
 

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 № 01-21/3587 від 11.04.2014 р.,  № 01-21/4055  від  
24.04.2014 р., № 01-21/4370 від 13.05.2014 р., № 01-21/4738 від 26.05.2014 р., № 01-21/5423 
від  13.06.2014  р.,  № 01-21/5609  від  20.06.2014  р.,  № 01-21/6156  від  11.07.2014  р.,   
№ 01-21/6691 від 28.07.2014 р., № 01-21/7222 від 18.08.2014 р., № 01-21/7561 від 
28.08.2014 р., № 01-21/7906 від 11.09.2014 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. Мациборі Віталію Акимовичу, площею 0,1153 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 463,58 грн. (одинадцять тисяч чотириста шістдесят три  
гривні 58 коп.); 

- гр. Кучеруку Миколі Максимовичу, площею 0,0929 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах СТ «МРІЯ» Шпитьківської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 6 875,30 грн. (шість тисяч вісімсот сімдесят п’ять  гривень 
30 коп.); 

- гр. Пилаєву Віктору Івановичу, площею 0,1160 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 533,18 грн. (одинадцять тисяч п’ятсот тридцять три 
гривні 18 коп.); 

- гр. Яковенко Аллі Сергіївні, площею 0,0425 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Вишневий» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 354,14 грн. (дві тисячі триста п’ятдесят  чотири  гривні 
14 коп.); 
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- гр. Савенку Никифору Гнатовичу, площею 0,0537 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 785,94 грн. (три тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень 
94 коп.) та площею 1,9099 га (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на території Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
54 294,62 грн. (п’ятдесят чотири тисячі двісті дев’яносто чотири гривні 62 коп.); 

- гр. Жилко Надії Олександрівні, площею 0,1246 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 388,22 грн. (дванадцять тисяч триста вісімдесят вісім 
гривень 22 коп.); 

- гр. Шинкаренко Парасковії Тимофіївні, площею 2,3982 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Забірської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 51 813,74 грн. (п’ятдесят одна тисяча вісімсот 
тринадцять гривень 74 коп.);  

- гр. Новакову Віктору Івановичу, площею 2,9080 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 24 788,43 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят 
вісім гривень 43 коп.);  
             - гр. Клименчуку Василю Володимировичу, площею 0,0593га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Вишневе» Гатненської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  6 205,34 грн. (шість тисяч двісті п’ять гривень 
34 коп.); 

 - гр. Білоус Галині Терентіївні, площею 2,0968 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 27 657,87 грн. (двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 87 коп.) та 
площею 0,1348 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
10 721,86 грн. (десять тисяч сімсот двадцять одна гривня 86 коп.); 

- гр. Гончаренку Олександру Олександровичу, площею 0,0665 га (багаторічні 
насадження) для ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської 
сільської ради Києво-Святошинського  району, вартістю 7 038,78 грн.  (сім тисяч тридцять 
вісім гривень 78 коп.); площею 0,2250 га (сіножаті) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 172,90 грн. (сто сімдесят дві гривні 90 коп.); площею 0,1500 га (сіножаті) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 102,46 грн. (сто дві гривні 46 коп.) та площею 
0,0912 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 311,46 грн. (триста 
одинадцять гривень 46 коп.); 

- гр. Бєломестній Наталії Михайлівні, площею 0,0477 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території СТ «Світанок» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 019,55 грн. (дві тисячі дев’ятнадцять гривень 55 коп.); 
          - гр. Богдан Ользі Павлівні, площею 1,7877 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 116,91 грн. (дев’ятнадцять тисяч сто шістнадцять 
гривень 91 коп.); 

- гр. Сімак Світлані Федорівні, площею 1,3238 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Боярської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 123,13 грн. (двадцять дві тисячі сто двадцять три гривні 
13 коп.);  
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           - гр. Жеведь Катерині Михайлівні, площею 0,2755 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 582,18 грн. (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят дві гривні 
18 коп.); 

- гр. Тарасовій Ользі Михайлівні, площею 0,0630 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «ОРФА» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 950,85 грн. (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 
85 коп.); 

