
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  6 липня 2018 року                    № 310 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на територіях Журавлинської,  

Люшнюватської, Крутеньківської, Розкішненської,  

Перегонівської,  Лебединської,  Свірнівської,  

Молдовської, Вербівської,  Троянської сільських рад  

та Голованівської селищної ради  Голованівського району  

Кіровоградської області 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 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, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

                   

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки загальною площею 19,1196 га, що відводиться для 

продажу права оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі 

аукціону для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Крутеньківської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    19,1196 га,  що відводиться для продажу права оренди терміном на 

 



7 років на земельних торгах у формі аукціону для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Крутеньківської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 220 138,00 (двісті двадцять тисяч сто тридцять 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 31,5352 га (кадастровий номер 

3521486500:02:000:9002), що надана в оренду ФГ «Надія-С» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Розкішненської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    31,5352 га (кадастровий номер 3521486500:02:000:9002), що 

надана в оренду ФГ «Надія-С» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Розкішненської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 1 109 169,00 (один мільйон сто дев’ять тисяч 

сто шістдесят дев’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,00 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:5014), що належала гр. Царюку Феофану Кириловичу  для 

ведення особистого селянського господарства на території Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 1,00 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:5014), що належала 

гр. Царюку Феофану Кириловичу для ведення особистого селянського 

господарства на території Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області (за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 28 909,00 (двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’ять) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,1199 га (кадастровий номер 

3521484200:02:000:0630), що належала гр.  Вдовиченко Ксенії Григорівні  

для ведення особистого селянського господарства на території Лебединської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 



 

8. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 1,1199 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:0630), що належала 

гр.  Вдовиченко Ксенії Григорівні  для ведення особистого селянського 

господарства 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 38 777,00 (тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят сім ) гривень і 

підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 4,16 га (кадастровий номер 

3521487000:02:000:2628), що належала гр. Іскрук Діні Никифорівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Свірнівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

10. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 4,16 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:2628), що належала 

гр. Іскрук Діні Никифорівні 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 01.01.2018 року 

становить 149  279,00 (сто сорок дев’ять тисяч двісті сімдесят дев’ять) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 4,40 га (кадастровий номер 

3521487000:02:000:0297), що належала гр. Козиренко Галині Микитівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Свірнівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

12. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  4,40 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:0297), що належала 

гр. Козиренко Галині Микитівні 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 01.01.2018 року становить 149  355,00 (сто сорок дев’ять тисяч триста 

п’ятдесят п’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 5,9116 га (кадастровий номер 

3521485600:02:000:9007), 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). 

 

14. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

5,9116 га (кадастровий номер 3521485600:02:000:9007), 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 186 083,00 (сто вісімдесят шість  тисяч 

вісімдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

15. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 50,0001 га (кадастровий номер 

3521480500:02:000:9002), що надана в оренду ФГ «Віват»  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Вербівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 

населеного пункту). 

 

16. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

50,0001 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:9002), що надана в оренду 

ФГ «Віват»  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

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

нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року становить 1 568 

592,00 (один мільйон п’ятсот шістдесят вісім  тисяч п’ятсот дев’яносто дві) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 40,8942 га (кадастровий номер 

3521487700:02:000:9008), що надана в оренду СФГ «Зеленка М.Д.»  для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

18. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

40,8942 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:9008), що надана в оренду 

СФГ «Зеленка М.Д.»  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Троянської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить 1 338 747,00 (один мільйон триста тридцять вісім  тисяч сімсот 

сорок сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 



19. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 4,3161 га (кадастровий номер 

3521487700:02:000:0040), що належала гр. Романщак Ганні Данилівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

20. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  4,3161 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:0040), що 

належала гр. Романщак Ганні Данилівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Троянської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 154 881,00 (сто п’ятдесят чотири тисячі вісімсот 

вісімдесят одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

21. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,00 га (кадастровий номер 

3521487700:02:000:5184), що належала гр. Романщак Ганні Данилівні для 

ведення особистого селянського господарства на території Троянської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

22. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  1,00 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:5184), що належала 

гр. Романщак Ганні Данилівні для ведення особистого селянського 

господарства на території Троянської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить 31 478,00 (тридцять одна тисяча чотириста сімдесят вісім) гривень 

і підлягає щорічній індексації. 

 

23. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 7,7033 га (кадастровий номер 

3521480500:02:000:0091), що належала гр. Дідур Ганні Романівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Вербівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

24. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  7,7033 га (кадастровий номер 3521480500:02:000:0091), що 

належала гр. Дідур Ганні Романівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Вербівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 



на 01.01.2018 року становить 261 880,00 (двісті шістдесят одна тисяча 

вісімсот  вісімдесят) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

25. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 3,3349 га (кадастровий номер 

3521484800:02:000:043), що належала гр. Ковальчук Устину Васильовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Люшнюватської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

26. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  3,3349 га (кадастровий номер 3521484800:02:000:043), що належала 

гр. Ковальчук Устину Васильовичу 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 01.01.2018 року становить 119 671,00 (сто дев’ятнадцять тисяч шістсот 

сімдесят одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

27. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5002 га (кадастровий номер 

3521487700:02:000:5087), яка передана  у власність гр.. Пастушенко Людмилі 

Миколаївні  для ведення особистого селянського господарства на території 

Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

28. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

1,5002 га (кадастровий номер 3521487700:02:000:5087), яка передана  у 

власність гр.. Пастушенко Людмилі Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства на території Троянської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 46 278,00 (сорок шість тисяч двісті сімдесят 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

29. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 4,02 га (кадастровий номер 

3521481800:02:000:1322), яка передана  у власність гр.. Ставенко Любові 

Ігнатівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Журавлинської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

30. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

4,02 га (кадастровий номер 3521481800:02:000:1322), яка передана  у 

власність гр.. Ставенко Любові Ігнатівні  для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва на території Журавлинської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 126 540,00 (сто двадцять шість тисяч п’ятсот 

сорок) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

31. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,7767 га (кадастровий номер 

3521481800:02:000:2322), яка передана  у власність гр. Ставенко Любові 

Ігнатівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Журавлинської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

32. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

3,7767 га (кадастровий номер 3521481800:02:000:2322), яка передана  у 

власність гр. Ставенко Любові Ігнатівні  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Журавлинської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 124 919,00 (сто двадцять чотири тисяч 

дев’ятсот дев’ятнадцять ) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

33. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                           Б. Кучмій 

 
 

 

 


