
 

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 управління Держкомзему у Києво-
Святошинському районі № 4379 від 04.04.2012 року, № 6008 від 15.05.2012 року, заяви 
фізичних, юридичних осіб 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», 
ТОВ «Київський регіональний інститут земельної реформи», 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», ТОВ «Київський регіональний інститут земельної реформи»:  

 
- гр. Лисюченко Олені Павлівні, площею 1,2326 га для ведення особистого 

селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 21 171,24 грн. (Двадцять одна  тисяча сто сімдесят одна  гривня 24 коп.); 

- гр. Годун Катерині Степанівні, площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 9 669,41 грн. (Дев’ять тисяч шістсот шістдесят дев’ять 
гривень 41 коп.) та площею 0,2744 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 937,12 грн. (Дев’ятсот  тридцять сім гривень 12 коп.); 

- гр. Гураль Валентині Митрофанівні, площею 0,0570 га для ведення садівництва  
(багаторічні насадження), на території с/т «Голубі озера» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 667,17 грн. (П’ять тисяч шістсот 
шістдесят сім  гривень 17 коп.);  

- гр. Сизоненку Петру Пилиповичу, площею 0,0500 га для ведення садівництва  
(багаторічні насадження), на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  5 232,16 грн.  (П’ять  тисяч  двісті  тридцять дві гривні 
16 коп.) та площею 0,0140 га для ведення садівництва (багаторічні насадження), на території 
с/т  «Арсеналець-5»  Гатненської  сільської  ради  Києво-Святошинського району,  вартістю  
1 464,99 грн. (Одна тисяча чотириста шістдесят чотири гривні 99 коп.);  
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- гр. Ткаченку Івану Васильовичу, площею 1,3413 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  17 033,70 грн.  (Сімнадцять  тисяч тридцять три гривні 
70 коп.); площею 0,1085 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
10 016,64 грн. (Десять тисяч шістнадцять гривень 64 коп.) та площею 0,0357 га (пасовища) 
для ведення особистого селянського господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 151,90 грн. (Сто п’ятдесят одна гривня 90 коп.); 

- гр. Подковировій Антоніні Миколаївні, площею 0,3693 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 987,41 грн. (Сім тисяч дев’ятсот вісімдесят сім гривень 41 коп.); 

- гр. Подковировій Антоніні Миколаївні, площею 0,1471 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 26 161,79 грн. (Двадцять шість тисяч сто 
шістдесят одна гривня 79 коп.); 

- гр. Невідомому Павлу Петровичу, площею 0,1779 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 9 676,15 грн. (Дев’ять тисяч  шістсот сімдесят шість гривень 15 коп.); 

- гр. Нікончуку Валерію Карповичу, площею 1,3588 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 25 516,96 грн. (Двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістнадцять 
гривень 96 коп.); 

- гр. Тарасенку Анатолію Миколайовичу, площею 0,1421 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 14 514,85 грн. (Чотирнадцять тисяч п’ятсот 
чотирнадцять гривень 85 коп.); 

- гр. Савенку Івану Івановичу, площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства, на території Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю          
3 075,94 грн. (Три тисячі  сімдесят п’ять гривень 94 коп.); 

- гр. Пурденко Олені Володимирівні, площею 0,0482 га для ведення садівництва, в 
межах  СТ «ІРПІНЬ»  Гореницької сільської ради  Києво-Святошинського району,  вартістю 
7 176,90 грн. (Сім тисяч сто сімдесят шість гривень 90 коп.); 

- гр. Білоконенко Мілі Петрівні, площею 0,0482 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Театральне» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району, вартістю 2 040,70 грн. (Дві тисячі сорок гривень 70 коп.); 

- гр. Бобренко Уляні Михайлівні, площею 1,7964 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 24 506,85 грн. (Двадцять чотири тисячі п’ятсот шість гривень 85 коп.); 
площею 0,3574 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 12 959,56 грн. 
(Дванадцять тисяч дев’ятсот  п’ятдесят  дев’ять гривень 56 коп.) та площею 1,2024 га (рілля) 
для ведення особистого селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 18 357,81 грн. (Вісімнадцять тисяч триста  
п’ятдесят  сім гривень 81 коп.); 

- гр. Мельнічуку Івану Григоровичу, площею 0,0520 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Шовковик» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 3 785,38 грн. (Три тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень           
38 коп.); 
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- гр. Скрипці Катерині Марківні, площею 1,1748 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 557,21 грн. (Чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень 21 коп.); 
площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю  5 571,74 грн. (П’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 74 коп.)  та  площею  
0,2307 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 593,70 грн. (П’ятсот  
дев’яносто три гривні 70 коп.); 

