
 

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 лист Києво-Святошинської 
райдержадміністрації від 27.03.2012 року № 07-27-1810 та матеріали технічних документацій 
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться за межами населених 
пунктів району, розроблені ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою”, ТОВ «Лідер Плюс», беручи до уваги висновки та пропозиції постійних 
комісій районної ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури і 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  ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, 
ТОВ «Лідер Плюс»:  

- гр. Проценко Тетяні Іванівні, площею 0,3731 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 530,24 грн. (Вісім тисяч п’ятсот тридцять гривень 24 коп.) та площею 
0,6888 га для товарного сільськогосподарського виробництва, на території Гореницької 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 12 151,01 грн. (Дванадцять тисяч сто 
пятдесят одна гривня 01 коп); 

- гр. Бондаренку Василю Фотійовичу, площею 0,0650 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 983,55 грн. (Дві тисячі дев’ятсот вісімдесят три гривні 55 коп.); 

- гр. Дмітрішеній Антоніні Олексіївні, площею 0,0570 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на теріторії с/т «Нивка» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 2 236,10 грн. (Дві тисячі двісті тридцять шість 
гривень 10 коп.); 

- гр. Єлфімову Дмитру Гавриловичу, площею 0,0647 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 281,63 грн. (Чотири тисячі двісті вісімдесят одна гривня 
63 коп.); 

- гр. Коляді Ользі Сергіївні, площею 1,5195 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Боярської міської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 25 393,61 грн. (Двадцять п’ять тисяч триста дев’яносто 
три гривні 61 коп.); 
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- гр. Бондар Олені Григорівні, площею 0,1044 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 863,01 грн. (Дев’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят 
три гривні 01 коп.); 

- гр. Радченко Олександрі Степанівні, площею 0,1397 га для ведення особистого 
селянського господарства (багаторічні насадження), на території Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 27 785,63 грн. (Двадцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят п’ять гривень 63 коп.);  

- гр. Цікаленку Миколі Корнійовичу, площею 1,0950 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 8 369,15 грн. (Вісім тисяч триста шістдесят дев’ять 
гривень 15 коп.); 

- гр. Бондаренко Олександрі Денисівні, площею 0,1329 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14 066,98 грн. (Чотирнадцять тисяч шістдесят шість 
гривень 98 коп.) та площею 0,2897 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 989,38 грн. (Дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 38 коп.);  

- гр. Пікузі Галині Миколаївні, площею 0,7507 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10 198,43 грн. (Десять тисяч сто дев’яносто вісім гривень 43 коп.);  

- гр. Лавренку Василю Дмитровичу, площею 0,0506 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Ветеран» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 894,56 грн. (Три тисячі вісімсот дев’яносто чотири 
гривні 56 коп.); 

- гр. Гніденко Марії Сергіївні, площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 3 492,67 грн. (Три тисячі чотириста дев’яносто дві гривні 67 коп.);  

- гр. Романовському Юрію Миколайовичу, площею 1,5872 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 41 556,68 грн. (Сорок одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість 
гривень 68 коп.);  

- гр. Левковській Ганні Василівні, площею 0,0679 га  для ведення садівництва, на 
теріторії с/т «РАТАЙ» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
4 942 ,82 грн. (Чотири тисячі дев’ятсот сорок дві гривні 82 коп.); 

- гр. Просі Парасковії Іванівні, площею 0,1421 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
18 301,34 грн. (Вісімнадцять тисяч триста одна гривня 34 коп.);  

- гр. Розум’як Марії Миколаївні, площею 0,0609 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Старі мости» Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 054,91 грн. (Шість тисяч п’ятдесят чотири 
гривні 91 коп.); 

- гр. Іванченку Юрію Олександровичу, площею 0,0603 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Воїн-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  3 990,46 грн.  (Три тисячі дев’ятсот дев’яносто гривень  
46 коп.); 

- гр. Сергієнку Миколі Олександровичу, площею 0,0628 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Зв’язківець» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 6 753,34 грн.  (Шість тисяч сімсот п’ятдесят три гривні  
34 коп.); 
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- гр. Тарасенко Валентині Кирилівні, площею 0,0500 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
2 886,30 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят шість гривень 30 коп.); 

- гр. Якубович Ользі Василівні, площею 0,0595 га для ведення садівництва, в межах 
с/т   «Грушевий»   Тарасівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,   вартістю   
6 866,24 грн. (Шість тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 24 коп.); 

- гр. Юферову Валерію Павловичу, площею 0,0500 га для ведення садівництва, в 
межах с/т «Кінематографіст» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 735,55 грн. (Сімсот тридцять п’ять гривень 55 коп.); 

- гр. Барбарі Олександрі Павлівні, площею 0,8714 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території  Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 230,96 грн. (Чотирнадцять тисяч двісті тридцять гривень 96 коп.) та 
площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території  Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 3 938,18 грн. (Три тисячі дев’ятсот тридцять вісім гривень 18 коп.);  

- гр. Барбарі Олександрі Павлівні, площею 0,1269 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 433,38 грн. (Чотириста тридцять три гривні 38 коп.); 

