
 

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 листи відділу Держземагентства у Києво-
Святошинському районі від 01.11.2013 р. № 01-21/2366 та від 14.11.2013 р. № 01-21/2779, 
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. Скрипичуку Володимиру Юхимовичу, площею 0,0594 га (багаторічні 

насадження) для ведення садівництва, на території  с/т «Мрія» Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 396,03 грн. (чотири тисячі триста дев’яносто 
шість гривень 03 коп.); 

- гр. Овсяннікову Сергію Петровичу, площею 0,0621 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 4 880,13 грн. (чотири тисячі вісімсот вісімдесят гривень 
13 коп.); 

- гр. Бочкову Геннадію Віталійовичу, площею 0,0545 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 606,66 грн. (три тисячі шістсот шість  гривень 66 коп.); 

- гр. Сапатинському Віктору Тимофійовичу, площею 0,5994 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 867,31 грн. (десять тисяч вісімсот шістдесят сім 
гривень 31 коп.); 

- гр.  Алілуйко Валентині Іванівні, площею 0,0535 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 655,36 грн. (дві тисячі  шістсот п’ятдесят  п’ять  гривень 
36 коп.); 
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- гр. Дзюбаненку Миколі Терентійовичу, площею 0,0610 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Сонячний» Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 851,87 грн. (чотири тисячі вісімсот п’ятдесят одна 
гривня 87 коп.); 

- гр. Гончаровій Наталії Сергіївні, площею 0,0621 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Забір’я» Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  6 343,23 грн.  (шість  тисяч  триста  сорок  три  гривні  
23 коп.); 

- гр.гр. Кривобок Тетяні Петрівні, Кувіку Сергію Михайловичу площею 0,0593 га 
для ведення садівництва, в межах с/т  «Старі мости»  Михайлівсько-Рубежівської   сільської   
ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 895,84 грн. (п’ять тисяч вісімсот дев’яносто 
п’ять гривень 84 коп.); 

- гр. Ревчук Тетяні Кирилівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Стави» Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 4 263,46 грн. (чотири тисячі двісті шістдесят три гривні 
46 коп.); 

- гр. Шевченку Юрію Петровичу, площею 0,0431 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  2 852,22 грн.  (дві тисячі вісімсот п’ятдесят дві гривні  
22 коп.);  

- гр. Паньку Ул’яну Єрмолайовичу, площею 0,0516 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва та огородництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 414,72 грн. (три тисячі чотириста чотирнадцять 
гривень 72 коп.);  

- гр. Якименку Віктору Герасимовичу, площею 0,0471 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 116,93 грн. (три тисячі сто шістнадцять гривень 93 коп.);  

- гр. Корнійчук Неонілі Олександрівні, площею 1,0331 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 601,10 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот одна гривня 
10 коп.);   
            - гр. Дерев’янченку Леоніду Васильовичу, площею 0,0569 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території  с/т «Петрушків Яр» Петрушківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 471,49 грн. (чотири тисячі 
чотириста сімдесят одна гривня 49 коп.); 

- гр. Суміній Ніні Миколаївні, площею 0,0566 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Теремки» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 396,35 грн. (дві тисячі триста дев’яносто шість гривень 
35 коп.); 

- гр. Королю Василю Івановичу, площею 1,4500 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 33 483, 63 грн. (тридцять три  тисячі  чотириста вісімдесят 
три гривні 63 коп.); 

- гр. Королю Василю Івановичу, 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. Морщу Володимиру Прокоповичу, площею 0,0601 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території  с/т «Оленівка-1» Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  239,01 грн. (двісті тридцять дев’ять гривень 01 коп.). 
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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 
21 листопада 2013 року 
№ 383-32-VІ 


