
 

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 управління Держземагентства у 
Києво-Святошинському районі № 01-21/1406 від 08.10.2013 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. Конопатському Андрію Георгійовичу, площею 0,0656 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «ІЗУМРУД» Гатненської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 775,39 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят 
п’ять гривень 39 коп.); 

- гр. Кононенку Григорію Олександровичу, площею 0,2000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 645,18 грн. (дві  тисячі шістсот сорок п’ять  
гривень 18 коп.); 

- гр. Савощику Анатолію Антоновичу, площею 0,0751 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 901,73 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот одна гривня 73 коп.); 

- гр. Мельник Ганні Константинівні, площею 0,4017 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 15 243,37 грн. (п'ятнадцять  тисяч двісті сорок три гривні 
37 коп.); 

- гр. Гаврилюк Ганні Анатоліївні, гр. Дзевенку Миколі Анатолійовичу площею 
0,0435 га (багаторічні насадження) для ведення садівництва, в межах с/т  «Колос» Хотівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 841,73 грн. (одна тисяча вісімсот 
сорок одна гривня 73 коп.); 

- гр.  Гриненку Степану Яковичу, площею 0,0504 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Лісний» Хотівської сільської ради Києво-Святошинського  
району, вартістю 2 133,86 грн. (дві тисячі сто тридцять три гривні 86 коп.); 
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- гр. Охтіну Володимиру Івановичу, площею 0,0605 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Сонячний» Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 812,13 грн. (чотири тисячі вісімсот дванадцять гривень 
13 коп.); 

- гр. Саболдашу Павлу Романовичу, площею 0,0614 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Кургани» Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 469,63 грн. (чотири тисячі чотириста шістдесят дев’ять 
гривень 63 коп.); 

- гр. Головатенку Михайлу Лаврентійовичу, площею 0,3442 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 25 317,98 грн. 
(двадцять п'ять тисяч триста сімнадцять гривень 98 коп.); 

- гр. Пархоменко Єфросинії Павлівні, площею 0,2252 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 207,29 грн. (одна тисяча двісті сім гривень 29 коп.); 

- гр. Тишкевичу Миколі Васильовичу, площею 0,0718 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 974,27 грн. (шість тисяч дев’ятсот сімдесят чотири 
гривні 27 коп.); 

- гр. Зенкевич Світлані Павлівні, площею 0,0521 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Райдуга» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 205,82 грн. (дві тисячі двісті п’ять гривень 82 коп.); 

- гр. Стрелець Валентині Павлівні, площею 0,0500 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Гевея» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 729,82 грн. (дві тисячі сімсот двадцять дев’ять гривень 
82 коп.); 

- гр. Грабітченку Володимиру Гавриловичу, площею 0,0580 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 212,70 грн.  (три  тисячі  двісті  дванадцять  гривень  
70 коп.); 

- гр. Сисенко Марії Гаврилівні, площею 1,3984 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 41 032,24 грн.  (сорок  одна  тисяча  тридцять  дві  гривні 
24 коп.); площею 0,1271 га (пасовища) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 180,29 грн. 
(сто вісімдесят гривень 29 коп.); 

-   гр.   Пугачовій   Галині   Герасимівні,   гр.  Чередник   Тетяні   Герасимівні,    
гр. Куташенку Леоніду Герасимовичу, площею 2,5584 га (рілля) у спільну часткову 
власність для ведення особистого селянського господарства, на території Забірської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 54 279,90 грн. (п’ятдесят чотири тисячі двісті 
сімдесят дев’ять гривень 90 коп.); 

- гр. Солодушку Григорію Хомичу, площею 0,0629 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 109,76 грн. (шість тисяч сто дев’ять гривень 76 коп.); 

- гр. Мельниченко Людмилі Дмитрівні, площею 0,0909 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 1 495,83  грн. (одна тисяча чотириста дев’яносто 
п’ять гривень 83 коп.); 
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- гр. Сиченко Марії Сергіївні, площею 0,1944 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 857,06 грн. (дев’ятнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят сім 
гривень 06 коп.); 

