
 

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 управління Держземагентства у 
Києво-Святошинському районі від 08.01.2014 р. № 01-21/04, від 04.02.2014 р. № 01-21/918, 
від 12.02.2014 р. №01-21/1161, від 28.02.2014 р. № 01-21/2092, від 20.03.2014 р. №01-21/2892, 
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. Хохловій Євгенії Кузьмівні, площею 0,0609 га (багаторічні насадження) для 

ведення садівництва, на території с/т «Петрушків Яр» Петрушківської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 4 785,82 грн. (чотири тисячі сімсот вісімдесят п’ять 
гривень 82 коп.); 

- гр. Сиводіду Віктору Івановичу, площею 0,0537 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 72, 77 грн. (сімдесят дві гривні 77 коп.); 

- гр. Сиводіду Віктору Івановичу, площею 2,5900 га (сіножаті) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Забірської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 55 957,62 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят сім гривень 62 коп.); 

- гр. Хільчевській Ніні Петрівні, площею 1,2513 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 15 245,68 грн. (п'ятнадцять тисяч  двісті сорок п’ять гривень 68 коп.); 

- гр. Омельчуку Павлу Васильовичу, площею 0,0172 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Джерело» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 565,09 грн. (одна тисяча п’ятсот шістдесят п’ять гривень 
09 коп.); 
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 - гр. Шолудченко Євдокії Федорівні, площею 1,2294 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 978,88 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят 
вісім гривень 88 коп.) та площею 0,1320 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 20 026,14 грн. (двадцять тисяч двадцять шість гривень 14 коп.); 

- гр. Шарубі Миколі Макаровичу та Пенській Вірі Володимирівні,  площею  
0,0622 га (багаторічні насадження) у спільну часткову власність для ведення садівництва, на 
території с/т «ТЮЛЬПАН» Княжицької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 4 143,55 грн. (чотири тисячі сто сорок три гривні 55 коп.);  

- гр. Куниці Анатолію Михайловичу, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-3» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 970,62 грн.  (три тисячі  дев’ятсот  сімдесят  гривень  
62 коп.); 

- гр. Власову Миколі Васильовичу, площею 0,0627 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Вишневий» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 561,15 грн. (шість тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 
15 коп.); 

- гр. Дулічу Василю Петровичу, площею 0,0595 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 937,54 грн. (три тисячі дев’ятсот тридцять сім гривень 
54 коп.); 

- гр. Стаднюку Дмитру Петровичу, площею 0,0744 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах с/т «Мрія» Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 13 603,04 грн. (тринадцять тисяч шістсот три гривні 04 коп.); 

- гр. Сердюку Олександру Олександровичу, площею 0,0587 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 694,40 грн. (дві тисячі шістсот дев’яносто 
чотири гривні 40 коп.); 

- гр. Лютій Ніні Василівні, площею 0,1190 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, в межах с/т «Космос» Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 5 038,30 грн. (п’ять тисяч тридцять вісім гривень 30 коп.); 

- гр. Петрівському Віктору Антоновичу, площею 1,8800 га для ведення 
фермерського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю  17 408,34 грн. (сімнадцять тисяч чотириста вісім гривень 34 коп.); 

- гр. Бєломєсяцеву Андрію Борисовичу, площею 2,9837 га для будівництва 
виробничо-складських приміщень, в межах Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 047 278,70 грн. (один мільйон сорок сім тисяч двісті 
сімдесят вісім гривень 70 коп.); 

- гр. Бєломєсяцеву Андрію Борисовичу, площею 2,5417 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Мироцької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 20 328,13 грн. (двадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 13 коп.); 

- гр. Петруньку Василю Лаврентійовичу, площею 0,0602 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Масив Оленівка» Малютянської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  179,55 грн. (сто сімдесят дев’ять 
гривень 55 коп.); 

- гр. Матвієнко Марії Тихонівні, площею 0,0520 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 824,93 грн. (три тисячі вісімсот двадцять чотири гривні 
93 коп.); 
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- гр. Дембицькому Валерію Андрійовичу, площею 0,0470 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «МРІЯ» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 753,44 грн. (шість тисяч сімсот 
п’ятдесят три гривні 44 коп.); 

- гр. Астаховій Олені Вікторівні (померла), площею 0,0942 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Золота осінь» с. Круглик Хотівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 317,72 грн. (п’ять тисяч триста 
сімнадцять гривень 72 коп.); 

- гр. Мілевській Ганні Гаврилівні, площею 0,7765 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10 548,93 грн. (десять тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 93 коп.) та площею 
0,2363 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 008,80 грн. (чотири 
тисячі вісім гривень 80 коп.); 

- гр. Каташинському Івану Максимовичу, площею 0,2144 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, в межах Шпитьківської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 867,20 грн. (п’ятнадцять тисяч 
вісімсот шістдесят сім гривень 20 коп.); 

- гр. Рудачову Олексію Тимофійовичу, площею 0,0860 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах с/т «Вишневий» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 465,95 грн. (чотири тисячі чотириста шістдесят п’ять 
гривень 95 коп.); 

- гр. Герасименку Павлу Григоровичу, площею 0,3944 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 966,35 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят 
шість гривень 35 коп.) та площею 0,6027 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 18 670,02 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 02 коп.); 

- гр. Таранцю Федору Олександровичу, площею 0,1421 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14 514,85 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот 
чотирнадцять гривень 85 коп.) та площею 3,0593 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 54 805,63 грн. (п’ятдесят чотири тисячі вісімсот п’ять 
гривень 63 коп.); 

- гр. Бондаренку Олександру Григоровичу, площею 0,0600 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Лісова поляна» Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 668,06 грн. (шістсот 
шістдесят вісім гривень 06 коп.);  

