
 

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 Держземагенства у Києво-
Святошинському районі № 01-21/3191 від 05.04.2013 р., 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», 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”: 
  
- гр. Зінов’єву Борису Михайловичу, площею 0,0509 га (багаторічні насадження) для 

ведення садівництва, в межах с/т «МРІЯ» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 766,98 грн. (Три тисячі сімсот шістдесят шість гривень 
98 коп.); 

- гр. Одінцову Валерію Михайловичу, площею 0,0760 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Росинка» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 217,73 грн.  (Три  тисячі  двісті  сімнадцять  гривень  
73 коп.); 

- гр. Мудрику Валерію Миколайовичу, площею 0,5266 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 420,49 грн. (Двадцять три тисячі чотириста двадцять  
гривень 49 коп.); 

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

- гр. Питайчук Марії Микитівні, площею 1,6022 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю  27 979,85 грн.  (Двадцять  сім  тисяч  дев’ятсот  сімдесят  дев’ять  гривень 
85 коп.); 

- гр. Владиці Надії Дмитрівні, площею 0,4416 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 219,61 грн. (Шість тисяч двісті дев’ятнадцять гривень 61 коп.); 
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- гр. Парафейнікову Борису Дмитровичу, площею 0,0476 га для ведення 
садівництва, в межах с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 150,02 грн. (Три тисячі сто п’ятдесят гривень 02 коп.); 

- гр. Литвин Валентині Миколаївні, площею 2,6825 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 41 640,58 грн. (Сорок одна тисяча шістсот сорок гривень 
58 коп.); 

- гр. Мартюку Миколі Миколайовичу, площею 0,0593 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території ГО СТ «Суднобудівник-2» Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 388,64 грн. (Чотири тисячі триста вісімдесят 
вісім гривень 64 коп.); 

- гр. Сумніковій Світлані Борисівні, площею 0,0618 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Іскра» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 466,98 грн. (Шість тисяч чотириста шістдесят шість 
гривень 98 коп.); 

- гр. Галушці Юрію Григоровичу, площею 0,1329 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 10 720,13 грн. (Десять тисяч сімсот двадцять 
гривень 13 коп.); площею 0,7793 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 13 292,89 грн. (Тринадцять тисяч двісті дев’яносто дві гривні 89 коп.) та площею 
0,2118 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 596,77 грн. (П’ятсот 
дев’яносто шість гривень 77 коп.); 

- гр. Борознюку Василю Івановичу, площею 0,0519 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Машинобудівник» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 431,01 грн. (П’ять тисяч чотириста тридцять одна  
гривня 01 коп.); 

- гр. Грушовенко Євдокії Опанасівні, площею 0,0254 га (пасовища) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 101,89 грн. (Сто одна гривня 89 коп.); 

- гр. Грушовенко Євдокії Опанасівні, площею 0,2583 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  2 391,81 грн. (Дві тисячі триста дев’яносто одна гривня 
81 коп.); площею 0,0168 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 106,43 грн. 
(Сто шість гривень 43 коп.) та площею 0,0263 га (сіножаті) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 29,18 грн. (Двадцять дев’ять гривень 18 коп.); 

- гр. Калько Марії Іванівні, площею 0,0681 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «РАТАЙ» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 4 957,38 грн. (Чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 38 коп.); 

- гр. Зотову Віктору Федоровичу, площею 0,0750 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Мрія» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 085,63 грн. (Одна тисяча вісімдесят п’ять гривень 63 коп.); 

- гр. Хрущу Василю Івановичу,  площею  0,0482 га   для  ведення  садівництва,  в 
межах  с/т  «ЛІСНИЙ»  Хотівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району, вартістю 
2 040,70 грн. (Дві тисячі сорок гривень 70 коп.); 

 
 



 

 

 
 

 

3
 

 
 

- гр. Денисенко Наталі Валентинівні, площею 0,0840 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Анаконда» Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 476,64 грн. (Чотири тисячі чотириста сімдесят шість  
гривень 64 коп.); 

- гр. Міжнарич Леоніду Володимировичу, площею 0,0811 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 6 242,08 грн. (Шість тисяч двісті сорок дві гривні  
08 коп.); 

- гр. Круть Володимиру Івановичу, площею 0,0550 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Джерело» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 004,67 грн. (П’ять тисяч чотири гривні 67 коп.); 

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

- гр. Грищенко Вірі Іванівні, площею 1,5824 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю  29 419,77 грн.  (Двадцять дев’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 
77 коп.); 

- гр. Матушевич Ганні Іванівні, площею 0,1328 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 839,49 грн. (Дев’ять  тисяч вісімсот тридцять дев’ять 
гривень 49 коп.) та площею 02679 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
754,82 грн. (Сімсот п’ятдесят чотири гривні 82 коп.); 

- гр. Алексюку Євгену Володимировичу, площею 1,3409 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 39 345,08 грн. (Тридцять дев’ять тисяч триста сорок п’ять  
гривень 08 коп.); 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.) та 
площею 0,1145 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 162,40 грн. (Сто 
шістдесят дві гривні 40 коп.); 

- гр. Сибірку Євгену Овдійовичу, площею 0,0477 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Сонячна поляна» Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 367,49 грн.  (Дві тисячі триста шістдесят сім гривень 
49 коп.); 

- гр. Головіній Валентині Федорівні (померла), площею 1,8393 га для ведення 
особистого селянського господарства, на території Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 42 743,57 грн. (Сорок дві тисячі сімсот сорок три гривні  
57 коп.);  

- гр. Кучерявій Тетяні Павлівні, площею 0,4540 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10 830,45 грн. (Десять тисяч вісімсот тридцять гривень 45 коп.); 

- гр.гр. Українцю Олександру Георгійовичу, Симанчук Марії Іванівні, площею 
0,7289 га  для ведення особистого селянського господарства, в межах Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 67 912,35 грн. 
(Шістдесят сім тисяч дев’ятсот дванадцять гривень 35 коп.). 
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2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок передати 
на зберігання  до відділу Держземагенства у Києво-Святошинському районі.     

   
3. Відділу Держземагенства 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. 

 
      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 
25 квітня 2013 року 
№ 320-28-VІ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