- гр. Палію Володимиру Івановичу, площею 2,9180 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  53 040,75  грн.  (П’ятдесят  три  тисячі  сорок  гривень  
75 коп.); 

- гр. Приходько Анні Володимирівні, площею 0,0497 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Лісний» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 156,35 грн.  (Три тисячі сто п’ятдесят шість гривень  
35 коп.); 

- гр. Корнієнко Ганні Йосипівні, площею 0,6038 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 18 704,13 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот чотири гривні 13 коп.); площею 
0,3873 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, в межах Гореницької 
сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 14 696,96 грн. (Чотирнадцять тисяч 
шістсот дев’яносто шість гривень 96 коп.) та площею 0,0788 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Петрушківської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 16 296,06 грн. (Шістнадцять тисяч двісті дев’яносто 
шість гривень 06 коп.); 

- гр. Бондаренко Ганні Іванівні, площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 9 678,59 грн. (Дев’ять тисяч шістсот сімдесят вісім 
гривень 59 коп.) та площею 0,2744 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Ходосівської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 
937,12 грн. (Дев’ятсот тридцять сім гривень 12 коп.); 

- гр. Нігметзянову Неазу Шакіровичу, площею 0,0530 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Машинобудівник» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 4 822,69 грн. (Чотири тисячі вісімсот двадцять дві гривні          
69 коп.); 

- гр. Кавиршину Максиму Олександровичу, площею 0,0799 га для ведення 
садівництва, на території СТ «Шовковик» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського  
району, вартістю 5 816,35 грн. (П’ять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 35 коп.); 

- гр. Громадянам-власникам, площею 5,0086 га (рілля) у спільну часткову власність 
для ведення особистого селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 139 214,78 грн. (Сто тридцять 
дев’ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 78 коп.) та площею 2,5930 га (багаторічні 
насадження) громадянам-власникам у спільну часткову власність для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 190 730,78 грн. (Сто дев’яносто тисяч сімсот тридцять 
гривень 78 коп.); 
           - Сивак Ганні Захарівні, площею 1,5493 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  14 042,32 грн. (Чотирнадцять  тисяч  сорок  дві гривні  
32 коп.); 
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- гр. Фроловій Неллі Віталіївні, площею 0,0516 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Турист» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського  району,  вартістю 
3 756,26 грн. (Три  тисячі сімсот п’ятдесят шість гривень 26 коп.); 

- гр. Мельніковій Ірині Петрівні, площею 0,0644 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 261,79 грн. (Чотири тисячі двісті шістдесят одна гривня 
79 коп.); 

- гр. Лузяніну Василю Олексійовичу, площею 0,0509 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Дружба» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 155,04 грн.  (Дві  тисячі  сто  п’ятдесят  п’ять  гривень  
04 коп.); 

- гр. Петриченко Олені Андріївні, площею 0,1421 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 14 514,85 грн. (Чотирнадцять тисяч п’ятсот 
чотирнадцять гривень 85 коп.); 

- гр. Забудській Тетяні Миронівні, площею 0,1500 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 295,12 грн. (Вісім  тисяч  двісті дев’яносто п’ять гривень 12 коп.); 

- гр. Журавській Надії Кирилівні, площею 0,0521 га для ведення садівництва, на 
території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 451,94 грн. 
(П’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня  94 коп.); 

- гр. Маркеловій Ользі Семенівні, площею 0,1008 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 189 ,42 грн. (Сто вісімдесят дев’ять гривень 42 коп.); 

- гр. Кужелю Олексію Івановичу, площею 0,0566 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Зелений схил» Михайлівсько-Рубежівської сільської  
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 220,42 грн. (Дві тисячі двісті двадцять 
гривень 42 коп.); 

- гр. Веселовській Людмилі Петрівні, площею 0,0667 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Кременище» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 823,97 грн.  (Дві тисячі вісімсот двадцять три гривні  
97 коп.); 

- гр. Рябчуку Миколі Павловичу, площею 2,0954 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 58 241,94 грн. (П’ятдесят вісім тисяч двісті сорок одна 
гривня 94 коп.) та площею 0,7091 га у спільну часткову власність для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 66 067,55 грн. (Шістдесят шість тисяч шістдесят сім 
гривень 55 коп.);  

  - гр. Чечко Пелагеї Павлівні, площею 1,8400 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  42 759,86 грн. (Сорок дві тисячі сімсот п’ятдесят дев’ять 
гривень 86 коп.); 

- гр. Погорелко Наталії Миколаївні, площею 0,0683 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «ГЕОЛОГ» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 409,76 грн.  (Дві  тисячі  чотириста  дев’ять  гривень  
76 коп.); 

