
 

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, розроблених  ДП „Київський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою», ТОВ «ЗЕМКОМ» беручи до уваги висновки 
та пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, капітального 
будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, 
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 «ЗЕМКОМ»:  

       - гр. Покотилу Василю Артемовичу, площею 2,0760 га (рілля) для ведення  товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 30 188,97 грн. (тридцять тисяч сто вісімдесят вісім 
гривень 97 коп.);  

       - гр. Захарченко Катерині Данилівні, площею 1,3411 га (рілля) для ведення  
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 906,73 грн. (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот шість 
гривень 73 коп.) та площею 0,1091 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 081,89 грн. (сім тисяч вісімдесят одна гривня 89 коп.); 

- гр. Петрусенко Галині Сергіївні, площею 0,1210 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 25 044,32 грн. (двадцять п’ять тисяч сорок чотири гривні 
32 коп.). 
 
     2. 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. 
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