
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  11 жовтня  2013 року        №  350 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій 

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Розкішненської та  Люшнюватської сільських рад 

 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 Земельного 
кодексу України, розглянувши розроблені Державним підприємством 
«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 
технічні документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, 

 

          

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок загальною площею 19,2661га, що передаються в оренду 

строком на 49 років ТОВ АПК «Розкішна» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (під сільськогосподарськими будівлями і 

дворами) на території Розкішненської  сільської ради в сумі 417830грн. 

(чотириста сімнадцять тисяч вісімсот тридцять гривень) станом на 01.01.2012р., 

що отримала висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

10.06.2013р. № 499. 

 
  2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Тернавській Олені Григорівні для сінокосіння на 
території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч двісті  
шістнадцять  гривень) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 
державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 509. 
 
  3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 



на 5 років громадянину Калугіну Івану Леонідовичу для сінокосіння на 

території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч  двісті 
шістнадцять гривень) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 518. 

  4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3.16га, що передаються в оренду строком 
на 5 років громадянці Щербині Клавдії Терентіївні для сінокосіння на території 

Люшнюватської сільської ради в сумі 8240,00грн. (вісім тисяч двісті сорок 
гривень) станом на 01.01.2013року, що отримала висновок державної 

експертизи землевпорядної документації ід 18.06.2013року № 512. 

  5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Гордійчук Аллі Степанівні для сінокосіння на території 

Люшнюватської сільської ради в сумі 7824,00 грн. (сім тисяч  вісімсот двадцять 
чотири  гривні) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок державної 

експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 513 

  6. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Берегелі Тетяні Володимирівні для сінокосіння на 

території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч двісті 
шістнадцять  гривень) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 515. 

  7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Гордійчук Валентині Володимирівні для сінокосіння на 

території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч двісті 
шістнадцять гривень) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 516. 
 

  8. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 3,00 га, що передається в оренду строком 

на 5 років громадянину Гордійчуку Миколі Миколайовичу для сінокосіння на 
території Люшнюватської сільської ради в сумі 7824,00 грн (сім тисяч  вісімсот 

двадцять чотири   гривні) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 
державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 514. 

  9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 3,00 га, що передається в оренду строком 

на 5 років громадянину Тихевичу Ігору Анатолійовичу для сінокосіння на 
території Люшнюватської сільської ради в сумі 7824,00 грн (сім тисяч вісімсот 

двадцять чотири  гривні) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 
державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року №511. 



  10. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Тихевич Катерині Володимирівні для сінокосіння на 

території Люшнюватської сільської ради в сумі 7824,00 грн (сім тисяч вісімсот 
двадцять чотири  гривні) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 510. 

  11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 3,60 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянину Смаровозу Олександру Миколайовичу для сінокосіння 

на території Люшнюватської сільської ради в сумі 8675,00 грн (вісім тисяч 
шістсот сімдесят п’ять  гривен) станом на 01.01.2013 року, що отримала 

висновок державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 
року № 517. 

12. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 

на 5 років громадянину Чернієнку Юрію Петровичу для сінокосіння на 
території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч  двісті 

шістнадцять  гривен) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 
державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 520. 

 
  13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянці Дубині Тетяні Андріїівні для сінокосіння на території 

Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч двісті 
шістнадцять  гривен) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 521. 

  14. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,00 га, що передається в оренду строком 
на 5 років громадянину Чернієнку Сергію Васильовичу для сінокосіння на 

території Люшнюватської сільської ради в сумі 5216,00 грн (п’ять тисяч двісті 
шістнадцять  гривен) станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок 

державної експертизи землевпорядної документації від 18.06.2013 року № 519. 

  15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та раціонального 

використання земель. 

  

         

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


