
      

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19 вересня  2014 року         № 441 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічної  

документації по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок 

 

 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 технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земель села Вербове, Вербівської сільської ради, Глованівського району, 

Кіровоградської області загальною площею 290,0000 га. Відповідно до 

розрахунків витрати на освоєння та облаштування земель села Вербове 

становлять 7348,31 тис.грн. (сім мільйонів триста сорок вісім тисяч триста 

десять гривень) станом на 01.01.2012 року, що отримала висновок державної 

експертизи землевпорядної документації від 29 12.2012 року № 595. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земель села Капітанка, Капітанської сільської ради, Голованівського району, 

Кіровоградської області загальною площею 538,2023 га. Відповідно до 

розрахунків витрати на освоєння та облаштування земель села Вербове 

становлять 16425,23 тис.грн. (шістнадцять мільйонів чотириста двадцять 

п’ять тисяч дев’яносто три гривні) станом на 01.01.2014 року, що отримала 

 

 



висновок державної експертизи землевпорядної документації від 15.04.2014 

року № 203. 
 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок загального площею 155,17 га, що передаються в оренду 

строком на 20 років гр. Смаженку Миколі Сергійовичу для ведення 

фермерського господарства на території Люшнюватської сільської ради в 

сумі 2820854 (два мільйона вісімсот двадцять тисяч вісімсот п’ятдесят 

чотири) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 40,87 га, що передається в оренду ПП 

«Технічний обмінний пункт» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Голованівської селищної ради в сумі 988803 

(дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот три) гривні станом на 01.01.2014 

року. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,1290 га, що передається в оренду ФГ 

«Єдність» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Лебединської сільської ради в сумі 667293 (шістсот шістдесят сім 

тисяч двісті дев’яносто три) гривні станом на 01.01.2014 року.  

 

6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки загальною площею 57,50 га, що передається в оренду ФГ 

«Лідія» для ведення фермерського господарства за адресою: Кіровоградська 

область, Голованівський район, за межами с. Семидуби, в сумі 1377529 грн 

(один мільйон триста сімдесят сім тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень) 

станом на 01.01.2014 року. 

7. Затвердити розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

загальною площею 0,0046 га, що передається в оренду строком на 49 років 

ПАТ «Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової (для будівництва  

ПЛ 6 кВ) Голованівського РЕМ на території Побузької селищної ради, 

Голованівського району, Кіровоградської області в сумі 736 (сімсот тридцять 

шість) гривень станом а 01.01.2014 року в тому числі: ділянка № 1 площею 

0,0004 га – 64 грн.; ділянка № 4 площею 0,004 – 64 грн.; ділянка № 5 площею 

0,0011 га – 176 грн.; ділянка № 6 площею 0,0004 га – 64 грн., ділянка № 7 

площею 0,0004 га – 64 грн.; ділянка № 8 площею 0,0011 га – 176 грн. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 


