
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО 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 листи Києво-Святошинської 
райдержадміністрації від 06.02.2012 року № 07-27-776 та від 23.02.2012 р. № 07-27-1184, 
матеріали технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що 
знаходяться за межами населених пунктів району, розроблених ТОВ «ЗЕМФОНД», ТОВ 
„Лідер Плюс”, ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, 
беручи до уваги висновки та пропозиції постійної комісії районної ради з питань 
агропромислового комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення, екології та охорони навколишнього середовища, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок, розроблені ТОВ «ЗЕМФОНД», ТОВ „Лідер Плюс”, ДП „Київський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою”:   

- гр. Настенку Василю Михайловичу, площею 0,9176 га для ведення особистого 
селянського господарства,  в  межах  Білогородської  сільської  ради  Києво-Святошинського  
району,  вартістю  12 465,80 грн.  (Дванадцять  тисяч  чотириста  шістдесят  п’ять  гривень  
80 коп.);  

- гр. Герасименку Івану Опанасовичу (померлий), площею 0,30 га для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  2 652,00  грн.  (Дві тисячі шістсот п’ятдесят дві гривні  
00 коп.); 

- гр. Соловей Катерині Микитівні, площею 0,1092 га для ведення особистого 
селянського господарства (багаторічні насадження), на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 11 550,98 грн. (Одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят 
гривень 98 коп.);  

- гр. Рунову Юрію Васильовичу, площею 0,6492 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 5 945,86 грн. (П’ять тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 86 коп.) та площею 
0,1988 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території  
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 899,58 грн. (Вісімсот 
дев’яносто дев’ять гривень 58 коп.);  

- гр. Усику Григорію Олександровичу, площею 0,0505 га для ведення садівництва, на 
території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 676,16 грн. 
(Три тисячі шістсот сімдесят  шість гривень 16 коп.); 
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- гр. Єфіменко Агрипині Тихонівні, площею 2,8135 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 34 616,42 грн. (Тридцять чотири тисячі шістсот 
шістнадцять гривень 42 коп.); 

- гр. Федешиній Катерині Михайлівні, площею 0,1349 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 487,94 грн. (Двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят 
сім  гривень 94 коп.);  

- гр. Ткаченко Тетяні Олександрівні, площею 0,0659 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 19 514,21 грн. (Дев’ятнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять  гривень 21 коп.);  

- гр. Ткаченко Тетяні Олександрівні, площею 0,1566 га для ведення особистого 
селянського господарства,  в  межах  Ходосівської  сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю 334,27 грн. (Триста тридцять чотири гривні 27 коп.);  

- гр. Кірпіченку Віктору Пилиповичу, площею 0,0433 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 865,47 грн. (Дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 
47 коп.); 

- гр. Діденко Зінаїді Іванівні, площею 0,0780 га для ведення особистого селянського 
господарства (багаторічні насадження), в межах Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 16 130,62 грн. (Шістнадцять тисяч сто тридцять гривень 
62 коп.);  

- гр. Бороденку Миколі Вікторовичу, площею 0,1579 га для ведення особистого 
селянського господарства (багаторічні насадження), в межах Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14 245,73 грн. (Чотирнадцять тисяч двісті сорок 
п’ять гривень 73 коп.);  

- гр. Шарандак Розалії Михайлівні, площею 0,6033 га для ведення особистого 
селянського господарства,  на  території  Гореницької  сільської  ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 10 653,31 грн. (Десять тисяч шістсот п’ятдесят три  гривні 
31 коп.);  

- гр. Лісовій Катерині Яківні, площею 0,8469 га для ведення особистого селянського 
господарства (рілля), на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 409,89 грн. (Дев’ять тисяч чотириста дев’ять гривень 89 коп.);   

- гр. Балеловій Анаїді Армаісівні, площею 0,0580 га для ведення садівництва, в межах 
с/т   «ВОЇН-1»   Гореницької   сільської   ради   Києво-Святошинського   району,   вартістю   
3 838,27 грн. (Три тисячі вісімсот тридцять вісім гривень 27 коп.); 

- гр. Шелудченку Григорію Максимовичу, площею 0,0659 га для ведення особистого 
селянського господарства (багаторічні насадження), на території Хотівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 882,69 грн. (Чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві 
гривні 69 коп.);  

