
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  6 липня 2018 року                    № 311 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Клинівської, Крутеньківської,  

Перегонівської,  Свірнівської,  Роздольської,  

Лебединської  та Семидубської 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 »   

технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки  

районна рада, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці  

земельної ділянки  площею 1,6647 га (кадастровий номер 

3521482800:02:000:1814), що належала гр.. Кириленку Григорію Дмитровичу 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Клинівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населеного пункту). 

 

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею             1,6647 га (кадастровий номер 3521482800:02:000:1814), що 

належала гр.. Кириленку Григорію Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Клинівської сільської ради 

 



Голованівського району Кіровоградської області( за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 66 025,00 (шістдесят шість тисяч двадцять 

п’ять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 11,6093 га (кадастровий номер 

3521483900:02:000:0116), яка належала гр.. Петренку Петру Гавриловичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Крутеньківської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області ( за межами населеного пункту). 

 

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 11,6093 га (кадастровий номер 3521483900:02:000:0116), яка 

належала гр. Петренку Петру Гавриловичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Крутеньківської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населеного 

пункту), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 394 667,00 (триста дев’яносто чотири тисячі 

шістсот шістдесят сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

5. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки загальною площею 9,8494 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). 

 

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею   9,8494 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 84 197,00 (вісімдесят чотири тисячі сто 

дев’яносто сім) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,7451 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:0744),  яка передана у власність  гр. Отюжській Катерині 

Дмитрівні  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Перегонівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області( за межами населеного пункту). 

 

8. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 



площею 1,7451 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:0744),  яка 

передана у власність  гр. Отюжській Катерині Дмитрівні  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 01.01.2018 року становить 57 722,00 (п’ятдесят сім тисяч 

сімсот двадцять дві) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 2,00 га (кадастровий номер 

3521486000:02:000:1478), що належала гр. Бабію Володимиру Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства на території Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами 

населеного пункту). 

 

10. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею   2,00 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:1478), що належала 

гр. Бабію Володимиру Івановичу 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 69 251,00 (шістдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят одна) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 11,0017 га (кадастровий номер 

3521487000:02:000:9063), що надана в оренду    гр. Галімону Олександру 

Миколайовичу 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 

111,0017 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:9063), що надана в 

оренду    гр. Галімону Олександру Миколайовичу 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 374 011,00 (триста сімдесят чотири  тисячі 

одинадцять) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 7,2113 га (кадастровий номер 

3521486300:02:000:7502), яка надана в оренду    гр. Лісніченку Юрію 

Віталійовичу для рибогосподарських потреб на території Роздольської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами 



населеного пункту). 

 

14. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

7,2113 га (кадастровий номер 3521486300:02:000:7502), яка надана в оренду    

гр. Лісніченку Юрію Віталійовичу для рибогосподарських потреб на 

території Роздольської сільської ради Голованівського району 

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

Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року 

становить 122 729,00 (сто двадцять дві  тисячі сімсот двадцять дев’ять) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

15. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки площею 4,07 га (кадастровий номер 

3521484200:02:000:0492), що належала   гр. Бекало Ганні Профирівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Лебединської  сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту). 

 

16. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    4,07 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:0492), що належала   

гр. Бекало Ганні Профирівні 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 138 999,00 (сто тридцять вісім  тисяч дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять ) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки площею 4,006 га (кадастровий номер 

3521484200:02:000:0015), що належала   гр. Донець Ганні Іванівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Лебединської  сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

 

18. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  4,006 га (кадастровий номер 3521484200:02:000:0015), що належала   

гр. Донець Ганні Іванівні 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 138 709,00 (сто тридцять вісім тисяч сімсот  дев’ять ) гривень 

і підлягає щорічній індексації. 

 

19. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,5118 га (кадастровий номер 



3521487300:02:000:0475), яка належить гр. Чабанюку Олександру 

Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Семидубської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області (за межами населеного пункту). 

 

20. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

2,5118 га (кадастровий номер 3521487300:02:000:0475), яка належить гр. 

Чабанюку Олександру Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області( за межами населених 

пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.01.2018 року становить 77 484,00 (сімдесят сім тисяч чотириста 

вісімдесят чотири) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

21. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,3080 га (кадастровий номер 

3521487300:02:000:0476), яка належить гр. Пастух Оксані Миколаївні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Семидубської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населеного пункту) 

 

22. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

2,3080 га (кадастровий номер 3521487300:02:000:0476), яка належить гр. 

Пастух Оксані Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Семидубської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 

року становить 77 484,00 (сімдесят сім  тисяч чотириста вісімдесят чотири ) 

гривень і підлягає щорічній індексації. 

 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                           Б. Кучмій 

 

 

 


