
 
 
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 № 01-21/6498 від 12.08.2013 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. Слєпишеву Володимиру Михайловичу, площею 0,0800 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва, в межах Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 18 501,86 грн. (вісімнадцять тисяч п’ятсот 
одна гривня 86 коп.); 

- гр. Романенко Валентині Михайлівні, площею 0,0538 га для ведення садівництва, 
на території с/т «Пуща Водиця» Горенської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 3 292,63 грн. (три тисячі двісті дев’яносто дві гривні 63 коп.); 

- гр. Назаренко Лідії Федорівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території ГО СТ «Стави» Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 474,85 грн. (три тисячі чотириста сімдесят чотири гривні 
85 коп.); 

- гр. Чернобилюку Дмитру Івановичу, площею 0,0530 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Нивка» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 898,46 грн. (три тисячі вісімсот дев’яносто вісім 
гривень 46 коп.); 

- гр. Панасюк Раїсі Іванівні, площею 0,0496 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Кременище» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 004,03 грн. (дві тисячі чотири гривні 03 коп.); 

- гр. Герасимовій Світлані Василівні, площею 0,0582 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Роднічок» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 223,78 грн.  (три  тисячі  двісті  двадцять  три  гривні 
78 коп.); 
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- гр. Грищенку Миколі Васильовичу, площею 0,7267 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 971,23 грн. (двадцять три тисячі дев’ятсот сімдесят 
одна гривня 23 коп.); 

- гр. Дрожжину Валерію Прокоповичу, площею 0,1066 га  для ведення садівництва, 
в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
6 359,17 грн. (шість тисяч триста п’ятдесят дев’ять гривень 17 коп.); 

- гр. Копил Надії Петрівні, площею 0,2500 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 5 401,34 грн. (п’ять тисяч чотириста одна гривня 34 коп.); 

- гр. Кернешел Марії Захарівні (померла), площею 0,0766 га для ведення 
садівництва, на території Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 18 673,73 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні 73 коп.); 

- гр. Ткачуку Миколі Лукичу, площею 0,1345 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 982,78 грн. (дванадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві 
гривні 78 коп.); 

- гр. Пацьорі Парасковії Іллівні, площею 0,1089 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського  району,  вартістю  7 540,16 грн.  (сім  тисяч  п’ятсот  сорок  гривень 
16 коп.); 

- гр. Пацьорі Парасковії Іллівні, площею 1,3499 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 33 955,59 грн. (тридцять три тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
п’ять гривень 59 коп.); площею 0,1635 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 2 302,80 грн. (дві тисячі триста дві гривні 80 коп.) та площею 0,1188 га (пасовища) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 344,67 грн. (триста сорок чотири гривні 67 коп.); 

- гр. Косенку Олександру Петровичу, площею 0,0700 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва та городництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 974,05 грн. (чотири тисячі дев’ятсот сімдесят чотири  
гривні 05 коп.); 

- гр. Хижняку Григорію Марковичу, площею 0,1200 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 005,44 грн. (дві тисячі п’ять гривень 44 коп.); 

- гр. Кубарю Василю Федоровичу, площею 1,4120 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 31 487,81 грн. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят 
сім гривень 81 коп.); площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 550,98 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 98 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. Драгану Анатолію Йосиповичу, площею 0,0997 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 597,82 грн. (шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім гривень 
82 коп.); 
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- гр. Оцупок Олександрі Олексіївні, площею 0,1397 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 27 785,63 грн. (дванадцять сім тисяч сімсот 
вісімдесят п’ять гривень 63 коп.); 

- гр. Булат Анні Ігорівні, площею 0,1814 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 834,56 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять чотири гривні 56 коп.); 

- гр. Кріт Лідії Степанівні, площею 0,0553 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, в межах с/т «КМК-1» Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 975,07 грн. (вісім тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 07 коп.); 

- гр. Кохану Олександру Івановичу, площею 0,0633 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «ВЗУТТЄВИК» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 607,94 грн. (чотири тисячі шістсот сім  гривень 94 коп.);  