- гр. Логвину Леоніду Миколайовичу, площею 0,2829 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 966,15 грн. (Дев’ятсот шістдесят шість  гривень 15 коп.);  

- гр. Діденко Зінаїді Іванівні, площею 0,4017 га для ведення особистого селянського 
господарства (рілля),  в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району,  
вартістю  8 680,74 грн. (Вісім  тисяч шістсот вісімдесят гривень 74 коп.) та площею 1,1850 га 
для ведення особистого селянського господарства (рілля), в межах Гореницької сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 20 904,38 грн. (Двадцять тисяч дев’ятсот 
чотири гривні 38 коп.);  

- гр. Семенченко Вірі Семенівні, площею 1,1300 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Петрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 23 222,62 грн. (Двадцять три тисячі двісті двадцять дві гривні 62 коп.); 
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- гр. Кочиній Тетяні Олександрівні, площею 0,1001 га для ведення садівництва, в 
межах Боярської міської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 392,93 грн. (Сім 
тисяч триста дев’яносто дві гривні 93 коп.); 

- гр. Орловій Галині Миколаївні, площею 0,0652 га для ведення садівництва, в межах 
с/т «Голубі озера» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 836,67 грн. (Три тисячі вісімсот тридцять шість гривень 67 коп.); 

- гр. Савельєвій Пелагеї Кіндратівні, 1,2294 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства,  на  території  Хотівської  сільської ради   Києво-Святошинського   
району,   вартістю   8 530,11 грн. (Вісім тисяч п’ятсот тридцять гривень 11 коп.); площею 
0,2829 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району,  вартістю 966,14 грн.  (Дев’ятсот 
шістдесят шість гривень 14 коп.) та площею 0,1321 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства,  на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 20 041,31 грн. (Двадцять тисяч сорок одна гривня 31 коп.); 

- гр. Безгін Надії Сергіївні, площею 1,7047 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 52 938,27 грн. (П’ятдесят дві тисячі дев’ятсот тридцять 
вісім  гривень 27 коп.) та площею 0,0755 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського  району,  вартістю 
2 344,61 грн. (Дві  тисячі  триста  сорок  чотири  гривні  61 коп.); 

- гр. Давиденку Миколі Андрійовичу, площею 0,0623 га для ведення садівництва, на 
території   с/т «Воїн-3» Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
4 122,82 грн. (Чотири тисячі сто двадцять дві гривні 82 коп.); 

- гр. Ткаченку Віктору Миколайовичу, площею 1,3411 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 888,61 грн. (Чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят 
вісім гривень 61 коп.); 

- гр. Ткаченку Віктору Миколайовичу, площею 1,3412 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 15 156,93 грн. (П’ятнадцять тисяч сто п’ятдесят шість 
гривень 93 коп.); площею 0,0735 га (пасовища) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
220,10 грн. (Двісті двадцять гривень 10 коп.) та площею 0,1566 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 8 996,51 грн. (Вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто 
шість гривень 51 коп.); 

- гр. Шаповалову Миколі Олександровичу, площею 0,0814 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території  с/т «Приозерний» Музичанської  
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 544,74 грн. (П'ятнадцять тисяч 
п’ятсот сорок чотири гривні 74 коп.); 

- гр. Лола Іллі Миколайовичу, площею 2,1742 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 17 438,56 грн. (Сімнадцять  тисяч чотириста тридцять 
вісім   гривень 56 коп.) та площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території  Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 550,98 грн. (Одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят  
гривень 98 коп.); 

- гр. Чепурному Олександру Олександровичу, площею 0,0533 га для ведення 
садівництва, в межах с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 5 164,90 грн. (П'ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 90 коп.); 

- гр. Петровій Світлані Євстафіївні, площею 0,0992 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Роднік» Музичанської сільської ради Києво-
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Святошинського  району,  вартістю  6 167,81 грн.   (Шість тисяч сто шістдесят сім гривень  
81 коп.); 

- гр. Бороді Станіславу Миколайовичу, площею 0,0550 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 524,54 грн.  (Дві  тисячі  п’ятсот  двадцять  чотири  
гривні 54 коп.); 

