
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 січня 2015 року          №  482 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок на території Крутеньківської  

сільської ради 

 

 Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 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 

земельної ділянки загальною площею 2,1100 га, що передається в оренду 

громадянці Пашенюк Марії  Володимирівні  для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  13751,00 грн. 

(тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят одна) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

громадянину  Манчуку Григорію Ісайовичу для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115 грн. 

(дванадцять тисяч сто п’ятнадцять) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

 

 



громадянину  Косовану Андрію Михайловичу  для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115 грн. 

(дванадцять тисяч сто п’ятнадцять) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,9699 га, що передається в оренду 

громадянці Манчук Оксані Василівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  10847,00 грн. (десять тисяч 

вісімсот сорок сім) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,9699 га, що передається в оренду 

громадянці Піддубняк Галині Миколаївні для сінокосіння та випасання худоби 

на території Крутеньківської сільської ради в сумі  10699,00 грн. (десять тисяч 

шістсот дев’яносто дев’ять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

6. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,9699 га, що передається в оренду 

громадянці Зенченко Ользі Федорівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  11752,00 грн. (одинадцять 

тисяч сімсот п’ятдесят дві) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

громадянці Бондар Наталії Іванівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115,00 грн. (дванадцять 

тисяч сто п’ятнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

8. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,1100 га, що передається в оренду 

громадянці Соколовській Ользі Володимирівні  для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  13208,00 грн. 

(тринадцять тисяч двісті вісім) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

громадянці Пашенюк Катерині Тимофіївні  для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115,00 грн. 

(дванадцять тисяч сто  п’ятнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

10. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

громадянину Безноску Петру Степановичу для сінокосіння та випасання худоби 

на території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115,00 грн. (дванадцять 

тисяч сто  п’ятнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 



11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,1100 га, що передається в оренду 

громадянці Почеренюк Валентині Миколаївні  для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  11459,00 грн. 

(одинадцять тисяч чотириста  п’ятдесят дев’ять) гривень станом на 01.01.2014 

року. 

 

12. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,1100 га, що передається в оренду 

громадянці Кабацюрі Оксані Петрівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  11459,00 грн. (одинадцять 

тисяч чотириста  п’ятдесят дев’ять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

13. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,5933 га, що передається в оренду 

громадянці Коваленко Ользі Петрівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  12115,00 грн. (дванадцять 

тисяч сто  п’ятнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

14. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,4388 га, що передається в оренду 

громадянці Мороз Марії  Юріївні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  7814,00 грн. (сім тисяч вісімсот 

чотирнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

15. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,4388 га, що передається в оренду 

громадянці Пашенюк Юлії Григорівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  7814,00 грн. (сім тисяч вісімсот 

чотирнадцять) гривень станом на 01.01.2014 року. 

 

16. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,1100 га, що передається в оренду 

громадянці Бойко Валентині Іванівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Крутеньківської сільської ради в сумі  13751,00 грн. (тринадцять 

тисяч сімсот п’ятдесят одна) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

17. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,0046 га, що передається в оренду 

громадянці Коваленку Миколі Івановичу для сінокосіння та випасання худоби 

на території Крутеньківської сільської ради в сумі  15242,00 грн. (п’ятнадцять 

тисяч двісті сорок дві) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

18. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,2967 га, що передається в оренду 

громадянину  Бойку Олександру Григоровичу для сінокосіння та випасання 



худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  8342,00 грн. (вісім 

тисяч триста сорок дві ) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

19. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,9699 га, що передається в оренду 

громадянці Почеренюк Тамарі АнатоліївніМанчук Оксані Василівні для 

сінокосіння та випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в 

сумі  8526.00 грн. (вісім  тисяч п’ятсот двадцять шість) гривень станом на 

01.01.2014 року. 

 

20. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,9699 га, що передається в оренду 

громадянці Яцишиній Валентині Дмитрівні для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  12838,00 грн. 

(дванадцять тисяч вісімсот тридцять вісім) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

21. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,2967 га, що передається в оренду 

громадянину Притуляку Василю Петровичу для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі  7660,00 грн. (сім 

тисяч шістсот шістдесят) гривні станом на 01.01.2014 року. 

 

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та раціонального 

використання земель. 

 

 

 

 

                                                            

 

 Голова районної ради                                                       О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


