
   

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 січня 2015 року          №  483 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних  

ділянок, які надані в оренду АФ «Хлібороб» ТОВ  

на територіях Грузької, Крутеньківської та  

Межирічківської  сільських рад, гр. Кирилюку С. С.  

на території Троянської сільської ради, гр. Рибаку Ф.В.  

на території Межирічківської 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 ПП  «Геопроект» та ДП «Кіровоградським  

науково - дослідним та проектним інститутом землеустрою»  технічні 

документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок районна рада, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

                                                                       

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок загальною площею 14,5010 га, що передаються в оренду 

строком на 5 років АФ «Хлібороб» ТОВ - для рибогосподарських потреб 

розташованих  на території  Грузької  сільської ради в сумі  131 267 (сто 

тридцять одна тисяча двісті шістдесят сім) гривні станом на 01.01.2014 року в 

тому числі : на площу 9,9200 га  -  99 200 (дев’яносто дев’ять тисяч двісті) грн.; 

площа 4,5810 га  - 32 067 (тридцять дві тисячі шістдесят сім ) грн. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок, що передаються в оренду строком на 10 років АФ 

«Хлібороб» ТОВ - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

розташованих  на території  Грузької  сільської ради в сумі  1 863 262,31 (один 

 

 



мільйон вісімсот шістдесят три тисячі двісті шістдесят дві) гривні 31 коп 

станом на 01.01.2014 року в тому числі : на площу 32,2966 га  -  744375,95 

(сімсот сорок чотири тисячі триста сімдесят п’ять) грн. 95 коп; площа 2,3156 га  

- 48571,66 (сорок вісім тисяч п’ятсот  сімдесят одна) грн..66 коп; площа – 

5,7671 га – 124846,35 (сто двадцять чотири тисячі вісімсот сорок шість) грн.,35 

коп; 27,2670 га – 515875,83 (п’ятсот п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят 

п’ять)грн.. 83 коп; 20,5075 га – 429292,52  ( чотириста двадцять дев’ять тисяч 

двісті дев’яносто дві) грн 52 коп. 

 

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 18,8212 га, в тому числі пасовища - 

18,8212 га, що передається в оренду строком на 5 років АФ «Хлібороб» ТОВ - 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташованої  на 

території  Межирічківської сільської ради станом на 01.01.2014 року в сумі  

108304,51 (сто вісім тисяч триста чотири) гривні 51 копійка. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок, що передаються в оренду строком на 5 років АФ 

«Хлібороб» ТОВ - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

розташованих  на території  Крутеньківської сільської ради в сумі  3 605 775,62 

(один мільйон вісімсот шістдесят три тисячі двісті шістдесят дві) гривні 31 коп 

станом на 01.01.2014 року в тому числі : на площу 82,6761 га  -  1893081,79 

(один мільйон вісімсот дев’яносто три тисячі вісімдесят одна) грн. 79 коп; 

площа 69,7942 га  - 1712693,83 (один мільйон сімсот дванадцять тисяч шістсот  

дев’яносто три) грн.83коп. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 41,9438 га, в тому числі рілля – 41,9138 

га, що передається в оренду строком на 5 років гр. Кирилюку Сергію  

Станіславовичу   - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

розташованої  на території  Троянської сільської ради станом на 01.01.2014 

року в сумі  903337 (дев’ятсот три тисячі триста тридцять сім ) гривні. 

 

6. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 21,00 га, в тому числі пасовища – 21,00 

га, що передається в оренду строком на 20 років гр. Рибаку Федору 

Володимировичу   - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва розташованої  на території  Межирічківської  сільської ради 

станом на 01.01.2014 року в сумі  91676 (дев’яносто одна тисяча  шістсот  

сімдесят шість ) гривні. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

 Голова районної ради                                                       О.Чушкін 

 
 