- гр. Пікузі Ганні Семенівні, площею 0,6912 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 12 193,34 грн.  (Дванадцять тисяч сто дев’яносто три 
гривні 34 коп.); площею 0,4028 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, 
в межах   Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 8 626,21 грн. 
(Вісім тисяч шістсот двадцять шість гривень 21 коп.) та площею 0,1470 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства,  в межах  Петрушківської  
сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  вартістю  26 144 ,03 грн. (Двадцять шість 
тисяч сто сорок чотири  гривні  03 коп.); 

- гр. Кібзуну Анатолію Андрійовичу, площею 0,0799 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Воїн-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району, вартістю 5 287,55 грн. (П'ять тисяч  двісті вісімдесят сім  гривень 
55 коп.); 

- гр. Фіц Лідії Миколаївні, площею 0,0581 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, в межах с/т «Воїн-2» Гореницької  сільської  ради  Києво-Святошинського  
району,  вартістю 3 844,86 грн. (Три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 86 коп.); 

- гр. Нестерчуку Володимиру Яковичу, площею 0,0707 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах садівничого товариства «Кінематографіст» Михайлівсько-
Рубежівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  вартістю 693,38 грн. (Шістсот 
дев’яносто три гривні 38 коп.); 

- гр. Бобро Андрію Юрійовичу, площею 0,1500 га для ведення особистого селянського 
господарства, на території  Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 156,03 грн. (Сто п’ятдесят шість гривень 03 коп.);  

- гр. Юркевич Зінаїді Іванівні, площею 0,0510 га для ведення садівництва, на 
території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 712,58 грн. 
(Три тисячі сімсот дванадцять гривень 58 коп.) та площею 0,0030 га для ведення садівництва, 
на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 218,40 грн. 
(Двісті вісімнадцять гривень 40 коп.); 

- гр. Нечепоренку Володимиру Васильовичу, площею 0,0553 га для ведення 
садівництва, на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району,  
вартістю 5 031,97 грн. (П’ять тисяч тридцять одна гривня 97 коп.);  

- гр. Вишняк Ярині Петрівні, площею 0,1397 га для ведення особистого селянського 
господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району,  
вартістю  24 192,90 грн. (Двадцять чотири тисячі сто дев’яносто дві гривні 90 коп.); 

- гр. Круковець Галині Пилипівні, площею 1,3518 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 320,35 грн. (Чотирнадцять тисяч триста двадцять 
гривень 35 коп.); 

- гр. Бобрівнику Леоніду Дем’яновичу, площею 0,0594 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Росинка» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 2 514,91 грн. (Дві тисячі п’ятсот чотирнадцять гривень 
91 коп.). 

- гр. Груздєвій Ларисі Романівні, площею 0,1200 га для ведення індивідуального 
садівництва,  в  межах  Личанської сільської ради Києво-Святошинського району,  вартістю  
6 660,67 грн. (Шість тисяч шістсот шістдесят гривень 67 коп.); 
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- гр. Гелбутівському Руслану Юрійовичу, площею 0,1200 га для ведення 
індивідуального садівництва, в межах Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 059,39 грн. (Вісім тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 39 коп.); 

- гр. Чернишу Андрію Ігоровичу, площею 0,1200 га для ведення індивідуального 
садівництва,  в  межах  Личанської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  
вартістю 9 058,53 грн. (Дев’ять тисяч п’ятдесят вісім гривень 53 коп.); 

- гр. Анік’євій Ользі Юзефівні, площею 0,1140 га для ведення індивідуального 
садівництва,  на  території  Тарасівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району, 
вартістю 3 683,52 грн. (Три тисячі шістсот вісімдесят три гривні 52 коп.); 

- гр. Снєдковій Валентині Іванівні, площею 0,1140 га для ведення індивідуального 
садівництва,   на   території  Тарасівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  
вартістю 3 683,52 грн. (Три тисячі шістсот вісімдесят три гривні 52 коп.). 

 
               2. Управлінню Держкомзему у Києво-Святошинському районі, на підставі 
затверджених технічних документацій, видати громадянам витяги з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що розміщені за межами населених 
пунктів району. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань агропромислового комплексу, раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, екології та охорони навколишнього середовища 
(голова комісії – Біба О.А.).  

 

    

 

                   Голова ради                                       В.В. Луцюк 
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