- гр. Рибаченку Володимиру Афанасійовичу, площею 0,0665 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради  
Києво-Святошинського району,  вартістю 4 400,77 грн.  (Чотири тисячі чотириста  гривень 
77 коп.); 
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- гр. Нємцевій Анні Григорівні, площею 0,1465 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 26 055,10 грн. (Двадцять шість тисяч п’ятдесят п’ять гривень 10 коп.); 

- гр. Мазурчук Феодосії Володимирівні, площею 0,8282 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 600,17 грн. (Вісімнадцять тисяч шістсот гривень 17 
коп.) та площею 0,1451 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 25 806,11 грн. (Двадцять п’ять тисяч вісімсот шість гривень 11 коп.); 

- гр. Буренко Галині Олексіївні, площею 0,8701 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 658,98 грн. (Чотирнадцять тисяч шістсот п’ятдесят 
вісім гривень 98 коп.), 

- гр. Митрофанову Володимиру Анатолійовичу, площею 0,0821 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, на території  Петрушківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 16 978,53 грн. (Шістнадцять тисяч 
дев’ятсот сімдесят вісім гривень 53 коп.); 

- гр. Митрофанову Володимиру Анатолійовичу, площею 2,5766 га для ведення 
особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 47 889,58 грн. (Сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять   
гривень 58 коп.) та площею 0,3873 га для ведення особистого селянського господарства, на 
території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 14 696,96 грн. 
(Чотирнадцять тисяч шістсот дев’яносто шість гривень 96 коп.); 

- гр. Бахуру Миколі Трохимовичу, площею 0,2652 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14 133,38 грн. (Чотирнадцять тисяч сто тридцять 
три гривні 38 коп.);  

- гр. Бондар Марії Павлівні, площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  7 533,25  грн.  (Сім  тисяч п’ятсот тридцять три гривні  
25 коп.) та площею 0,1225 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, в 
межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 173,76 грн. 
(Сто сімдесят три гривні 76 коп.); 

- гр. Скляренку Миколі Олександровичу, площею 0,1500 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  438,63  грн. (Чотириста тридцять вісім гривень 63 коп.); 

- гр. Пузенку Віктору Федоровичу, площею 0,489 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 763,71 грн.  (Три тисячі сімсот шістдесят три гривні  
71 коп.); 

- гр. Палію Михайлу Леонтійовичу, площею  1,3597 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 720,22 грн. (Двадцять дві тисячі сімсот двадцять 
гривень 22 коп.); площею 0,1094 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 534,91 грн. (Три тисячі п’ятсот тридцять чотири гривні 91 коп.) та 
площею 0,1271 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 180,29 грн. (Сто 
вісімдесят  гривень 29 коп.); 
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- гр. Самойленко Ользі Антонівні, 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 0,2894 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 988,35 грн. (Дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 35 коп.); 

- гр. Мартиш Валентині Тихонівні, площею 0,0471 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Світанок» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 994,14 грн. (Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто чотири  
гривні 14 коп.); 

- гр. Лещенку Віктору Мироновичу, площею 0,0587 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Керамік» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 485,28 грн. (Дві тисячі чотириста вісімдесят п’ять   
гривень 28 коп.); 

- гр. Крючатовій Людмилі Дмитрівні, площею 0,0601 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «СВІТАНОК» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 3 392,74 грн.  (Три тисячі триста дев’яносто дві гривні  
74 коп.); 

- гр. Лутаєнку Валерію Миколайовичу, площею 0,1088 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 886,92 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят шість  
гривень  92 коп.); 

- гр. Лутаєнку Валерію Миколайовичу, площею 0,1088 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 886,92 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят шість  
гривень 92 коп.); 

- гр. Лутаєнку Валерію Миколайовичу, площею 0,1088 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 886,92 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят шість  
гривень  92 коп.); 

- гр. Лутаєнку Валерію Миколайовичу, площею 0,1088 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 886,92 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят шість  
гривень  92 коп.); 

- гр. Лутаєнку Валерію Миколайовичу, площею 0,4500 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 940,74 грн. (Одинадцять тисяч дев’ятсот сорок гривень  
74 коп.); 

- гр. Артем’єву Сергію Анатолійовичу, площею 0,3572 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Петрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 478,30 грн. (Дев’ять тисяч чотириста сімдесят вісім  
гривень 30 коп.); 

- гр. Королю Степану Степановичу, площею 0,1500 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  3 240,82  грн. (Три  тисячі двісті сорок гривень 82 коп.); 
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- гр. Беззубенко Галині Трохимівні, площею 1,3268 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 20 020,25 грн. (Двадцять тисяч двадцять гривень 25 коп.); 
площею 0,1319 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району,  вартістю  
13 961,15  грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот шістдесят одна гривня 15 коп.) та площею 0,2542 
га (сіножаті) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 803,04 грн. (Вісімсот 
три гривні 04 коп.); 

