
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 вересня  2017 року                 №  225 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження технічної документації по  

нормативній грошовій оцінці земельної ділянки  

на території Побузької селищної ради 

 

 

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

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

кодексу України, розглянувши розроблену ТОВ «КІРОВОГРАД-

ГЕОІНФОРМ» технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 0,12 га, яка надана в приватну 

власність ТОВ «Побузький завод абразивів» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою 

Кіровоградська область Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 

5-б ( за межами населених пунктів). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,12 га, яка надана в приватну власність ТОВ «Побузький завод 

абразивів» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

 

 



промисловості, яка знаходиться за адресою Кіровоградська область 

Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 5-б  ( за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 94 453,00 (дев’яносто чотири 

тисячі чотириста п’ятдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 4,5273 га, яка надана в приватну 

власність ТОВ «Побузький завод абразивів» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою 

Кіровоградська область Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 

5-б  ( за межами населених пунктів). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  4,5273 га, яка надана в приватну власність ТОВ «Побузький завод 

абразивів» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться за адресою Кіровоградська область 

Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 5-б  ( за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 3 589 414,00 (три мільйона 

п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень і підлягає 

щорічній індексації. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                            Б.Кучмій 

 


