
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 
розташованих за межами населених пунктів 

Києво-Святошинського району 
 
 

 
Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23 

Закону України „Про оцінку землі”, розглянувши  заяви громадян та матеріали технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться за межами 
населених пунктів Києво-Святошинського району, розроблені ДП „Київський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою», ТОВ «Лідер Плюс», ТОВ «ЗЕМКОМ», 
беручи до уваги висновки та пропозиції тимчасової президії, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, розроблені ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, 
ТОВ «Лідер Плюс», ТОВ «ЗЕМКОМ»:  

- гр. Погребному Михайлу Григоровичу, площею 0,1268 га (пасовища) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 774,42 грн. (сімсот сімдесят чотири гривні 42 коп.); 

- гр. Погребному Михайлу Григоровичу, площею 2,8936 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 28 819,62 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот 
дев’ятнадцять гривень 62 коп.) та площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 959,46 грн. (шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять 
гривень 46 коп.); 

- гр. Підгорному Володимиру Андріановичу, площею 0,0490 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 529,56 грн. (чотири тисячі п’ятсот двадцять дев’ять 
гривень 56 коп.); 

- гр. Доленку Юрію Станіславовичу, площею 0,0496 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 862,10 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 10 коп.); 

- гр. Холод Надії Вікторівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю                   
5 325,32 грн. (п’ять тисяч триста двадцять п’ять гривень 32 коп.); 

- гр. Смализі Олександрі Іллівні, площею 0,0534 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 442,83 грн. (п’ять тисяч чотириста сорок дві гривні 
83 коп.); 
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- гр. Супрунову Валерію Дмитровичу, площею 0,0617 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 8 064,59 грн. (вісім тисяч шістдесят чотири гривні 
59 коп.); 

       - гр. Харинюк Галині Василівні, площею 2,7651 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 47 921,09 грн. (сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять одна 
гривня 09 коп.) та площею 0,1669 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Княжицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 21 294,10 грн. (двадцять одна тисяча двісті дев’яносто чотири гривні 
10 коп.); 

- гр. Білошапці Марії Данилівні (померла), - площею 2,0497 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 31 193,23 грн. (тридцять одна тисяча сто дев’яносто три 
гривні 23 коп.), площею 0,1320 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території  Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 17 451,56 грн. (сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 56 коп.) 
та площею 0,2544 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на 
території  Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 085,21 грн. 
(одна тисяча вісімдесят п’ять гривень 21 коп.); 

- гр. Стороженко Раїсі Антонівні, площею 0,1200 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Малютянської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 005,44 грн. (дві тисячі п’ять гривень 44 коп.); 

- гр. Гоцу Анатолію Анатолійовичу, площею 0,0796 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Роднічок» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 941,06 грн. (дев’ять тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 
06 коп.); 

- гр. Горбенко Ірині Михайлівні, площею 0,0581 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Реклама» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 565,79 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістдесят п’ять  
гривень 79 коп.); 

- гр. Камузу Василю Михайловичу, площею 0,0621 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території садового товариства «Оленівка» Малютянської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 231,35 грн. (двісті тридцять одна гривня 
35 коп.);  

- гр. Черненко Валентині Іванівні, площею 0,60 га під розміщення об’єкту торгівлі 
та громадського харчування, на території Мироцької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 058 374,74 грн. (один мільйон п’ятдесят вісім тисяч триста сімдесят 
чотири гривні 74 коп.);  

- гр. Мальчевській Ніні Миколаївні, площею 0,2000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 830,63 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять гривень 
63 коп.); 

 - гр. Солодюк Наталії Володимирівні, площею 0,0627 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «РАТАЙ» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 701,04 грн. (п’ять тисяч сімсот одна гривня  04 коп.); 

 - гр. Качану Івану Івановичу, площею 0,1000 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 163,97 грн. (три тисячі сто шістдесят три гривні 97 коп.). 
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       2. Технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок передати 
на зберігання до управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі. 
 
             3. Управлінню Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі, на підставі 
затверджених технічних документацій, видати громадянам та організаціям витяги з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що розміщені за межами 
населених пунктів району. 
 
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань земельних відносин, містобудування, капітального будівництва, 
агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології. 
 
 
 
 

                  Голова ради                                       О.С. Нестеренко 
 

 

 

 
м. Київ 
24 листопада 2015 року 
№ 14-02-VІІ  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


