
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 квітня  2018 року                    № 300 

смт. Голованівськ 
 

 

Про затвердження технічних документацій по 

нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 

на територіях Перегонівської, Межирічківської,  

Роздольської, Свірнівської,  Люшнюватської,  

Вербівської, Клинівської, Лебединської та  

Молдовської сільських рад Голованівського району  

Кіровоградської області 

 

 

 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 »  та 

ПП «Геопроект» технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки, 

  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці                          

земельної ділянки загальною площею 94,6983 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:9045), що надана в оренду ТОВ АФ «Копенкувате» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Перегонівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області( за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею 94,6983 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9045), що надана 

в оренду ТОВ АФ «Копенкувате» для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 3 703 331,00 (три мільйона сімсот три тисячі 

триста тридцять одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 65,5710 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:9046), що надана в оренду ТОВ АФ «Копенкувате» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Перегонівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області( за межами населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею 65,5710 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9046), що надана 

в оренду ТОВ АФ «Копенкувате» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 2 559 424,00 (два  мільйона п’ятсот п’ятдесят 

дев’ять тисяч чотириста двадцять чотири) гривень і підлягає щорічній 

індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 3,27 га(кадастровий номер 

3521486001:02:000:0533), що належала гр. Горбатюку Анатолію Яковичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Перегонівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

6.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею 3,27 га(кадастровий номер 3521486001:02:000:0533), що належала 

гр. Горбатюку Анатолію Яковичу 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 01.01.2017 року становить 112 507,00 (сто дванадцять тисяч п’ятсот сім) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку  

земельної ділянки загальною площею 18,5818 га(кадастровий номер 

3521485600:02:000:9004), що відводиться для продажу права оренди 

терміном на 7 років на земельних торгах у формі аукціону для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Молдовської 



сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

8.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею             18,5818 га(кадастровий номер 3521485600:02:000:9004), що 

відводиться для продажу права оренди терміном на 7 років на земельних 

торгах у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Молдовської ї сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 552 860,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі вісімсот шістдесят) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку  

земельної ділянки загальною площею 45,8191 га(кадастровий номер 

3521485600:02:000:9003), що відводиться для продажу права оренди 

терміном на 7 років на земельних торгах у формі аукціону для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Молдовської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

10.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею             45,8191 га(кадастровий номер 3521485600:02:000:9003), що 

відводиться для продажу права оренди терміном на 7 років на земельних 

торгах у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Молдовської ї сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 1 389 457,00 (один мільйон триста вісімдесят дев’ять  тисяч 

чотириста п’ятдесят сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 1,3706 га (кадастровий номер 

3521486000:51:000:0064), що надана в оренду  терміном на 7 років  гр. 

Смілянцю Віталію Арсеньовичу для городництва на території Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

12.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

1,3706 га (кадастровий номер 3521486000:51:000:0064), що надана в оренду  

терміном на 7 років  гр. Смілянцю Віталію Арсеньовичу для городництва на 

території Перегонівської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.08.2017 року 



становить 45 776,00 (сорок п’ять  тисяч сімсот сімдесят шість) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 3,6291 га(кадастровий номер 

3521485200:02:000:0426), що належала гр. Шевчуку Михайлу Карповичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Межирічківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області( за межами населеного пункту). 

 

14.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

3,6291 га(кадастровий номер 3521485200:02:000:0426), що належала гр. 

Шевчуку Михайлу Карповичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Межирічківської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 

року становить 143 936,00 (сто сорок три  тисячі дев’ятсот тридцять шість) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

15.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 5,02 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:0256), що належала   гр. Любенко Олені Миколаївні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Роздольської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( 

за межами населеного пункту). 

 

16.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею 5,02 га (кадастровий номер 3521486300:02:000:0256), що належала   

гр. Любенко Олені Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Роздольської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2017 року становить 142 858,00 (сто сорок дві  тисячі вісімсот 

п’ятдесят вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 1,13 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:0430), що належала   гр. Дудник Євгенії Семенівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Роздольської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( 

за межами населеного пункту). 

