
 

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  3 квітня  2015 року         № 504 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження технічних документацій  

по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок  

на територіях Голованівської селищної ради,  

Крутеньківської, Вербівської, Люшнюватської,  

Свірнівської, Троянської сільських рад 

 

 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 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

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

строком на 10 років гр. Олійник Валентині Василівні для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 11150 

(одинадцять тисяч сто п’ятдесят) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,0768 га, що передається в оренду 

строком на 10 років гр. Соломонюк Тетяні Петрівні для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 15309 

(п’ятнадцять тисяч триста дев’ять) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

 

 



3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 2,0768 га, що передається в оренду 

строком на 10 років гр. Криворучко Людмилі Василівні для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 14088 

(чотирнадцять тисяч вісімдесят вісім) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

4. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

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

строком на 10 років гр. Чернишенку Валерію Антоновичу для сінокосіння та 

випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 10289 

(десять тисяч двісті вісімдесят дев’ять) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

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

строком на 10 років гр. Пашенюк Лідії Іванівні для сінокосіння та випасання 

худоби на території Крутеньківської сільської ради в сумі 12875 (дванадцять 

тисяч вісімсот сімдесят п’ять) гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

6. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,98 га, що передається в оренду строком 

на 10 років гр. Яровій Тетяні Іванівні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Вербівської сільської ради в сумі 7833 (сім тисяч вісімсот тридцять 

три) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

7. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,98 га, що передається в оренду строком 

на 10 років гр. Копієвському Миколі Афанасійовичу для сінокосіння та 

випасання худоби на території Вербівської сільської ради в сумі 7833 (сім тисяч 

вісімсот тридцять три) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

8. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,98 га, що передається в оренду строком 

на 10 років гр. Туз Галині Анатоліївні для сінокосіння та випасання худоби на 

території Вербівської сільської ради в сумі 7833 (сім тисяч вісімсот тридцять 

три) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

9. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 1,98 га, що передається в оренду строком 

на 10 років гр. Штанько Тетяні Василівні для сінокосіння та випасання худоби 

на території Вербівської сільської ради в сумі 7833 (сім тисяч вісімсот тридцять 

три) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

10. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 0,82 га, що передається в оренду строком 

на 10 років гр. Меращі Георгію Петровичу для сінокосіння та випасання худоби 

на території Люшнюватської сільської ради в сумі 4957 (чотири тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят сім) гривень станом на 01.01.2015 року. 



11. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 33,78 га, що перебуває в оренді ФГ 

Новосадова Ю.М. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Свірнівської сільської ради в сумі 819692 (вісімсот дев’ятнадцять 

тисяч шістсот дев’яносто дві) гривні станом на 01.01.2015 року. 

 

12. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 0,0996 га, що надана в постійне 

користування 3 Державному пожежно-рятувальному загону Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 

для обслуговування будівель і споруд пожежного депо на території Побузької 

селищної ради в сумі 24856 (двадцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят шість) 

гривень станом на 01.01.2015 року. 

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань аграрної політики та раціонального 

використання земель. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 
 

 


