотириста шістдесят тисяч сто 

шістдесят сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

15,2241 га (кадастровий номер 3521484800:02:000:0482), що надана в оренду 

гр. Свердлу Борису Вячеславовичу для рибогосподарських потреб на 

території Люшнюватської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області ( за межами населених пунктів). 

 

8. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

15,2241 га (кадастровий номер 3521484800:02:000:0482), що надана в оренду 

гр. Свердлу Борису Вячеславовичу для рибогосподарських потреб на 

території Люшнюватської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить  232 964,00 (двісті тридцять дві тисячі дев’ятсот шістдесят чотири) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,0011 га, що надана в оренду терміном на 7 років ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (опора  № 55 ПЛ-10 кВ Л-183-Л-123) на території Пушківської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами 

населених пунктів). 

 

10. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

0,0011 га, що надана в оренду терміном на 7 років ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (опора  № 55 ПЛ-10 кВ Л-183-Л-123) на території Пушківської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2018 року становить  342,00 (триста сорок дві) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 



 

 

 


