
 

 

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 31.07.2012 № 07-27/4273, від 03.08.2012 № 07-27/4340, управління 
Держкомзему у Києво-Святошинському районі № 12172 від 14.08.2012 року, заяви громадян 
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», ДП «Головний 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”, 
ДП «Головний інститут землеустрою», ТОВ «Лідер Плюс»:  

- гр. Кратеноку Василю Івановичу, площею 0,1000 га  для ведення індивідуального 
садівництва, на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 10 464,35 грн. (Десять тисяч чотириста  шістдесят чотири  гривні  35 коп.); 

  - гр. Присяжнюк Ользі Іванівні, площею 0,0800 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 707,58 грн. (Чотири тисячі сімсот сім 
гривень 58 коп.); 

- гр. Золотарьову Володимиру Абрамовичу, площею 0,0458 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах с/т «Дубки» Хотівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 1 939,10 грн. (Одна тисяча дев’ятсот тридцять дев’ять  
гривень  10 коп.); 

- гр. Доготару Василю Івановичу, площею 0,4482 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2  402, 77  грн. (Дві тисячі чотириста дві  гривні 77 коп.), та площею 0,1316 
га для ведення особистого селянського господарства, в межах Лісниківської сільської ради 
Києво-Святошинського  району,  вартістю  449, 44 грн.  (Чотириста сорок дев’ять  гривень  
44 коп.); 

- гр. Корнєєвій Ніні Максимівні, площею 0,0572 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Ромашка» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 4 233,22 грн. (Чотири тисячі двісті тридцять три гривні 
22 коп.); 
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- гр. Бондаренку Івану Івановичу, площею 0,1329 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9  846, 88 грн. (Дев’ять тисяч вісімсот сорок шість  
гривень 88 коп.), та площею 0,2897 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
 989, 38  грн. ( Дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 38 коп.); 

- гр. Опанасенку Миколі Миколайовичу, площею 0,0520 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 428,13 грн. (Чотири тисячі чотириста двадцять вісім 
гривень  13 коп.); 

- гр. Власову Олексію Васильовичу, площею 0,0653 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Воїн-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 321,34 грн. (Чотири тисячі триста двадцять одна гривня  
34 коп.); 

- гр. Герасименко Ользі Федосіївні, площею 1,6133 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 37 501,14 грн. (Тридцять сім тисяч п’ятсот одна гривня  
14 коп.); 

- гр. Забудській Вірі Олександрівні, площею 0,6082 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 840,39 грн. (Вісімнадцять тисяч вісімсот сорок  гривень  
39 коп.); 

- гр. Прокопенку Валентину Михайловичу, площею 0,6083 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 843,48 грн. (Вісімнадцять тисяч вісімсот сорок три 
гривні 48 коп.); 

- гр. Голішевському Григорію Григоровичу, площею 1,3259 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 567,72  грн. (Двадцять дев’ять тисяч  п’ятсот шістдесят 
сім гривень 72 коп.) та площею 0,1088 га  (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 550,98  грн. (Одинадцять   тисяч п’ятсот  п’ятдесят  гривень  98 коп.); 

- гр. Міхєєву Володимиру Івановичу, площею 0,0462 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 057,38 грн. (Три тисячі п’ятдесят сім  гривень  38 коп.); 

- гр. Шевченко Галині Гаврилівні, площею 1,2460 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 42 754,47  грн. (Сорок дві  тисячі сімсот п’ятдесят  чотири   
гривні  47 коп.) та площею 0,2609 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 184,00 грн. (Чотирнадцять  тисяч сто вісімдесят чотири   гривні  00 коп.);  

- гр. Ткачук Ларисі Яківні, площею 0,0420 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Нива» Хотівської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 778,21 грн. (Одна тисяча сімсот сімдесят вісім гривень  21 коп.); 

- гр. Холостовій Євгенії Федорівні, площею 0,0962 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території  Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю  2 771,78 грн. (Дві тисячі сімсот сімдесят одна  гривня  78 коп.); 

- гр. Невідомому Павлу Петровичу, площею 0,5725 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах  Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  18 753,98 грн. (Вісімнадцять тисяч  сімсот п’ятдесят три  
гривні  98 коп.); 
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- гр. Кабанець Валентині Авксентіївні, площею 0,0638 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 4 222,08 грн. (Чотири  тисячі двісті двадцять дві гривні 
08 коп.); 

- гр. Шишкову Семену Миколайовичу, площею 0,0523 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 461,06 грн. (Три тисячі чотириста шістдесят одна гривня 
06 коп.); 

- гр. Моісеєнкову Владиславу Леонтійовичу, площею 0,0778 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 5 148,58 грн. (П’ять тисяч сто сорок вісім гривень 
58 коп.); 

- гр. Яцковій Людмилі Матвіївні, площею 0,0520 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Машинобудівник» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 785,38 грн. (Три тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень 
38 коп.); 

