
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
 

 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ  
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 вересня  2018 року        № 329 
смт. Голованівськ 

 
 

Про затвердження технічних документацій  
по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на територіях Наливайківської,  
Молдовської, Перегонівської, Свірнівської  

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 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки загальною площею 3,3603 га (кадастровий номер 

3521485800:02:000:0306), яка передана у власність гр. Завертаній 
Наталії Миколаївні  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 
площею    3,3603 га (кадастровий номер 3521485800:02:000:0306), яка 

передана у власність гр. Завертаній Наталії Миколаївні  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Наливайківської сільської ради Голованівського району 



Кіровоградської області( за межами населених пунктів), що 
відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 

01.01.2018 року становить 114 236,00 (сто чотирнадцять тисяч двісті 
тридцять шість) гривень і підлягає щорічній індексації. 

3.   Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,5896 га (кадастровий номер 
3521485600:02:000:5026), яка передана у власність гр. Ручко Ользі 

Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства на 
території Молдовської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області ( за межами населеного пункту). 
4.   Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею    1,5896 га (кадастровий номер 3521485600:02:000:5026), яка 
передана у власність гр. Ручко Ользі Олександрівні  для ведення 

особистого селянського господарства на території Молдовської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за 

межами населеного пункту), що відповідно до Розрахунку 
нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2018 року становить 45 

033,00 (сорок п’ять  тисяч тридцять три ) гривень і підлягає щорічній 
індексації. 

5.   Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки  площею 1,2501 га (кадастровий номер 
3521485600:02:000:5035), яка передана у власність гр. Ручко Ользі 

Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства на 
території Молдовської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області( за межами населеного пункту) 
6.   Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею площею 1,2501 га (кадастровий номер 
3521485600:02:000:5035), яка передана у власність гр. Ручко Ользі 

Олександрівні  для ведення особистого селянського господарства на 
території Молдовської сільської  ради Голованівського району 

Кіровоградської області ( за межами населених пунктів), що 
відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 
01.01.2018 року становить 36 675,00 (тридцять шість тисяч шістсот 

сімдесят п’ять  ) гривень і підлягає щорічній індексації. 
7.   Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 6,0606 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9048), що 
надана в оренду ФГ «Явір»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за 

межами населених пунктів).  
8.   Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 6,0606 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9048), що 
надана в оренду ФГ «Явір»  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 

192 951,00 (шістсот сто дев’яносто дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
одна) гривень і підлягає щорічній індексації. 

9.   Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 21,4162 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9047), що 
надана в оренду ФГ «Явір»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області( за 

межами населених пунктів).  
10.  Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею  21,4162 га (кадастровий номер 3521486000:02:000:9047), що 
надана в оренду ФГ «Явір»  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 

718 415,00(сімсот вісімнадцять тисяч чотириста п’ятнадцять  ) гривень 
і підлягає щорічній індексації. 

11.   Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 17,9663 га (кадастровий номер 
3521487000:02:000:9062), що надана в оренду ФГ «Павліна»  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 

17,9663 га (кадастровий номер 3521487000:02:000:9062), що надана в 
оренду ФГ «Павліна»  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 569 244,00 (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч 
двісті сорок чотири) гривень і підлягає щорічній індексації. 

 
 

 
 

 
Голова районної ради        Б.Кучмій 


