
 
 
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 № 01-81/385 від 02.09.2013 р., заяви громадян, організацій 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. Титаренку Петру Тимофієвичу, площею 0,9531 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 168,87 грн. (двадцять дві тисячі сто шістдесят вісім  
гривень 87 коп.); площею 0,5740 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 18 622,70 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот двадцять дві  гривні 70 коп.) та площею 
0,2400 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 13 053,85 грн. 
(тринадцять тисяч п’ятдесят три  гривні 85 коп.); 

- гр. Ляшку Євгену Митрофановичу, площею 0,0940 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю  5 009,57 грн. (п’ять тисяч дев’ять гривень 57 коп.); 

- гр. Руті Лідії Петрівні, площею 0,0495 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 663,36 грн. (три тисячі шістсот шістдесят три гривні 36 коп.); 

- гр. Овчиннікову Геннадію Івановичу, площею 0,0620 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах  Горенської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 6 007,94 грн. (шість тисяч сім  гривень 94 коп.); 

- гр. Вороному Леоніду Юхимовичу, площею 0,0659 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 896, 00 грн. (шість тисяч вісімсот дев’яносто шість  
гривень 00 коп.); 
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- гр. Штирь Вірі Юхимівні, площею 0,0916 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 418,68 грн. (одна тисяча чотириста вісімнадцять  
гривень 68 коп.); 

- гр. Шуст Надії Вікторівні, площею 0,7500 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 22 006,70 грн. (двадцять дві  тисячі шість  гривень 70 коп.); 

- гр. Прачу Андрію Федоровичу, площею 0,0515 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Сокіл» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 811,71 грн. (дві тисячі вісімсот одинадцять гривень 71 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. Тарасенку Миколі Івановичу, площею 0,0602 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Кооператор» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  4 730,82 грн.  (чотири  тисячі  сімсот  тридцять  гривень 
82 коп.). 

- гр. Шинкаренко Тетяні Іванівні, площею 0,0537 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  402,98 грн. (чотириста дві гривні 98 коп.); 

-  гр. Шинкаренко Тетяні Іванівні, площею 3,1648 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Забірської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 57 580,05 грн. (п’ятдесят сім тисяч п’ятсот вісімдесят гривень 05 коп.); 

- гр. Щеголь Софії Михайлівні, площею 0,1329 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 846,88 грн. (дев’ять тисяч вісімсот сорок шість гривень 
88 коп.) та площею 0,2897 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, в 
межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 989,38 грн. 
(дев’ятсот  вісімдесят дев’ять гривень 38 коп.); 

- гр. Сухопаль Миколі Дмитровичу, площею 0,0642 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  4 248,54 грн. (чотири тисячі двісті сорок вісім гривень  
54 коп.); 

-  ТОВ «Компанія розвитку будівництва», площею 31,4627 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 281 613,63 грн. (двісті вісімдесят одна тисяча  
шістсот тринадцять гривень 63 коп.); площею 26,3137 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 243 182,01 грн. (двісті сорок три тисячі сто вісімдесят дві 
гривні 01 коп.); площею 15,0911 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, 
на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 140 352,67 грн. (сто сорок тисяч триста п’ятдесят дві гривні 67 коп.); площею 
5,5277 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
39 625,76 грн. (тридцять дев’ять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень 76 коп.); 

-  ТОВ «Нові матеріали та технології в будівництві», площею 8,1141 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 73 543,42 грн. (сімдесят три тисячі 
п’ятсот сорок три гривні 42 коп.); площею 8,1142 га (рілля) для ведення особистого 
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селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 73 544,31 грн. (сімдесят три тисячі п’ятсот сорок чотири  
гривні 31 коп.); площею 8,1142 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, 
на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 73 544,31 грн. (сімдесят три тисячі п’ятсот сорок чотири гривні 31 коп.); площею 
8,8965 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
80 634,85 грн. (вісімдесят тисяч шістсот тридцять чотири гривні 85 коп.); площею 10,3638 га 
(рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 93 933,92 грн. 
(дев’яносто три тисячі дев’ятсот тридцять три гривні 92 коп.); площею 8,8965 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 80 634,85 грн. (вісімдесят тисяч 
шістсот тридцять чотири гривні 85 коп.); площею 8,8964 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 80 633,95 грн. (вісімдесят тисяч шістсот тридцять три 
гривні 95 коп.); площею 10,3639 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, 
на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 93 934,82 грн. (дев’яносто три тисячі дев’ятсот тридцять чотири гривні 82 коп.); 
площею 8,8966 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
80 635,75 грн. (вісімдесят тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 75 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. 
 

3. 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 
19 вересня 2013 року 
№ 365-30-VІ 