- гр. Іванікіну Володимиру Петровичу, площею 0,0953 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 325,47  грн. (Триста двадцять п’ять гривень 47 коп.); 

- гр. Гумену Миколі Борисовичу, площею 0,0317 га (під сіножатями), що надається в 
оренду для сінокосіння та риборозведення, в межах Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 375,20  грн. (Триста сімдесят п’ять гривень 20 коп.) та 
площею 0,0283 га (землі під водою), що надається в оренду для сінокосіння та 
риборозведення, в межах Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
214,17 грн. (Двісті чотирнадцять гривень 17 коп.); 

- гр. Погребному Степану Федоровичу, площею 0,1320 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства в межах Хотівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 13 971,71 грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот сімдесят одна    
гривня  71 коп.); 

  - гр. Приходьку Олександру Степановичу, площею 1,9399 га  (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 19 926,92 грн. (Дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
двадцять шість гривень 92 коп.);   

  - гр. Приходьку Олександру Степановичу та Приходько Раїсі Олександрівні, 
площею 1,1130 га  (рілля) для ведення особистого селянського господарства в межах 
Михайлівсько-Рубежівської   сільської   ради   Києво-Святошинського   району,   вартістю  
30 936,00 грн. (Тридцять тисяч дев’ятсот тридцять шість гривень 00 коп.), що надані у 
спільну часткову власність;   

  - гр. Приходьку Олександру Степановичу та Худолій Ніні Миколаївні, площею 
0,7102 га  (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства в 
межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
66 170,05 грн. (Шістдесят шість тисяч сто сімдесят гривень 05 коп.), що надані у спільну 
часткову власність;   

- гр. Харкіну Степану Андрійовичу, площею 0,0606 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Квітовод» Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 180,74 грн. (Сто вісімдесят  гривень 74 коп.); 

  - гр. Білому Василю Михайловичу, площею 1,5990 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю  15 194,77 грн. (П’ятнадцять тисяч сто дев’яносто чотири гривні 77 коп.); 
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- гр. Жмурко Лідії Гнатівні, площею 0,0534 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Берізка» Ходосівської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 884,06 грн. (Одна тисяча  вісімсот вісімдесят чотири гривні  06 коп.); 

- гр. Пархомей Ростиславу Миколайовичу, площею 0,0556 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Сокіл» Гатненської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 5 059,26 грн. (П’ять тисяч п’ятдесят дев’ять 
гривень 26 коп.); 

- гр. Сінельніченко Олександрі Гнатівні, площею 0,4516 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 420,98  грн.  (Дві тисячі чотириста двадцять гривень  
98 коп.); 

- гр. Сінельніченко Олександрі Гнатівні, площею 0,9035 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 605,54 грн. (Чотирнадцять тисяч шістсот п’ять гривень 
54 коп.); 

- гр. Радок Леоніду Михайловичу, площею 0,0574 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Оленівка» Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 228,29 грн. (Двісті двадцять вісім  гривень 29 коп.); 

- гр. Тимочку Степану Теодозійовичу, площею 0,1010 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Надія» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 494,43 грн. (Дві тисячі чотириста дев’яносто чотири  
гривні 43 коп.); 

- гр. Ткаченко Софії Костянтинівні, площею 0,1271 га (пасовища) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  170,26  грн. (Сто сімдесят  гривень 26 коп.); 

- гр. Ткаченко Софії Костянтинівні, площею 0,1196 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 698,33  грн. (Дванадцять тисяч шістсот дев’яносто вісім  
гривень 33 коп.); 

- гр. Кузнецову Олександру Михайловичу, площею 0,0604 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Кургани» Чабанівської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 2 678,88 грн. (Дві тисячі шістсот сімдесят вісім  
гривень 88 коп.); 

- гр. Лук’яновій Людмилі Миколаївні, площею 0,0736 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Тиша» Віта-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  1 762,66 грн. (Одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні 
66 коп.);  

- гр. Прилуцькій Надії Федорівні, (померла) площею 0,0493 га для ведення 
садівництва, на території с/т «Озерний» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 3 921,28 грн. (Три  тисячі  дев’ятсот двадцять одна гривня           
28 коп.); 

- гр. Яковцовій Наталії Опанасівні, (померла) площею 0,0608 га для ведення 
садівництва, на території с/т «Академічне» с. Круглик Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 574,18 грн. (Дві  тисячі  п’ятсот сімдесят чотири гривні  
18 коп.); 

- гр. Криуліну Анатолію Петровичу, (померлий) площею 0,0876 га  для ведення 
індивідуального садівництва, на території Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 469,73 грн. (Шість тисяч чотириста шістдесят дев’ять  
гривень  73 коп.);  
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- гр. Дем’янчуку Василю Романовичу, площею 1,8209 га для ведення особистого 
селянського господарства на території Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  24 097,95 грн. (Двадцять чотири тисячі  дев’яносто сім  
гривень 95 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 на території 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. Дранута Ігору Миколайовичу, площею 1,6800 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 45 784,40 грн. (Сорок п’ять тисяч сімсот вісімдесят чотири  
гривні 40 коп.); 