- гр. Усенко Валентині Миколаївні, площею 0,0640 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Золота осінь» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 709,66 грн. (Дві тисячі сімсот дев’ять гривень 66 коп.); 

- гр. Рубану Віктору Антоновичу, площею 0,0976 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 458,88 грн. (Шість тисяч чотириста п’ятдесят вісім   
гривень 88 коп.); 

- гр. Горкун Марії Миколаївні, площею 0,0684 га  для ведення садівництва, на 
території с/т «СТАРІ МОСТИ» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 173,60 грн. (Три тисячі сто сімдесят три гривні 60 коп.); 

- гр. Симанчук Марії Іванівні, площею 2,4792 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 17 976,44 грн. (Сімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят шість 
гривень 44 коп.); 

- гр. Мухомор Любові Василівні, площею 0,0486 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Лісний» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 110,56 грн. (Дві тисячі сто десять гривень 56 коп.); 

- гр. Мініну Юрію Володимировичу, площею 0,0580 га  для ведення садівництва, в 
межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 212,70 грн. 
(Три тисячі  двісті дванадцять  гривень 70 коп.); 

- гр. Сидоренко Надії Федорівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Оріон» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 715,10 грн. (Чотири тисячі сімсот п’ятнадцять гривень        
10 коп.); 

- гр. Муравицькому Сергію Юрієвичу, площею 22 583,00 кв.м,  придбана у власність 
під землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення (для 
будівництва та обслуговування торгового комплексу, роздрібної торгівлі та комерційних 
послуг), на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
1 840 062,84 грн. (Один мільйон вісімсот сорок  тисяч шістдесят дві гривні 84 коп.); 

- ТОВ «ВІАН-ГРУП», площею 9,5933 га (рілля), що знаходиться у власності 
товариства, для ведення підсобного сільського господарства, в межах Шпитьківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 111 687,81 грн. (Сто одинадцять 
тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 81 коп.); 

- ТОВ «ВІАН-ГРУП», площею 7,6641 га (земель громадського призначення), що 
знаходиться у власності товариства, для будівництва ветеринарної клініки для спортивних 
коней з інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 619 484,78 грн. (Два мільйони шістсот дев’ятнадцять тисяч чотириста 
вісімдесят чотири гривні 78 коп.); площею 7,6199 га (земель громадського призначення) під 
розміщення арени для проведення змагань з кінного спорту з інфраструктурою, в межах 
Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 742 774,72 грн. 
(Два мільйони сімсот сорок дві тисячі сімсот сімдесят чотири гривні 72 коп.);  площею 
3,0007 га (земель громадського призначення) для розміщення кінноспортивного комплексу з 
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інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 1 080 098,70 грн. (Один мільйон вісімдесят тисяч дев'яносто вісім гривень 70 коп.); 
площею 2,6400 га (земель громадського призначення) для розміщення кінноспортивного 
комплексу з інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 937 188,09 грн. (Дев'ятсот тридцять сім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 
09 коп.); площею 2,1547 га (земель громадського призначення) для розміщення 
кінноспортивного комплексу з інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 725 773,91 грн. (Сімсот двадцять п'ять тисяч сімсот 
сімдесят три гривні 91 коп.); площею 1,9199 га (земель громадського призначення) для 
розміщення кінноспортивного комплексу з інфраструктурою, в межах Шпитьківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 627 665,37 грн. (Шістсот двадцять 
сім тисяч шістсот шістдесят п'ять гривень 37 коп.); площею 1,4000 га (земель громадського 
призначення) під розміщення арени для проведення змагань з кінного спорту з 
інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 496 993,68 грн. (Чотириста дев'яносто шість тисяч дев'ятсот дев'яносто три гривні         
68 коп.); площею 0,1963 га (земель громадського призначення) для розміщення 
кінноспортивного комплексу з інфраструктурою, в межах Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 67 092,66 грн. (Шістдесят сім тисяч дев'яносто дві 
гривні 66 коп.). 

- ВАТ  «Київмедпрепарат», площею13,1735 га (рілля), що надана у власність для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 70 176,00 грн. (Сімдесят тисяч сто сімдесят шість гривень 
00 коп.); 

- ТОВ «РОСЬ-1», площею 0,3265 га (землі комерційного призначення) під розміщення 
існуючої автозаправної станції, що розташована та території Чабанівської селищної ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 444 758,30 грн. (Чотириста сорок чотири тисячі 
сімсот п’ятдесят вісім гривень 30 коп.); 

- ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС», площею 0,3000 га, що надається в оренду для 
будівництва автозаправної станції, яка розташована в межах Чабанівської селищної ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 814 572,00 грн. (Вісімсот чотирнадцять тисяч 
п’ятсот сімдесят дві  гривні 00 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 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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