- гр. Мельниченку Миколі Павловичу, площею 0,0600 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Квітовод» Малютянської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 238,62 грн. (Двісті тридцять вісім гривень 62 коп.); 

- гр. Бондару Олександру Георгійовичу, ділянка №1 площею 0,0092 га для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 147,14 грн. (Сто сорок сім  гривень 14 коп.); ділянка №2 
площею 0,0092 га для ведення особистого селянського господарства, в межах Гореницької 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 147,14 грн. (Сто сорок сім гривень  
14 коп.); ділянка №3 площею 0,0092 га для ведення особистого селянського господарства, в 
межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 147,14 грн. (Сто 
сорок сім гривень 14 коп.); ділянка №4 площею 0,0092 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 147,14 грн. (Сто сорок сім гривень 14 коп.); 

- гр. Галушці Меланії Григорівні, площею 1,0515 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 19 100,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч сто гривень 00 коп.); 

- гр. Харченку Михайлу Григоровичу, площею 1,9190 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 9 319,78 грн. (Дев’ять тисяч триста 
дев’ятнадцять гривень 78 коп.) та 1/5 площею 1,7685 га (багаторічні насадження) спільної 
власності для ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 32 954,59 грн. 
(Тридцять дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні 59 коп.); 

- гр. Назаренко Людмилі Михайлівні, площею 0,0712 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах СТ «Левада» Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 014,50 грн. (Три тисячі чотирнадцять гривень 50 коп.); 

- гр. Бісюку Олександру Павловичу, площею 0,3788 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 057,54 грн. (Шість тисяч п’ятдесят сім гривень 54 коп.); 

- гр. Бабичу Григорію Миколайовичу, площею 0,3810 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 185,92 грн. (Шість тисяч сто вісімдесят п’ять гривень 92 коп.); 
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- гр. Бабичу Миколі Юхимовичу, площею 0,3893 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 288,13 грн. (Шість тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 13 коп.); 

- гр. Шатуну Андрію Олексійовичу, площею 0,4044 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 378,98 грн. (Шість тисяч триста сімдесят вісім гривень 98 коп.); 

- гр. Биструшкіну Георгію Геннадійовичу, площею 0,1046 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва, на території Боярської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 7 725,28 грн. (Сім тисяч сімсот двадцять п’ять 
гривень 28 коп.); 

- гр. Кадуну Андрію Васильовичу, площею 0,1126 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 758,24 грн. (Десять тисяч сімсот п’ятдесят вісім 
гривень 24 коп.); 

- гр. Артем’єву Сергію Анатолійовичу, площею 0,1191 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 160,29 грн. (Три тисячі сто шістдесят гривень 29 коп.);  

- гр. Кагітіну Івану Миколайовичу, площею 1 017,00 кв.м, що надається в аренду для 
будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, на території 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 33 388,11 грн. 
(Тридцять три тисячі триста вісімдесят вісім гривень 11 коп.); 

- гр. Кузьміну Володимиру Арсеновичу, площею 0,0760 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Ветеран» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 849,54 грн. (П’ять тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень 
54 коп.); 

- гр. Корчовській Олесі Вікторівні, площею 0,0609 га для ведення садівництва, на 
території  с/т «Ратай»  Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району,  вартістю  
4 433,25 грн. (Чотири тисячі чотириста тридцять три гривні 25 коп.); 

- гр. Потьомкіній Марії Павлівні 3/4, Потьомкіну Павлу Григоровичу 1/4, площею 
0,0613 га у спільну сумісну власність для ведення садівництва, в межах Петрушківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 14 958,88 грн. (Чотирнадцять тисяч 
девятсот п’ятдесят вісім гривень 88 коп.); 

- гр. Ларченку Олексію Костянтиновичу, площею 0,6887 га для будівництва 
торгівельно-офісних та виробничо-складських приміщень, на території Гореницької 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 999 028,22 грн. (Дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять тисяч двадцять вісім гривень 22 коп.); 

 
- ТОВ «БІЗНЕС-ПРОДЖЕКТ», площею 9,7988 га під розміщення та обслуговування 

торгівельно-складських приміщень, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 15 312 584,76 грн. (П'ятнадцять мільйонів триста 
дванадцять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири гривні 76 коп.);  

 
- ТОВ «ПРОФІКОНСАЛТ ГРУП», площею 6,3924 га під розміщення та 

обслуговування торгівельно-складських приміщень, в межах Софіївсько-Борщагівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 9 989 403,48 грн. (Дев’ять мільйонів 
дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста три гривні 48 коп.);  

 
- ТОВ «ПЛАЗМА-ПОЛІС», площею 9,8172 га під розміщення та обслуговування 

офісно-складських приміщень, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 15 341 338,44 грн. (П'ятнадцять мільйонів триста сорок 
одна тисяча триста тридцять вісім гривень 44 коп.); 
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- ТОВ «СОФІС», площею 0,4600 га для будівництва торгівельно-офісного центру та 

складських приміщень, в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 683 560,00 грн. (Шістсот вісімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.). 

 
               2. Управлінню Держкомзему 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. 
 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради 
з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (голова комісії – Шевчук Л.С.) 
та 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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