- гр. Єрославцеву Михайлу Сергійовичу, площею 1,9999 га (рілля) для ведення 
фермерського господарства в межах Забірської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю  36 386,01 грн.  (Тридцять  шість  тисяч  триста вісімдесят шість гривень  
01 коп.); 

- гр. Дранута Ігору Миколайовичу, площею 0,1446 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 25 717,18 грн. (Двадцять п’ять тисяч сімсот 
сімнадцять  гривень 18 коп.); 

- гр. Бондаренко Ользі Леонідівні, площею 0,0474 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Колос» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 006,85 грн. (Дві тисячі шість  гривень 85 коп.); 

- гр. Кузьменку Василю Івановичу, площею 0,0446 га  для ведення садівництва, в 
межах СТ «СОНЯЧНА ПОЛЯНА» Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 951,49 грн. (Дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят одна  гривня 49 коп.); 

- гр. Семеновій Галині Анисимівні, площею 0,0520 га (багаторічні насадження)  для 
ведення садівництва, на території с/т «Нивка» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 3 059,94 грн. (Три тисячі п’ятдесят дев’ять гривень  
94 коп.); 

- гр. Дмитренку Дмитру Леонідовичу, площею 1,9749 га під розміщення офісно-
складських та торгівельних приміщень в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
Києво-Святошинського  району,  вартістю  503 007,03 грн.  (П’ятсот три тисячі сім гривень 
03 коп.); 
            - гр. Даньшину Станіславу Васильовичу, площею 0,0711 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «КУРГАНИ» Чабанівської селищної 
ради  Києво-Святошинського району, вартістю 5 175,74 грн. (П’ять тисяч сто сімдесят п’ять  
гривень 74 коп.); 
             -  гр. Коновал Ганні Григорівні, площею 0,1095 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 462,08 грн. (Десять тисяч чотириста шістдесят дві  
гривні 08 коп.); 
             -  гр. Маренко Тетяні Павлівні, площею 0,1200 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 551,58 грн. (Шість тисяч п’ятсот п’ятдесят одна  гривня 
58 коп.); 
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             -  гр. Ширяєвій Любові Степанівні, площею 0,1200 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 551,58 грн. (Шість тисяч п’ятсот п’ятдесят одна  гривня 
58 коп.); 

- гр. Медведенку Руслану Анатолійовичу, площею 0,1095 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва, на території Чабанівської селищної  
ради  Києво-Святошинського району, вартістю 10 462,08 грн. (Десять тисяч чотириста 
шістдесят дві  гривні 08 коп.); 

-  ТОВ «БАССАН», площею 0,2500 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства в межах Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю                
4 729,62 грн. (Чотири  тисячі  сімсот двадцять дев’ять   гривень 62 коп.); площею 0,2500 га 
(рілля) для ведення особистого селянського господарства в межах Бобрицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 729,62 грн. (Чотири тисячі сімсот двадцять 
дев’ять гривень 62 коп.); площею 0,2492 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства  в межах Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського  району,  вартістю  
4 714,45 грн. (Чотири  тисячі  сімсот чотирнадцять гривень 45 коп.); площею 0,2476 га 
(рілля) для ведення особистого селянського господарства в межах Бобрицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 684,17 грн. (Чотири тисячі шістсот вісімдесят 
чотири  гривні 17 коп.); площею 0,2500 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства  в межах Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського  району,  вартістю  
4 729,62 грн. (Чотири  тисячі  сімсот двадцять дев’ять гривень 62 коп.) та площею 0,2500 га 
(рілля) для ведення особистого селянського господарства в межах Бобрицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 729,62 грн. (Чотири тисячі сімсот двадцять 
дев’ять гривень 62 коп.); 

- ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», площею 157,4240 га 
в довгострокову оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу будівель 
та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об’єктами інфраструктури, 
розташованої в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 54 767 809, 60 грн. (П’ятдесят чотири мільйони сімсот 
шістдесят сім тисяч вісімсот дев’ять гривень 60 коп.); 
           -  ДП «Київське лісове господарство», площею 18,2 га для лісогосподарського 
призначення в межах Дмитрівської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю        
375 872,71 грн. (Триста сімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 71 коп.) та площею 
30,0 га для лісогосподарського призначення в межах Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 664 694,24 грн. (Шістсот шістдесят чотири тисячі шістсот 
дев’яносто чотири гривні 24 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 – Граждан В.В.).  

 
 

                       Голова ради                             В.В. Луцюк 
м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 246-19-VІ 


