
 

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 відділу Держземагентства у Києво-
Святошинському районі № 01-21/624 від 07.02.2013 р., заяви громадян та юридичних осіб, 
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. Кирик Галині Микитівні, площею 0,0504 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Кременище» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 1 778,21 грн. (Одна тисяча сімсот сімдесят вісім гривень 
21 коп.); 

- гр. Плаксєєву Віктору Анатолійовичу, площею 0,0655 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Академічне» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 773,18 грн. (Дві тисячі сімсот сімдесят три гривні           
18 коп.); 

- гр. Мельнику Віталію Григоровичу, площею 1,2877 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Гореницької сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 41 883,89 грн. (Сорок одна тисяча вісімсот 
вісімдесят три гривні  89 коп.); 

 - гр. Мельник Валентині Іванівні, площею 1,2735 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 41 421,99 грн. (Сорок одна тисяча чотириста двадцять 
одна гривня 99 коп.);  

- гр. Мельнику Віталію Григоровичу, площею 0,1451 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 9 602,27 грн. (Дев’ять тисяч шістсот дві  
гривні 27 коп.); 

 - гр. Мельник Валентині Іванівні, площею 0,1451 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 9 602,27 грн. (Дев’ять тисяч шістсот дві гривні       
27 коп.); 
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- гр. Булгакову Юрію Антоновичу, площею 0,4400 га  (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 5 360,89 грн. (П’ять тисяч триста шістдесят гривень          
89 коп.); площею 0,8434 га (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 638,67 грн. (Дев’ять тисяч шістсот тридцять вісім гривень 67 коп.); площею 
0,2543 га (сіножаті) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 803,33 грн. (Вісімсот 
три гривні 33 коп.); 
 - гр. Паук Ларисі Петрівні, площею 0,1200 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, в межах с/т «МРІЯ» Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 41 747,74 грн. (Сорок одна тисяча сімсот сорок сім  гривень 74 коп.); 

- гр. Цікаленко Ульяні Дмитрівні, площею 1,0322 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 570,05 грн. (Одинадцять тисяч п’ятсот сімдесят гривень 05 коп.);  
площею 0,1318 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
13 950,56 грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят  гривень 56 коп.); 

- гр. Підгурській Євгенії Яківні, площею 0,0728 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 097,53 грн. (Дві тисячі дев’яносто сім гривень 53 коп.); 

- гр. Федько Тамарі Василівні, площею 0,0606 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Голубі озера» Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 025,09 грн. (Шість тисяч двадцять п’ять  
гривень 09 коп.); 

- гр. Гапченку Миколі Володимировичу, площею 0,0566 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Забір’я» Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 770,50 грн. (Три тисячі сімсот сімдесят гривень 
50 коп.); 

- гр. Вальченку Івану Филимоновичу, площею 0,0431 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах С/Т «Нива» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 824,80 грн. (Одна тисяча вісімсот двадцять чотири  
гривні 80 коп.);  

- гр. Шевченко Галині Олександрівні, площею 0,1200 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 087,65 грн. (Одна тисяча вісімдесят сім  
гривень 65 коп.); 

- гр. Кметик Любові Михайлівні, площею 0,0593 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Золота нива» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 510,69 грн. (Дві тисячі п’ятсот десять гривень 69 коп.); 

- гр. Моцак Валентині Петрівні, площею 0,0650 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 006,70 грн. (Одна тисяча шість гривень 70 коп.); 

-  ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», площею 5 000,00 кв.м, 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 452 700,00 грн. 
(Чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот гривень 00 коп.); 

-  Публічному акціонерному товариству «ВТБ БАНК», площею 0,7395 га (рілля) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 14 450,39 грн. (Чотирнадцять тисяч чотириста 
п’ятдесят гривень 39 коп.); 
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 -  Публічному акціонерному товариству «ВТБ БАНК», площею 0,9175 га  
(рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території Білогородської 
сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 21 887,57 грн. (Двадцять одна 
тисяча вісімсот вісімдесят сім гривень 57 коп.); площею 0,9083 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  21 668,08 грн.  (Двадцять  одна  тисяча  шістсот  
шістдесят  вісім  гривень 08 коп.);  площею  0,8882 га  (рілля)  для  ведення  особистого  
селянського  господарства,  на території   Білогородської   сільської   ради   Києво-
Святошинського    району,    вартістю    21 188,60 грн. (Двадцять одна тисяча сто вісімдесят 
вісім гривень 60 коп.); площею 0,9210 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Білогородської сільської ради  Києво-Святошинського району, 
вартістю 21 950,45 грн. (Двадцять одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят  гривень 45 коп.); площею 
0,3709 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 11 452,83 грн. 
(Одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні 83 коп.); 

- Державному підприємству «Об’єднання спортивно-господарських споруд»,  
площею 23,3371 га в постійне користування для будівництва Державного центру 
олімпійської підготовки «Гореничі» з об’єктами інфраструктури, в адміністративних межах 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 435 200,06 грн. (Сім 
мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч двісті гривень 06 коп.); 
  

 2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
передати на зберігання  до відділу Держземагентства у Києво-Святошинському районі.       

 
             3. Відділу Держземагентства 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. 
 
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (голова комісії – Шевчук 
Л.С.) та постійну комісію 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 лютого 2013 року 
№ 301-26-VІ 