- гр. Німченко Марії Іллівні, площею 0,1421 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 514,85 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять 
гривень 85 коп.); 

- гр. Німченко Марії Іллівні, площею 4,7940 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 55 036,58 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч тридцять шість 
гривень 58 коп.); 

- гр. Діхтяренко Тетяні Іванівні, площею 0,0730 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю 7 638,98 грн. (сім тисяч шістсот тридцять вісім гривень 
98 коп.);  

- гр. Козяру Івану Григоровичу, площею 1,7464 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Княжицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 49 183,40 грн. (сорок дев’ять тисяч сто вісімдесят три гривні 40 коп.); 
площею 0,2653 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Княжицької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 14 138,69 грн. (чотирнадцять тисяч сто тридцять вісім гривень 69 коп.); 

- гр. Семіроз Вірі Олексіївні, площею 0,0531 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Іскра» Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 715,74 грн. (одна тисяча сімсот п'ятнадцять гривень 74 коп.); 

- гр. Варфоломеєвій Ользі Олександрівні, площею 0,0607 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах с/т «Старі мости» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 035,04 грн. (шість тисяч тридцять 
п’ять гривень 04 коп.); 

- гр. Шеляженко Ользі Іванівні,  площею  1,5290 га  (рілля)  для  ведення  
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 158,19 грн. (чотирнадцять тисяч сто п’ятдесят вісім 
гривень 19 коп.); площею 0,1782 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 608,58 грн. (шістсот вісім гривень 58 коп.); площею 0,1329 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 14 066,98 грн. (чотирнадцять тисяч 
шістдесят шість гривень 98 коп.); 

- гр. Гулічу Олександру Мефодійовичу (померлий), площею 1,5455 га (рілля) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території Боярської міської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 30 670,96 грн. (тридцять тисяч шістсот сімдесят 
гривень 96 коп.);  

- гр. Мельнику Олексію Миколайовичу (померлий), площею 0,0503 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Гранат» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 959,90 грн. (дві тисячі дев’ятсот 
п’ятдесят дев’ять гривень 90 коп.); 

- гр. Рясько Тетяні Володимирівні, площею 2,0000 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 36 151,12 грн. (тридцять шість тисяч сто п’ятдесят одна гривня 12 коп.); 
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- гр. Шевченку Олегу Юрійовичу, площею 0,0559 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Турист» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  5 086,58 грн.  (п’ять  тисяч  вісімдесят  шість  гривень  
58 коп.);  

 - гр. Коренькову Валентину Павловичу (померлий), площею 0,0700 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва та огородництва, на території с/т «ІРПІНЬ» 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 474,29 грн. (три 
тисячі чотириста сімдесят чотири гривні 29 коп.);  

- гр. Ліщенку Віктору Михайловичу, площею 1,3155 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Боярської міської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 34 350,67 грн. (тридцять чотири тисячі триста п’ятдесят 
гривень 67 коп.); 

- гр. Купрієнку Григорію Володимировичу, площею 0,0512 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 789,18 грн. (три тисячі сімсот вісімдесят дев’ять 
гривень 18 коп.); 

- гр. Радошинському Валерію Григоровичу, площею 0,0617 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Святошино» Петрушківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 848,70 грн. (чотири тисячі вісімсот 
сорок вісім гривень 70 коп.); 

- гр. Гривнаку Зіновію Ярославовичу, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Лісова Поляна» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  868,48 грн. (вісімсот шістдесят вісім 
гривень 48 коп.); 

- гр. Ковгару Володимиру Андрійовичу, площею 0,6729 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 21 565,20 грн. (двадцять одна тисяча п’ятсот шістдесят 
п’ять гривень 20 коп.); площею 0,2333 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 2 626,66 грн. (дві тисячі шістсот двадцять шість гривень 66 коп.); 

- гр. Фурман Ользі Кіндратівні, площею 0,0970 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 25 124,80 грн. (двадцять п’ять тисяч сто двадцять чотири 
гривні 80 коп.). 

2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок передати 
на зберігання  до управління 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 
29 жовтня 2013 року 
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