
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  29 вересня 2017 року                    № 226 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічної документації  

по нормативній грошовій оцінці земельної  

ділянки на території Перегонівській сільської 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 Державним підприємством 

«Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 

технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 

районна рада, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

          

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 26,92 га, яка надана в постійне 

користування  гр. Лінчевському Валерію Григоровичу для ведення 

фермерського господарства на території Перегонівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області  ( за межами населених 

пунктів). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 26,92 га, яка надана в постійне користування гр. Лінчевському 

Валерію Григоровичу для ведення фермерського господарства на території 

Перегонівської  сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

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

 

 



нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 року становить 1 027 

025,00 (один мільйон двадцять сім тисяч двадцять п’ять ) гривень і підлягає 

щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної  ділянки загальною площею 23,4533 га, яка надана в оренду гр. 

Ігнатенку Володимиру   Володимировичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    23,4533 га, яка надана в оренду гр. Ігнатенку Володимиру 

Володимировичу 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 01.03.2017 

року становить 767 758 ,00 (сімсот шістдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 28,5502 га, яка надана в оренду гр. 

Ігнатенку Володимиру Володимировичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 

пунктів). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею   28,5502 га, яка надана в оренду гр. Ігнатенку Володимиру 

Володимировичу 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 01.03.2017 

року становить 1 116 730,00 (один мільйон сто шістнадцять тисяч сімсот 

тридцять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

Голова районної ради                      Б.Кучмій 



 
 


