
 

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 13.11.2012 р. № 07-27/6247 та управління Держкомзему у Києво-
Святошинському районі від 25.09.2012 року № 15749, заяви громадян, 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 
постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури,  
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. Недашківській Олександрі Михайлівні, площею 1,6172 га (рілля) для ведення 

особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 37 572,39 грн. (Тридцять сім тисяч п’ятсот сімдесят дві  
гривні  39 коп.); 

- гр. Куранді Олександру Миколайовичу, площею 0,0507 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Ірпінь» Гореницької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 2 516,38 грн. (Дві тисячі п’ятсот шістнадцять  
гривень 38 коп.); 

- гр. Лунякову Олександру Сергійовичу, Лунякову Петру Сергійовичу, площею 
1,0106 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території  
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 29 214,67 грн. 
(Двадцять дев’ять тисяч двісті чотирнадцять  гривень 67 коп.); 

- гр. Бословяк Євдокії Григорівні, площею 1,5654 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 37  695, 79 грн. (Тридцять сім тисяч шістсот дев’яносто 
п’ять гривень 79 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. Завадському Олександру Георгійовичу, площею 0,0656 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 4 341,22 грн. (Чотири тисячі триста сорок одна  
гривня  22 коп.); 

- гр. Барташевській Людмилі Георгіївні, площею 0,0500 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Кременище» Ходосівської сільської 
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ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 116,93 грн. (Дві тисячі сто 
шістнадцять  гривень  93 коп.); 

- гр. Кряченко Ніні Гаврилівні, площею 1,7103 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території  Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 521,14 грн. (Чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять одна гривня 14 коп.); 

- гр. Кряченко Ніні Гаврилівні, площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території  Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  9 750,56 грн.  (Дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень  
56 коп.); 

- гр. Марчук Людмилі Петрівні, площею 0,0488 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Кінематографіст» Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 478,59 грн. (Чотириста сімдесят вісім  гривень  
59 коп.); 

- гр. Бобровник Галині Федорівні, площею 0,0610 га для ведення садівництва, в 
межах  СТ  «Росинка»  Хотівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району, вартістю  
2 582,66 грн. (Дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві  гривні  66 коп.); 

- гр. Спасіченку Івану Семеновичу, площею 1,3472 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 51 306,27 грн. (П’ятдесят одна тисяча триста шість 
гривень 27 коп.); 

- гр. Железняк Тамарі Іванівні, площею 0,0520 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 059,94  грн.  (Три  тисячі  п’ятдесят  дев’ять  гривень 
94 коп.); 

- гр. Заклунній-Мироненко Валерії Гаврилівні, площею 0,0488 га (багаторічні 
насадження)  для ведення садівництва, на території с/т «Театральне» Хотівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 066,11 грн. (Дві тисячі шістдесят шість  
гривень 11 коп.); 

- гр. Тарасову Веніаміну Прокоповичу, площею 0,0690 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 566,21 грн. (Чотири тисячі п’ятсот шістдесят шість  
гривень 21 коп.); 

- гр. Байшеву Віктору Давидовичу, площею 0,0616 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «ВОЇН-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  4 076,51  грн.  (Чотири  тисячі  сімдесят  шість  гривень 
51 коп.); 

- гр. Матюшенко Юрію Павловичу, площею 0,6868 га (рілля), що надана в спільну 
часткову власність для ведення особистого селянського господарства, на території  
Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 18 118,49 грн. 
(Вісімнадцять тисяч сто вісімнадцять  гривень 49 коп.); 

- гр. Бурлаці Ганні Василівні, площею 0,0635 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 202,24 грн. (Чотири тисячі двісті дві гривні 24 коп.); 

