
Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські 
угіддя - рілля, для надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на території Сіннянської  
сільської ради, розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017                   
№ 262 «Про затвердження  Порядку нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення»  та Законом України „Про оцінку 
земель” від 11 грудня 2003 року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські 
угіддя - рілля, для надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства загальною площею 15,0000 га, що розташована 
на території Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 
 
 



Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
кадастровий номер 6320888000:02:004:0205 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:02:004:0205 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства, що розташована на території Сіннянської  сільської ради, 
розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження  
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення» та Законом України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 
року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:02:004:0205  
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства загальною площею 9,5433 га, що розташована на території 
Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 



Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від   22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
кадастровий номер 6320888000:02:004:0203 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:02:004:0203 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства, що розташована на території Сіннянської  сільської ради, 
розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження  
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення» та Законом України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 
року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:02:004:0203  
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства загальною площею 2,1596 га, що розташована на території 
Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 



Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
кадастровий номер 6320888000:01:007:0380 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0380 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства, що розташована на території Сіннянської  сільської ради, 
розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження  
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення»  та Законом України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 
року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0380  
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства загальною площею 5,3943 га, що розташована на території 
Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 



Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
кадастровий номер 6320888000:01:007:0385 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0385 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства, що розташована на території Сіннянської  сільської ради, 
розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження  
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення»  та Законом України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 
року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0385  
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства загальною площею 3,4000 га, що розташована на території 
Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 



Проект 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

 
Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
кадастровий номер 6320888000:01:007:0386 
сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя - рілля, для надання 
в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення 
фермерського господарства, що розташована на 
території Сіннянської  сільської ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0386 
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства, що розташована на території Сіннянської  сільської ради, 
розроблену ПП «Регіонземпроект», керуючись наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23.05.2017 № 262 «Про затвердження  
Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення»  та Законом України „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 
року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки кадастровий номер 6320888000:01:007:0386  
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські угіддя - рілля, для 
надання в оренду гр. Омеляненко С.В. для ведення фермерського 
господарства загальною площею 2,9000 га, що розташована на території 
Сіннянської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 
 



Проект 
 

 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХVІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 22 грудня 2017  року       №  - VІІ 
 

 
Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
приватної власності сільськогосподарського 
призначення сільськогосподарських угідь -                      
(рілля) для ведення особистого селянського 
господарства (в кількості – 5 ділянок), що 
розташовані на території Вікторівської  сільської 
ради 
 
 
 Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок приватної власності сільськогосподарського призначення 
сільськогосподарських угідь - (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства (в кількості – 5 ділянок), що розташовані на території 
Вікторівської  сільської ради, розроблену ТОВ «Земтехстандарт», керуючись 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
23.05.2017 № 262 «Про затвердження  Порядку нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення»  та Законом України „Про 
оцінку земель” від 11 грудня 2003 року   № 1378-IV, ст. 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок приватної власності сільськогосподарського призначення 
сільськогосподарських угідь - (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства (в кількості – 5 ділянок), що розташовані на території 
Вікторівської  сільської ради, (додається).  

 
    
  Голова районної ради                              С.Ф.Панов 
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