
    

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015року                № 520 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на територіях Молдовської, Перегонівської,  

Крутеньківської, Капітанської, Клинівської  

та Троянської  сільських рад 

 

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 Земельного кодексу 

України, розглянувши, розроблені Державним підприємством 

«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

технічні документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 

районна рада 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,4388 га, що передається в оренду 

строком на 10 років гр. Почеренюк Людмилі Василівні для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 9760 

(дев’ять тисяч сімсот шістдесят) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,4388 га, що передається в оренду 

строком на 10 років гр.Сасину Роману Васильовичу для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 10220 

(десять тисяч двісті двадцять) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,4388 га, що передається в оренду 

строком на 10 років гр.Буртній Тетяні Михайлівні для сінокосіння та випасання 

 

 



худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 9896 (дев’ять тисяч 

вісімсот дев’яносто шість) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 8,8737 га, яка відводиться для продажу 

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

земель сільськогосподарського призначення, які перебувають в запасі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Молдовської сільської ради загальною сумою 127881 (сто двадцять сім тисяч 

вісімсот вісімдесят одна) грн.  

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 6,3056 га, яка відводиться для продажу 

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

земель сільськогосподарського призначення, які перебувають в запасі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Молдовської сільської ради загальною сумою 122444 (сто двадцять дві тисячі 

чотириста сорок чотири) грн.  

 

6. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 10,6549 га, яка відводиться для продажу 

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

земель сільськогосподарського призначення, які перебувають в запасі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Молдовської сільської ради загальною сумою 206436 (двісті шість тисяч 

чотириста тридцять шість) грн.  

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 15,6103 га, яка відводиться для продажу 

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

земель сільськогосподарського призначення, які перебувають в запасі для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Перегонівської сільської ради загальною сумою 395132 (триста дев’яносто 

п’ять тисяч сто тридцять дві) грн.  

 

8. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки водного фонду загальною площею 24,0025 га, що 

передається в оренду гр.Бабію Олегу Володимировичу для рибогосподарський 

потреб на території Капітанської сільської ради в сумі 250467,47 (двісті 

п’ятдесят тисяч чотириста шістдесят сім ) гривень 47 коп. станом на 01.01.2015 

року. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 45,8882га, що передається в оренду 

строком на 49 років гр. Ленюку Володимиру Миколайовичу для ведення 

фермерського господарства на території Клинівської сільської ради в сумі 



1223625 (один мільйон двісті двадцять три тисячі шістсот двадцять п’ять) 

гривень станом на 01.01.2015р. 

 

10. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 59,3266га, що передається в оренду 

строком на 49 років гр. Ленюку Володимиру Миколайовичу  для ведення 

фермерського господарства на території Троянської сільської ради в сумі 

1398479 (один мільйон триста дев’яносто вісім тисяч чотириста сімдесят 

дев’ять) гривень станом на 01.01.2015року. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

 

 

Голова районної ради                О.Чушкін 
 