- гр. Богуславському Володимиру Павловичу, площею 0,0470 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Лісова поляна» Віто-Поштової 
сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 2 603,39 грн. (Дві тисячі шістсот три  
гривні 39 коп.) та площею 0,0200 га (багаторічні насадження) для ведення садівництва, на 
території с/т «Лісова поляна» Віто-Поштової сільської ради  Києво-Святошинського району, 
вартістю 1 107,84 грн. (Одна тисяча сто сім гривень 84 коп.); 

- гр. Бондарю Максиму Сергійовичу, площею 0,0627 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Оріон» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 735,87 грн. (П’ять тисяч сімсот тридцять п’ять гривень 
87 коп.); 
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- гр. Лук’яненко Світлані Григорівні, площею 0,0753 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Струмок» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 6 540,35 грн. (Шість тисяч п’ятсот сорок гривень 35 
коп.); 

- гр. Ромашку Григорію Олександровичу, площею 0,7320 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 24 146,04 грн. (Двадцять чотири тисячі сто сорок шість  
гривень  04 коп.); 

- гр. Ткаченко Варварі Іванівні, площею 1,3596 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 37  957, 19  грн. (Тридцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят 
сім гривень 19 коп.); 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.) та площею 0,1091 га  (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, в межах Тарасівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 554, 02 грн. (Сім тисяч п’ятсот  
п’ятдесят чотири гривні 02 коп.);   

- гр. Хоменок Ганні Григорівні, площею 1,2372 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 38  005, 68  грн. (Тридцять вісім тисяч п’ять гривень 68 коп.); площею 
0,4014 га для ведення особистого селянського господарства, в межах Гореницької сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 232, 02 грн. (П’ятнадцять тисяч двісті 
тридцять дві гривні 02 коп.) та площею 0,0821 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 20 034,66 грн.(Двадцять тисяч  тридцять чотири гривні 66 коп.);   

- гр. Зальотову Володимииру Вікторовичу, площею 0,2390 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12  999, 46  грн. (Дванадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто 
дев’ять гривень 46 коп.); 

- гр. Жулинській Людмилі Євгенівні, площею 0,0505 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 803,04 грн. (Дві тисячі вісімсот три  гривні  04 коп.); 

- гр. Єрьоменку Володимиру Івановичу, площею 0,0586 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Ратай» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 265,82 грн. (Чотири тисячі двісті шістдесят п’ять   
гривень 82 коп.); 

- гр. Федорову Олексію Миколайовичу, площею 0,1348 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 876, 87 грн. (Одна тисяча вісімсот сімдесят шість 
гривень 87 коп.); 

- гр. Мутовкіній Марії Кузьмівні, площею 1,3328 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 39  107, 38  грн. (Тридцять дев’ять тисяч сто сім гривень 
38 коп.); 

- гр. Блаженець Катерині Іванівні, площею 0,0787 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 16 275, 39  грн. (Шістнадцять тисяч двісті сімдесят 
п’ять гривень 39 коп.); 

- гр. Блаженець Катерині Іванівні, площею 0,4013 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 15  228, 20  грн. (П’ятнадцять тисяч двісті двадцять вісім гривень 20 коп.) 
та площею 1,2124 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
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Гореницької сільської ради Києво- Святошинського району, вартістю 37  556, 88  
грн. (Тридцять сім  тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень 88 коп.); 

 - гр. Рипінській Катерині Володимирівні, площею 0,0907 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах с/т «ЗЕЛЕНИЙ СХИЛ» Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 3 588,14 грн. (Три 
тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень 14 коп.); 

- гр. Самойленко Катерині Терентіївні, площею 0,8230 га (рілля), що надана у 
приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах 
Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 13 759, 87 грн. 
(Тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 87 коп.) та площею 0,7780 га  (рілля), що 
надана у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 13  007, 52 грн. 
(Тринадцять тисяч сім гривень 52 коп.); 

- гр. Найчуку Василю Флоровичу, площею 0,0511 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Озерний» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  
Києво-Святошинського  району,  вартістю  5 080,54  грн.  (П’ять  тисяч  вісімдесят  гривень 
54 коп.); 