- гр.  Матеушу Василю Івановичу, площею 0,0530 га для ведення садівництва, в 
межах с/т  «Шовковик» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
5 546,11 грн. (п’ять  тисяч п’ятсот сорок шість гривень 11 коп.); 

- гр. Тальновій Вірі Андріївні, площею 0,0782 га для ведення садівництва, в межах 
с/т  «Петрушки-2»  Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  
6 145,34 грн. (шість тисяч сто сорок п’ять гривень 34 коп.); 

- гр. Кутовій Марії Йосипівні, площею 0,0628 га для ведення садівництва, в межах 
с/т  «Газовик»  Малютянської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  вартістю 
249,76 грн. (двісті сорок дев’ять гривень 76 коп.);  

- гр. Галенко Вірі Миколаївні, площею 0,1000 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  7 279,55 грн. (сім тисяч двісті сімдесят дев’ять гривень 
55 коп.); 

- гр. Гайовому Василю Павловичу, площею 0,0653 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах СТ «ВЗУТТЄВИК» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  6 833,22 грн. (шість тисяч вісімсот тридцять три гривні 
22 коп.);  

- гр. Бойку Віталію Петровичу, площею 0,0495 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю   4 808,16 грн.  (чотири  тисячі  вісімсот  вісім  гривень  
16 коп.); 

- гр. Даценко Катерині Адамівні, площею 0,0550 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 524,55 грн. (дві тисячі п’ятсот двадцять чотири гривні 
55 коп.); 

- гр. Гаркавенку Петру Васильовичу, площею 0,1300 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 10 340,10 грн. (десять тисяч триста сорок гривень 
10 коп.); 

- гр. Бобренку Олексію Яковлевичу, площею 0,5743 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 632,42 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот тридцять дві 
гривні 42 коп.); 

- гр. Сердюку Василю Андрійовичу, площею 0,1500 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  1 188,12 грн. (одна тисяча сто вісімдесят вісім гривень 
12 коп.); 
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- гр. Тихомировій Галині Вікторівні, площею 0,6912 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 21 411,51 грн. (двадцять одна тисяча чотириста 
одинадцять гривень 51 коп.); 

- гр. Ховтун Тетяні Іванівні, площею 1,8560 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Боярської міської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 31 017,20 грн. (тридцять одна тисяча сімнадцять гривень 
20 коп.); 

- гр. Ховтуну Василю Васильовичу, площею 1,5517 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Боярської міської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 767,52 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят сім 
гривень 52 коп.); 

- гр. Мількевичу Юрію Миколайовичу, площею 0,1014 га для ведення 
індивідуального садівництва, на території Боярської міської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 734,05 грн. (сімсот тридцять чотири гривні 05 коп.); 

- гр. Мількевичу Юрію Миколайовичу, площею 0,9900 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 762,45 грн. (одинадцять тисяч сімсот шістдесят дві гривні 45 коп.); 

- гр. Забудському Василю Карповичу, площею 0,6034 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 691,71 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот дев’яносто 
одна гривня 71 коп.); 

- гр. Гусєву Олександру Сергійовичу, площею 0,0502 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Ветеран» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 715,17 грн.  (три  тисячі  сімсот  п'ятнадцять  гривень 
17 коп.); 

- гр. Серебренікову Олексію Олександровичу, площею 0,0699 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах СТ «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 625,76 грн. (чотири тисячі шістсот двадцять п'ять 
гривень 76 коп.); 

- гр. Коваленко Наталії Іванівні, площею 1,5139 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 50 691,67 грн. (п’ятдесят тисяч шістсот дев’яносто одна 
гривня 67 коп.); 

- гр. Коваленко Наталії Іванівні, площею 0,1420 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 20 288,48 грн. (двадцять тисяч двісті вісімдесят вісім 
гривень 48 коп.); 

- гр. Кобзар Людмилі Михайлівні, площею 0,0431 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на  території с/т «Колос» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 1 824,80 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять чотири 
гривні 80 коп.); 

