
      

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 червня 2014 року        № 427 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних  

документацій по нормативній  

грошовій оцінці земельних ділянок 

на території Журавлинської 

сільської ради  

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 

Земельного кодексу України та  розглянувши розроблені Державним 

підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» технічні документації по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1135 га, що передається в оренду громадянці 

Кузьміній Ірині Володимирівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Журавлинської сільської ради в сумі 4772,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот сімдесят дві гривні) станом на 01.01.2014 року. 

 

2. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,2432 га, що передається в оренду громадянці 

Довгополій Оксані Володимирівні для сінокосіння та випасання худоби 

на території Журавлинської сільської ради в сумі 5230,00 грн. (п’ять 

тисяч двісті тридцять гривень) станом на 01.01.2014 року. 

 

 



 

3. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1314 га, що передається в оренду громадянці 

Токар Олені Іванівні для сінокосіння та випасання худоби на території 

Журавлинської сільської ради в сумі 4760,00 грн. ( чотири тисячі 

сімсот шістдесят гривень) станом на 01.01.2014 року. 

 

4. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1253 га, що передається в оренду громадянці 

Романщак Тетяні Федорівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Журавлинської сільської ради в сумі 4734,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот тридцять чотири гривні) станом на 01.01.2014 року. 

 

5. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1157 га, що передається в оренду громадянину 

Загородньому Сергію Євгенійовичу для сінокосіння та випасання 

худоби на території Журавлинської сільської ради в сумі 4774,00 грн. 

(чотири тисячі сімсот сімдесят чотири гривні). 

 

6. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1180 га, що передається в оренду громадянці 

Чернюк Марії Яківні для сінокосіння та випасання худоби на території 

Журавлинської сільської ради в сумі 4803,00 грн. (чотири тисячі 

вісімсот три гривні) станом на 01.01.2014 року. 

 

7. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1309 га, що передається в оренду громадянину 

Коржу Миколі Володимировичу для сінокосіння та випасання худоби 

на території Журавлинської сільської ради в сумі 4758,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот п’ятдесят вісім гривень) станом на 01.01.2014 року. 

 

8. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1404 га, що передається в оренду громадянці 

Новіковій Раїсі Василівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Журавлинської сільської ради в сумі 4798,00. (чотири тисячі 

сімсот дев’яносто вісім гривень) станом на 01.01.2014 року. 

 

9. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 1,1166 га, що передається в оренду громадянці 

Ставенко Наталії Павлівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Журавлинської сільської ради в сумі 4785,00 грн. ( чотири 

тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень)  станом на 01.01.2014 року.  

 



10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального 

використання земель. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 