- гр. Гайдаю Миколі Миколайовичу, площею 0,6973 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  21  600, 49 грн.  (Двадцять одна тисяча шістсот гривень 
49 коп.) та площею 0,3772 га  (рілля) для ведення особистого селянського господарства, в 
межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 18 111, 19 грн. 
(Вісімнадцять тисяч сто одинадцять гривень 19 коп.);  

- гр. Торлін Олександрі Костянтинівні, площею 0,0537 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 402, 98  грн. (Чотириста дві гривні 98 коп.); 

- гр. Іванову Олексію Івановичу, площею 0,071 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Тиша» Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 932,80 грн.  (Три тисячі дев’ятсот тридцять дві гривні 
80 коп.); 

- гр. Бобренко Ганні Федорівні, площею 1,2070 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 20 731, 53 грн. (Двадцять тисяч сімсот тридцять одна гривня 53 коп.) та 
площею 1,2071 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 20 733, 27 грн. (Двадцять  
тисяч сімсот тридцять три гривні 27 коп.); 

- гр. Бобренко Ганні Федорівні, площею 0,1735 га (сіножаті) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2  885, 70  грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 70 коп.) та 
площею  0,1734 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 884, 03 грн. (Дві 
тисяч вісімсот вісімдесят чотири  гривні 03 коп.); 

- гр. Семенченко Ользі Семенівні, площею 1,5399 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Петрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 40 861, 25  грн. (Сорок тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 25 коп.); 

- гр. Василенко Ганні Аврамівні, площею 0,2000 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1  835, 34 грн. (Одна тисяча вісімсот тридцять п’ять гривень 34 коп.); 

- гр. Загоскіній Марії Йосипівні, площею 0,6038 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 18 704, 07 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот чотири гривні 07 коп.) та 
площею 0,4008 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
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Гореницької сільської ради Києво- Святошинського району, вартістю 15 209, 21 
грн. (П'ятнадцять тисяч двісті дев′ять гривень 21 коп.); 

- гр. Загоскіній Марії Йосипівні, площею 0,0788 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 16 296, 06 грн. (Шістнадцять тисяч двісті 
дев’яносто шість гривень 06 коп.); 

- гр. Кондратенко Лідії Іванівні, площею 0,3000 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 4 656, 91 грн. (Чотири тисячі шістсот п’ятдесят шість гривень 91 коп.); 

- гр. Пархоменко Олені Давидівні, площею 3,9550 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 52 971, 86 грн. (П′ятдесят дві тисячі дев’ятсот сімдесят 
одна гривня 86 коп.); 

- гр. Пономаренку Михайлу Володимировичу, 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. Клименку Борису Дем′яновичу, площею 0,0490 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 458,72 грн. (Чотири тисячі чотириста п’ятдесят вісім 
гривень 72 коп.); 

 - гр. Михайленку Петру Андрійовичу, площею 0,1006 га (багаторічні насадження) 
для ведення індивідуального садівництва, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 614,21 грн. (Чотири тисячі шістсот чотирнадцять 
гривень 21 коп.); 

- гр. Безрадній Галині Юхимівні, площею 0,0497 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Затишок» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 522,40 грн. (Чотири тисячі п’ятсот двадцять дві гривні 
40 коп.); 

- гр. Дворник Марії Іванівні, площею 1,6101 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10  750, 72  грн. (Десять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 72 коп.); 

- гр. Панченко Олександрі Миколаївні, площею 0,1267 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2  037, 69  грн. (Дві тисячі тридцять сім гривень 69 коп.) та 
площею 0,6524 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 952, 19 грн. (Дві 
тисячі дев′ятсот п’ятдесят дві гривні 19 коп.); 

- гр. Тарасенко Єві Олексіївні, площею 0,6028 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 18  673, 11 грн. (Вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні 11 коп.) та 
площею 0,3922 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 14 882, 90 грн. 
(Чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дві  гривні 90 коп.); 

