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КИЕВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р ! ШЕННЯ  

Про  затвердження  технгчно i документацл  
з  нормативно i грошовог  оцгнки  земельних  дглянок , 

розташованих  за  межами  населених  пунктгв  
Киево -Святошинського  району  

Вгдповгдно  до  ст .43 Закону  Украгни  „Про  мгсцеве  самоврядування  в  УкраТнг ", ст .23 
Закону  Украiни  „Про  оцгнку  землг  ", розглянувши  матергали  технгчног  документацгг  з  
нормативное  грошово  оцгнки  земельник  дглянок , що  знаходяться  за  межами  населених  
пунктгв  Киево -Святошинського  району , розробленое  ДП  „Кигвський  науково -дослгдний  та  
проектний  гнститут  землеустрою », беручи  до  уваги  висновки  та  пропозицгг  постгйное  комгсге  з  
питань  земельник  вгдносин , мгстобудування , капгтального  будгвництва , агропромислового  
комплексу , охорони  навколишнього  середовища  та  екологге  районна  рада  

виргшила : 

1. Затвердити  технгчну  документацгю  з  нормативное  грошово i оцгнки  земельник  
дглянок , розроблену  ДП  „Киевський  науково -дослгдний  та  проектний  гнститут  землеустрою ": 

- гр . Нагорнгй  Сфросингг  Федоргвнг , площею  0,1324га  (багаторгчнг  насадження ) для  
ведения  особистого  селянського  господарства  в  межах  Хотгвськое  сгльськое  ради  Киево -
Святошинського  району , вартгстю  15 135,02 грн . (п 'ятнадцять  тисяч  сто  тридцять  п 'ять  
гривень  02 коп .), та  площею  0,2679га  (сгножатг ) для  ведения  особистого  селянського  
господарства  в  межах  Ходосгвськог  сгльськое  ради  Киево -Святошинського  району , вартгстю  1 

371,22грн . (одна  тисяча  триста  сгмдесят  одна  гривня  22 коп .); 
- гр . Крук  Тетянг  Степангвнг  , площею  1,4275 га  (рглля ) для  ведения  особистого  

селянського  господарства  в  межах  Бузгвськог  сгльськог  ради  Киево -Святошинського  району , 
вартгстю  30 796,75 грн . (тридцять  тисяч  сгмсот  дев 'яносто  шгсть  гривень  75 коп .); 

- гр . Шолудченко  Галинг  МиколаТвнг , площею  0,1323га  (багаторгчнг  насадження ) для  
ведения  особистого  селянського  господарства  в  межах  Хотгвськое  сгльеькое  ради  Киево - 
Святошинського  району , вартгстю  23 742,21 грн . (двадцять  три  тисячг  сгмсот  сорок  двi гривнг  
21 коп .); 

- гр . Шолудченко  Галинг  Микола ?внг , площею  1,1831 га  (рглля ) для  ведения  товарного  
сгльськогосподарського  виробництва  в  межах  Хотгвськое  сгльськое  ради  Киево -

Святошинського  району , вартгстю  21 604,13 грн . (двадцять  одна  тисяча  шгстсот  чотири  гривнг  
13 коп .); 

- гр . Глуховському  Валентину  Миколайовичу , площею  2,4946га  (рглля ) для  ведения  
особистого  селянського  господарства  в  межах  Ходосгвсько i сгльсько i ради  Киево - 
СВЯТОШИНСЪКОГО  району , варт 1стЮ 	33 542,17 грн . (тридцять  три  ТИСЯЧ 1 п 'яТСОТ  сорок  дв i 

гривнг  17 коп .). 
2. Контроль  за  вик 	 ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  районное  ради  з  

питань  земельных  вгд  	 ання , капгтального  будгвництва , агропромислового  
комплексу , охорони 	 та  
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