
 
 
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 № 01-21/4028 від 20.05.2013 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», 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», 
ТОВ «Лідер Плюс»:  

- гр.  Значківському Олексію Климентійовичу, площею 0,0617 га для ведення 
садівництва, на території с/т «Шлакоблочник» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2832,10 грн.  (дві  тисячі  вісімсот  тридцять  дві  гривні 
10 коп.); 

-  гр.  Соколенко Тетяні Миколаївні, площею 0,1000 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Ірпінь» Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
4963,26 грн. (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят три гривні 26 коп.); 

-   гр. Довженко Галині Федорівні, площею 0,1268 га (пасовище) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 642,94 грн. (шістсот сорок дві гривні 94 коп.); 

-  гр. Довженко Галині Федорівні, площею 0,8891 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14732,42 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот тридцять дві 
гривні 42 коп.) та площею 0,1341 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 3908,19 грн. (три тисячі дев’ятсот вісім гривень 19 коп.); 

-   гр. Складаному Миколі Анастасійовичу, площею 1,1922 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14525,63 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять 
п’ять гривень 63 коп.); 

 
 
 



 

 

 
 

 

2
 

 
 

-    гр. Складаному Миколі Анастасійовичу, площею 0,1316 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 13929,38 грн. (тринадцять тисяч 
дев’ятсот двадцять дев’ять гривень 38 коп.); 

-  гр. Мережко Ользі Василівні, площею 0,1000 га (рілля)для ведення особистого 
селянського господарства на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1816,46 грн. (одна тисяча вісімсот шістнадцять гривень 46 коп.); 

-  гр. Федоренко Євдокії Захарівні, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та ведення особистого селянського господарства в межах Хотівської та 
Ходосівської сільських рад Києво-Святошинського району, площею 1,2294 га (рілля) 
вартістю 14978,88 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 88 коп.); 
площею 0,1320 га (багаторічні насадження) вартістю 20026,14 грн. (двадцять тисяч двадцять 
шість гривень 14 коп.) та площею 0,2829 га (сіножаті) вартістю 652,16 грн.(шістсот п’ятдесят 
дві гривні 16 коп.); 

-  гр. Мойсі Дмитру Іллічу, площею 0,060 га  для ведення садівництва на території 
Горенської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3762,45 грн. (три тисячі 
сімсот шістдесят дві гривні 45 коп.); 

-   гр. Яковлеву Георгію Терентійовичу, площею 0,0538 га для ведення садівництва, 
на території с/т «Сокіл» Гатненської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 
4895,49 грн. (чотири тисячі вісімсот дев’яносто п’ять гривень 49 коп.); 

-  гр. Місячній Марії Яківні, площею 2,2448 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 24337,99 грн. (двадцять чотири тисячі триста тридцять сім 
гривень 99 коп.); площею 0,1091 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7554,02 грн. (сім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 02 коп.) та площею 
0,1225 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, на території Віто-
Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 173,76 грн. (сто сімдесят 
три гривні 76 коп.); 

-   гр. Бондаренко Парасковії Федорівні, для ведення особистого селянського 
господарства на території Ходосівської, Хотівської та Лісниківської сільських рад Києво-
Святошинського району, площею 0,1318 га (сіножаті), вартістю 416,36 грн. (чотириста 
шістнадцять гривень 36 коп.); площею 1,2544 га (рілля), вартістю 15283,47 грн. (п'ятнадцять 
тисяч двісті вісімдесят три гривні 47 коп.); площею 0,2501 га (багаторічні насадження), 
вартістю 26472,18 грн. (двадцять шість тисяч чотириста сімдесят дві гривні 18 коп.); площею 
0,0883 га (багаторічні насадження), вартістю 9346,24 грн. (дев’ять тисяч триста сорок шість 
гривень 24 коп.); 

 - гр. Семенюку Олексію Федотовичу, площею 0,0588 га для ведення садівництва на 
території с/т «ОРФА» Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 4620,80 грн. (чотири тисячі шістсот двадцять гривень 80 коп.); 

-   гр. Венедиктовій Марії Іванівні, площею 0,0592 га для ведення садівництва на 
території с/т «Роднічок» Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 7393,34 грн. (сім тисяч триста дев’яносто три гривні 34 коп.); 

-  гр. Дяченку Віктору Петровичу, площею 1,5399 га для ведення особистого 
селянського господарства на території  Петрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 40861,25 грн. (сорок тисяч вісімсот шістдесят одна гривня 25 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 
06 червня 2013 року 
№ 331-29-VІ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


