
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 грудня  2018 року          №356 
смт Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на територіях Перегонівської,  

Лебединської, Вербівської, Клинівської, 

Шепилівської 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  для продажу права оренди на земельних торгах загальною 

площею 36,7 га (кадастровий номер 3521482800:02:000:0850),  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Клинівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населених  пунктів). 

 

 

 



2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

для продажу права оренди на земельних торгах загальною площею 36,7 га 

(кадастровий номер 3521482800:02:000:0850),  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 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 1 238 403,00 (один 

мільйон двісті тридцять вісім тисяч чотириста три) гривень і підлягає 

щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки  для продажу права оренди на земельних торгах загальною 

площею 5,5072 га (кадастровий номер 3521488300:02:000:0637),  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Шепилівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населених  пунктів). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

для продажу права оренди на земельних торгах загальною площею 5,5072 га 

(кадастровий номер 3521488300:02:000:0637),  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Шепилівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області  

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

грошової оцінки станом на 01.01.2018 року становить 58 359,00 (п’ятдесят 

вісім тисяч триста п’ятдесят дев’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,703 га (кадастровий номер 3521488300:02:000:9076), яка надана в оренду 

гр. Кулик Аллі Василівні для сінокосіння  та випасання худоби на території 

Шепилівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

( за межами населених пунктів). 

 

6. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

0,703 га (кадастровий номер 3521488300:02:000:9076), що надана в оренду гр. 

Кулик Аллі Василівні для сінокосіння  та випасання худоби на території 

Шепилівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 



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

грошової оцінки станом на 01.01.2018 року становить   

4 202,00 (чотири тисячі двісті дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

34,0099 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:9022), що надана в оренду 

ФГ «Єдність» для ведення селянського(фермерського) господарства на 

території Лебединської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населених пунктів). 

 

8. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

34,0099 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:9022), що надана в оренду 

ФГ «Єдність» для ведення селянського(фермерського) господарства на 

території Лебединської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить  1 136 998,00 (один мільйон сто тридцять шість тисяч дев’ятсот 

дев’яносто вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

4,1024 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:0228), що належала гр. 

Ковальчуку Семену Андрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Вербівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів). 

 

10. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

4,1024 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:0228), що належала гр. 

Ковальчуку Семену Андрійовичу 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 135 935,00 (сто тридцять п’ять тисяч дев’ятсот 

тридцять п’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

3,24 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:0675), яка передана у 

власність гр. Пушкарук Тетяні Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 



ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів). 

 

12. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

3,24 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:0675), яка передана у 

власність Пушкарук Тетяні Миколаївні 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 112 186,00 (сто дванадцять  тисяч сто вісімдесят 

шість) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 

3,2425га (кадастровий номер 3521486000:02:000:1705), яка передана у 

власність гр. Настенку Олегу Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів). 

 

14. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею  

3,2425га (кадастровий номер 3521486000:02:000:1705), яка передана у 

власність гр. Настенку Олегу Миколайовичу 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 112 273,00 (сто дванадцять  тисяч двісті 

сімдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 

 