- гр. Бубону Володимиру Степановичу, площею 0,3000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 656,91 грн. (чотири тисячі шістсот п’ятдесят шість 
гривень 91 коп.); 

- гр. Пастушенко Ганні Йосипівні, площею 3,3913 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 25 575,69 грн. (двадцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят 
п’ять гривень 69 коп.);  

- гр. Гончаруку Станіславу Антоновичу (померлий), площею 0,0453 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в с/т «Вишневий», на території Тарасівської сільської 
ради  Києво-Святошинського   району,   вартістю   2 352,42 грн.   (дві тисячі триста п’ятдесят 
дві гривні 42 коп.); 

- гр. Любич Марії Іллінічні, площею 0,0448 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «СОНЯЧНА ПОЛЯНА» Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 223,55 грн. (дві тисячі  двісті двадцять три гривні 
55 коп.); 
             - гр. Салай Вірі Василівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва та городництва, на території Забірської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю  4 263,46 грн. (чотири тисячі двісті шістдесят три гривні 46 коп.); 

- гр. Матвійчук Валентині Олексіївні, площею 0,2902 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 991,07 грн. (дев’ятсот дев’яносто одна гривня 07 коп.) та 
площею 0,1329 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 5 626,78 грн. (п’ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 78 коп.);           

 - гр. Попову Івану Григоровичу (померлий), площею 1,5735 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 44 188,32 грн. (сорок чотири тисячі сто вісімдесят вісім 
гривень 32 коп.) та площею 1,4237 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Гореницької сільської ради  Києво-Святошинського району, 
вартістю 38 519,67 грн. (тридцять вісім  тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 67 коп.); 

- гр. Рапчевському Григорію Михайловичу (померлий), площею 1,9369 га (рілля) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на території Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 20 557,11 грн. 
(двадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят сім гривень 11 коп.);  

- 14-ти громадянам, площею 4,8806 га (рілля), що надана у власність для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради  Києво-Святошинського району, вартістю 50 134,12 грн. (п’ятдесят тисяч сто тридцять 
чотири гривні 12 коп.), 1/14 частка - гр. Карпусенко Емілії Іванівні, складає: 3 581,01 грн. 
(три тисячі п’ятсот вісімдесят одна гривня 01 коп.);     
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             - гр. Каленченку Миколі Івановичу, площею 0,1027 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах С/Т «Вишневий» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 746,88 грн. (десять тисяч сімсот сорок шість гривень 
88 коп.); 

- гр. Кривесі Тетяні Іванівні, площею 0,0599 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Біла Берізка» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  4 707,26 грн. (чотири тисячі сімсот сім гривень 26 коп.); 

- гр. Тимошенку Валентину Степановичу, 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. Голоті Марії Логвинівні, площею 0,5787 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 178,91 грн. (вісім тисяч сто сімдесят вісім гривень 91 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.) та 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. Пінчуку Григорію Васильовичу, площею 0,0566 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території СТ «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 745,60 грн. (три тисячі сімсот сорок  п’ять гривень 
60 коп.); 

- гр. Куксюк Людмилі Григорівні, площею 0,0421 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Вишневий» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 186,24 грн. (дві тисячі сто вісімдесят шість гривень 
24 коп.); 

- гр. Руденко Надії Мойсеївні та гр. Тимошенку Михайлу Петровичу, площею 
2,9600 га (рілля) у спільну часткову власність для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на території Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
54 058,61 грн. (п’ятдесят чотири тисячі  п’ятдесят вісім гривень 61 коп.);  

- гр. Мациборі Віталію Акимовичу, площею 3,1946 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради  Києво-
Святошинського району, вартістю 35 115,39 грн. (тридцять п’ять тисяч сто п’ятнадцять  
гривень 39 коп.); 

- гр. Власовій Валентині Іванівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва та городництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 263,46 грн. (чотири тисячі двісті шістдесят три гривні 
46 коп.); 

- гр. Пилявській Ганні Юріївні, 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.); 

- гр. Білоус Вірі Данилівні, площею 0,1349 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 729,82 грн. (десять тисяч сімсот двадцять дев’ять 
гривень 82 коп.);  