 

18.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

площею 1,13 га (кадастровий номер 3521486300:02:000:0430), що належала   

гр. Дудник Євгенії Семенівні для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва на території Роздольської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 

року становить 35 570,00 (тридцять п’ять  тисяч п’ятсот сімдесят) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

19.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 9,12 га (кадастровий номер 

3521487000:02:000:0428), що належала гр. Даніловій Тетяні Дмитрівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Свірнівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

20.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

9,12 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:0428), що належала гр. 

Даніловій Тетяні Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Свірнівської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 року 

становить 298 754,00 (двісті дев’яносто вісім тисяч сімсот п’ятдесят чотири) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

21.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 4,36 га (кадастровий номер 

3521487000:02:000:0427), що належала гр. Даніловій Тетяні Дмитрівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Свірнівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

22.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

4,36 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:0427), що належала гр. 

Даніловій Тетяні Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Свірнівської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 року 

становить 149 405,00 (сто сорок дев’ять  тисяч чотириста п’ять) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

 

23.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 3,6906 га (кадастровий номер 

3521484800:02:000:0396), що належала гр. Торпан Людмилі Іларіонівні  для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Люшнюватської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 



 

24.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

3,6906 га (кадастровий номер 3521484800:02:000:0396), що належала гр. 

Торпан Людмилі Іларіонівні  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Люшнюватської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2017 

року становить 116 171,00 (сто шістнадцять  тисяч сто сімдесят одна ) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

25.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 2,00 га (кадастровий номер 

3521480500:02:000:0536), що передається у власність  гр. Афтенію Ігорю 

Сергійовичу  для ведення особистого селянського господарства на території 

Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

26.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

2,00 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:0536), що передається у 

власність  гр. Афтенію Ігорю Сергійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства на території Вербівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 12.12.2017 року становить 190 182,89 (сто дев’яносто  тисяч сто вісімдесят 

дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

27.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 9,2308 га (кадастровий номер 

3521485600:02:000:9008), що перебуває в оренді СТОВ «Урожай» та 

використовується  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Молдовської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

28.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

9,2308 га (кадастровий номер 3521485600:02:000:9008), що перебуває в 

оренді СТОВ «Урожай» та використовується  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Молдовської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.09.2017 року становить 290 563,04 (двісті дев’яносто  тисяч п’ятсот 

шістдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

29.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 23,3274 га (кадастровий номер 

3521484800:02:000:0416), що надана в оренду ФО-П Білоусу Анатолію 



Романовичу  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Люшнюватської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

30.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

23,3274 га (кадастровий номер 3521484800:02:000:0416), що надана в оренду 

ФО-П Білоусу Анатолію Романовичу  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Люшнюватської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 1 383 098,00 (один мільйон триста вісімдесят 

три  тисячі дев’яносто вісім три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

31.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 0,9983 га (кадастровий номер 

3521480500:02:000:0526), що надана в оренду  терміном на 7 років  гр. Козію 

Сергію Івановичу для сінокосіння і випасання худоби на території 

Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

32.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

10,9983 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:0526), що надана в оренду  

терміном на 7 років  гр. Козію Сергію Івановичу для сінокосіння і випасання 

худоби на території Вербівської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.08.2017 року 

становить 30 795,57 (тридцять  тисяч сімсот дев’яносто п’ять ) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

33.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 4,9190 га (кадастровий номер 

3521482800:02:000:7501), що надана в оренду гр.. Кривоуз Любові 

Олександрівні для рибогосподарських потреб на території Клинівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

34.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

4,9190 га (кадастровий номер 3521482800:02:000:7501), що надана в оренду 

гр.. Кривоуз Любові Олександрівні для рибогосподарських потреб на 

території Клинівської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить 90 933,00 (дев’яносто  тисяч дев’ятсот тридцять три три ) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 



35.  Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки загальною площею 3,9097 га (кадастровий номер 

3521484200:02:000:0206), що належала гр. Дубінській Вірі Федорівніі  для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Лебединської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

36.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

3,9097 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:0206), що належала гр. 

Дубінській Вірі Федорівніі  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Лебединської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 138 876,00 (сто тридцять вісім  тисяч вісімсот сімдесят шість) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

 

37.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                          Б. Кучмій 

 

 

 