- гр. Полєвій Ксенії Дмитрівні, площею 2,4500 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 52  932, 92 грн. (П′ятдесят дві тисячі дев’ятсот тридцять 
дві гривні 92 коп.); 

- гр. Сагаль Софії Устимівні, площею 0,6028 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 18 673, 11 грн. (Вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні 11 коп.); 
площею 0,4014 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 232, 02 грн. 
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(П′ятнадцять тисяч двісті тридцять дві гривні 02 коп.) та площею 0,0821 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, в межах Петрушківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 20 034,66 грн. (Двадцять тисяч 
тридцять чотири гривні 66 коп.); 

- гр. Калині Івану Дмитровичу, площею 0,0627 га для ведення садівництва, в межах 
СТ  «Вишневий»   Гатненської  сільської  ради   Києво-Святошинського  району,   вартістю   
6 561,15 грн. (Шість тисяч  п’ятсот шістдесят одна  гривня 15 коп.); 

- гр. Кокот Ніні Григорівні (померла), площею 2,9304 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 85 984, 61 грн. (Вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот 
вісімдесят чотири гривні 61 коп.); площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 8 035,46 грн. (Вісім тисяч тридцять п’ять гривень 46 коп.) 
та площею 0,0357 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 140,66 грн. 
(Сто сорок гривень 66 коп.); 

- гр. Федоренко Ганні Миколаївні (померла), площею 3,8293 га для ведення 
особистого селянського господарства, на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  29 328, 06  грн. (Двадцять дев’ять тисяч триста двадцять 
вісім гривень 06 коп.);  

- гр. Николаєнко Євдокії Василівні (померла), площею 0,2315 га для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 591, 50  грн. (Дванадцять тисяч п’ятсот дев’яносто одна  
гривня 50 коп.); 

- гр. Пархоменку Олександру Сергійовичу, площею 0,1182 га для ведення 
індивідуального садівництва, на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10 755,52 грн. (Десять тисяч  сімсот п’ятдесят п’ять гривень 52 коп.); 

- гр. Єрьоменко Галині Антонівні, площею 0,0800 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Личанської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 7 770,78 грн. (Сім тисяч сімсот сімдесят гривень 78 коп.); 

- гр. Карпуніну Миколі Йосиповичу, площею 0,0534 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Квітовод» Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 159,26 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять гривень 26 коп.). 

-  ТОВ «ЛУКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», площею 0,0100 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 185,88 грн. (Сто вісімдесят п’ять гривень 88 коп.); площею 0,0100 га (рілля) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 185,88  грн. (Сто вісімдесят п’ять гривень 88 коп.); 
площею 0,0100 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 185,88 грн. (Сто 
вісімдесят п’ять гривень 88 коп.); площею 0,0100 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 185,88 грн. (Сто вісімдесят п’ять гривень 88 коп.); площею 0,0100 га (рілля) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 185,88 грн. (Сто вісімдесят п’ять гривень 88 коп.). 

-  ТОВ фірма «КЛІФ ЛТД», площею 0,3300 га (під господарськими будівлями і 
дворами) в оренду для розміщення приміщень та виробничої бази, в межах Чабанівської 
селищної ради Києво-Святошинського району, вартістю 223 245,00 грн. (Двісті двадцять три 
тисячі двісті сорок п’ять гривень 00 коп.).   

2. ТОВ «ЛУКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» привести своє землекористування у відповідне 
функціональне використання згідно вимог Закону України «Про особисте селянське 
господарство» та наказу Держкомзему України від 23.07.2010 року № 548 «Про 
затвердження Класифікації видів цільового призначення земель». 
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3. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок передати на зберігання  до управління Держкомзему у Києво-Святошинському 
районі.       

4. 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. 

5. 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 
22 листопада 2012 року 
№ 265-23-VІ 