- гр. Юсаненко Галині Олександрівні, площею 0,0496 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Ірпінь» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 461,79 грн. (дві тисячі чотириста шістдесят одна гривня 
79 коп.); 

- гр. Гирявцю Миколі Федоровичу, площею 0,0963 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 499,01 грн. (чотири тисячі чотириста дев’яносто дев’ять 
гривень 01 коп.); 
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- гр. Ткаченко Олександрі Яківні, площею 0,5701га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району,   вартістю  18 496,16 грн.  (вісімнадцять тисяч чотириста дев’яносто шість гривень  
16 коп.) та площею 0,1795 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на 
території   Білогородської    сільської    ради    Києво-Святошинського   району,    вартістю    
2 985,50 грн. (дві тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 50 коп.); 

- гр. Дегтяренку Івану Іллічу, площею 0,0783 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «МРІЯ» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 794,78 грн. (п’ять тисяч сімсот дев’яносто чотири гривні 
78 коп.); 

- гр. Малєєвій Галині Кирилівні, площею 0,6033 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 17 239,03 грн. (сімнадцять тисяч двісті тридцять дев’ять гривень 03 коп.)  та  
площею  0,1735 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 885,70 грн. (дві 
тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 70 коп.); 

- гр. Корнієнко Парасковії Ісаківні, площею 0,2975 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 016,00 грн. (одна тисяча шістнадцять гривень 00 коп.);  

- гр. Корнієнко Парасковії Ісаківні, площею 0,1288 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  10 029,31 грн.  (десять тисяч двадцять дев’ять гривень  
31 коп.);  

- гр. Кудрявцеву Геннадію Олександровичу, площею 0,0495 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Сокіл» Гатненської сільської ради 
Києво-Святошинського   району,   вартістю   3 603,36 грн.  (три  тисячі  шістсот три гривні  
36 коп.); 

- гр. Рапавець Тетяні Антонівні, площею 1,3700 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю 18 071,01 грн. (вісімнадцять тисяч сімдесят одна гривня 
01 коп.); 

- гр. Ярошенко Олександрі Василівні, площею 1,3596 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 29 357,40 грн. (двадцять дев’ять тисяч триста 
п’ятдесят сім гривень 40 коп.); площею 0,1091 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 582,82 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот вісімдесят дві 
гривні 82 коп.) та площею 0,0357 га (пасовища) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 225,06 грн. (двісті двадцять п’ять гривень 06 коп.); 

- гр. Іванікіній Пелагеї Яківні, площею 0,2829 га (сіножаті) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 966,14 грн. (дев’ятсот шістдесят шість гривень 14 коп.); 

- гр. Іванікіній Пелагеї Яківні, площею 1,2382 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 752,98 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот п’ятдесят дві 
гривні 98 коп.); 
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- гр. Іванікіній Пелагеї Яківні, площею 0,1321 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  15 073,60 грн.  (п'ятнадцять тисяч сімдесят три гривні  
60 коп.); 

- гр. Гумену Івану Івановичу, площею 0,0941 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  1 548,48 грн.  (одна тисяча п’ятсот сорок вісім гривень  
48 коп.); 

- гр. Зубань Раїсі Федорівні, площею 0,4921 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 36 419,04 грн. (тридцять шість тисяч чотириста 
дев’ятнадцять гривень 04 коп.);  

- гр. Коваленку Миколі Федоровичу, площею 1,3615 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 30 361,61 грн. (тридцять тисяч триста шістдесят одна 
гривня 61 коп.) та площею 0,1043 га (пасовища) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради  Києво-Святошинського району, 
вартістю  147,94 грн. (сто сорок сім гривень 94 коп.); 

- гр. Приходьку Адаму Миколайовичу, площею 0,8185 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 822,99 грн. (двадцять три тисячі вісімсот двадцять дві 
гривні 99 коп.); 

- гр. Павленко Ользі Григорівні, площею 0,1182 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 7 672,58 грн. (сім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 
58 коп.); 

- гр. Андраш Катерині Макарівні, площею 0,2652 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського  району,  вартістю  14 133,38 грн.  (чотирнадцять  тисяч  сто  
тридцять  три  гривні 38 коп.); 

- гр. Погребняк Валентині Олександрівні, площею 0,0602 га (багаторічні 
насадження) для  ведення садівництва, на території с/т «Старі мости» Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю 5 985,31 грн. (п’ять 
тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень  31 коп.);  

- гр. Платановській Ганні Яківні (померла), площею 0,0613 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Будівельник» Бобрицької сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 642,69 грн. (сім тисяч шістсот сорок дві 
гривні 69 коп.); 

- гр. Суглобі Олександру Івановичу, площею 0,0604 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Райдуга» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 136,54 грн. (три тисячі сто тридцять шість гривень  54 коп.); 

- гр. Петренку Макару Євдокимовичу, площею 1,3447 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 15 766,46 грн. (п’ятнадцять тисяч сімсот шістдесят шість 
гривень 46 коп.); площею 0,1155 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 11 483,46 грн. (одинадцять тисяч чотириста вісімдесят три гривні 46 коп.) та площею 
0,1156 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 11 493,41 грн. 
(одинадцять тисяч чотириста дев’яносто три гривні 41 коп.); 
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- гр. Петровському Борису Яковичу, площею 0,0529 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах СТ «Ветеран» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району,  вартістю  3 915,01 грн. (три тисячі дев’ятсот п’ятнадцять гривень 
01 коп.). 

 
        2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
передати на зберігання до відділу Держземагентства у Києво-Святошинському районі. 
 
             3. Управлінню 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.). 
  
 
 
 

                        Головуючий                          М.І. Глушко 
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