- гр. Білошапці Євдокії Григорівні, площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 571,75 грн. (п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна гривня 75 
коп.); площею 1,0355 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 17 826,35 грн. 
(сімнадцять тисяч вісімсот двадцять шість гривень 35 коп.) та площею 0,1262 га (сіножаті) 
для ведення особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 431,01 грн. (чотириста тридцять одна гривня 01 коп.); 
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- гр. Горі Галині Володимирівні, площею 0,0800 га (багаторічні насадження) для 
індивідуального садівництва, в межах  Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю 18 131,81 грн. (вісімнадцять тисяч сто тридцять одна гривня 81 коп.); 

- гр. Гарбару Миколі Григоровичу, площею 0,0570 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 4 218,43 грн. (чотири тисячі двісті вісімнадцять гривень 43 коп.); 

- гр. Морозовій Євдокії Нечипорівні, площею 0,1465 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 9 694,91 грн. (дев’ять тисяч шістсот дев’яносто 
чотири гривні 91 коп.); 

- гр. Морозовій Євдокії Нечипорівні, площею 0,6910 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 21 405,33 грн. (двадцять одна тисяча чотириста 
п’ять гривень 33 коп.); 

- гр. Павленку Олексію Олексійовичу, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Озерне» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 5 965,44 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят п'ять 
гривень 44 коп.); 

- гр. Вдовиченку Миколі Івановичу, площею 0,1054 га для ведення садівництва, в 
межах Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 231,30 грн. 
(п’ять тисяч двісті тридцять одна гривня 30 коп.); 

- гр. Сахарову Віталію Аркадійовичу, площею 0,0672 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Петрушки-2» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  5 280,93 грн.  (п’ять  тисяч  двісті  вісімдесят  гривень  
93 коп.); 

- гр. Дубровенко Людмилі Миколаївні, площею 0,1055 га для ведення садівництва, 
на території с/т «Надія» Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 13 772,38 грн. (тринадцять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 38 коп.); 

- гр. Підліток Ользі Миколаївні, площею 0,1200 га для ведення садівництва, на 
території с/т «Надія» Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
15 665,28 грн. (п’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят п’ять гривень 28 коп.); 

- гр. Скварчинському Анатолію Карповичу, площею 3,0100 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 57 229,38 грн. (п’ятдесят сім тисяч двісті двадцять дев’ять 
гривень 38 коп.); 

- гр. Сербіну Станіславу Сергійовичу, площею 0,0493 га для ведення садівництва, в 
межах  СТ  «Дубки»  Хотівської  сільської  ради  Києво-Святошинського  району,  вартістю  
2 087,30 грн. (дві тисячі вісімдесят сім гривень 30 коп.); 

- гр. Спасіченко Марії Миколаївні, площею, 0,6808 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Личанської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 778,15 грн. (двадцять три тисячі сімсот сімдесят вісім 
гривень 15 коп.); 

- гр. Скварчинському Анатолію Карповичу, 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. Бєлову Дмитру Федоровичу, площею 0,0633 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «ВОЇН-2» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 188,99 грн. (чотири тисячі сто вісімдесят вісім гривень 
99 коп.); 
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- гр. Тищенку Віктору Яковичу, площею 0,1088 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 550,98 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 98 коп.); 

- гр. Стецюку Івану Семеновичу, площею 0,0580 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  5 620,32 грн.  (п’ять  тисяч  шістсот  двадцять  гривень 
32 коп.); 

- гр. Кухаренку Леоніду Борисовичу, площею 0,0648 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Космос» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 2 286,27 грн. (дві тисячі двісті вісімдесят шість гривень 
27 коп.); 

- гр. Філоненко Єлизаветі Борисівні, площею 0,0282 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Лаванда» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 216,10 грн.  (дві  тисячі  двісті  шістнадцять  гривень 
10 коп.); 

- гр. Кондратюк Лідії Павлівні, площею 0,1154 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  9 178,82 грн. (дев’ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 
82 коп.); 

- гр. Кондратюку Миколі Павловичу, площею 0,1153 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського  району,  вартістю 9 170,85 грн. (дев’ять тисяч сто сімдесят гривень 
85 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 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 
12 вересня 2013 року 
№ 346-30-VІ 
 


