
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 6 квітня  2018 року                    № 301 

смт. Голованівськ 
 

 

Про затвердження технічних документацій по  

нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Наливайківської та Троянської  

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 ПП «Геопроект» технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки, що перебуває в оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ 

площею 24,6137 га (кадастровий номер 3521485800:02:000:9008), та 

використовується для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Наливайківської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

що перебуває в оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ площею 24,6137 га 

(кадастровий номер 3521485800:02:000:9008), та використовується для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Наливайківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту), що відповідно до Розрахунку 

нормативної грошової оцінки станом на 01.09.2017 року становить 902 160,92 

(дев’ятсот дві тисячі сто шістдесят ) гривень і підлягає щорічній індексації. 



 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки, що перебуває в оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ( 

правонаступник СТОВ «Троянське» - АФ «Хлібороб» у формі ТОВ) площею 

39,1710 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:9014), та використовується 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Троянська сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за 

межами населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

що перебуває в оренді АФ «Хлібороб» у формі ТОВ ( правонаступник СТОВ 

«Троянське» - АФ «Хлібороб» у формі ТОВ) площею 39,1710 га 

(кадастровий номер 3521487700:02:000:9014), та використовується для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Троянська сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за 

межами населеного пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної 

грошової оцінки станом на 01.09.2017 року становить 1 384 412, 32 (один 

мільйон триста вісімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять) 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 

 

 