 
 
 



 

 

 
 

 

5 
 

 
 

- гр. Лисенко Євгенії Антонівні, площею 0,0618 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території садівницького товариства «Перець» Горенської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю  1 891,14 грн. (одна тисяча вісімсот дев’яносто 
одна гривня 14 коп.); 

- гр. Цимбал Ользі Павлівні, площею 0,0603 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Стави» Забірської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю  4 284,77 грн. (чотири тисячі двісті вісімдесят чотири гривні 77 коп.); 

- гр. Корнієвському Миколі Івановичу, площею 0,0946 га (багаторічні насадження) 
для індивідуального садівництва, в межах Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  23 284,26 грн. (двадцять три тисячі  двісті  вісімдесят 
чотири гривні 26 коп.); 

- гр. Крекотень Наталії Христонівні, площею 0,2544 га (сіножаті) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  868,83 грн. (вісімсот шістдесят вісім гривень 
83 коп.); 

- гр. Крекотень Наталії Христонівні, площею 0,9048 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Хотівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 11 023,97 грн. (одинадцять тисяч двадцять три 
гривні 97 коп.) та площею 0,1321 га ( багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 21 439,55 грн. (двадцять одна  тисяча  чотириста тридцять дев’ять гривень 
55 коп.); 

- гр. Клименку Петру Івановичу, площею 0,1086 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 098,88 грн. (чотирнадцять тисяч дев’яносто вісім 
гривень 88 коп.) та площею 1,3444 га (рілля) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 39 447,74 грн. (тридцять дев’ять тисяч чотириста сорок сім гривень 74 коп.); 

- гр. Стройко Юлії Олексіївні, площею 1,8403 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 53 458,60 грн. (п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят вісім гривень 
60 коп.);  

- гр. Шелудченко Валентині Миколаївні, площею 0,8844 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 13 988,32 грн. (тринадцять  тисяч  дев’ятсот вісімдесят 
вісім  гривень 32 коп.) та площею 0,1319 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 772,80 грн. (дев’ять тисяч  сімсот сімдесят дві  гривні 80 коп.); 

- гр. Кононенку Степану Терентійовичу, площею 0,0670 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в межах СТ «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  4 433,86 грн. (чотири тисячі чотириста тридцять три 
гривні 86 коп.); 

- гр. Матковському Валентину Юхимовичу, площею 0,0512 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 388,26 грн. (три тисячі триста вісімдесят вісім 
гривень 26 коп.); 

-  гр. Терещенку Віктору Кириловичу, площею 0,1000 га (багаторічні насадження) 
для ведення індивідуального садівництва, в межах Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 7 279,55 грн. (сім тисяч двісті сімдесят дев’ять гривень 
55 коп.); 
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-  гр. Сачку Миколі Даниловичу, площею 0,0900 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Яр» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 411,81 грн. (п’ять тисяч чотириста одинадцять гривень 
81 коп.); 

-  гр. Пашун Палагеї Федорівні, площею 1,1271 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 11 824,88 грн. (одинадцять тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 88 коп.); площею    
0,1320 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, в 
межах Хотівської сільської ради  Києво-Святошинського району, вартістю  12 403,07 грн. 
(дванадцять тисяч чотириста три гривні 07 коп.) та площею 0,2544 га (сіножаті) ) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 738,50 грн. (сімсот тридцять вісім гривень 50 коп.); 

-  гр. Борисенку Анатолію Олексійовичу, площею 0,0760 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 262,18 грн. (п’ять тисяч двісті шістдесят дві гривні 
18 коп.); 

-  гр. Закшевському Степану Антоновичу, площею 3,4840 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району,  вартістю  47 361,82 грн.  (сорок сім тисяч триста шістдесят 
одна гривня 82 коп.) та 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.); 

-  гр. Коновальчуку Олександру Володимировичу, площею 1,6869 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 37 618,07 грн. (тридцять сім тисяч шістсот 
вісімнадцять гривень 07 коп.);     

-  гр. Коновальчуку Олександру Володимировичу, площею 0,1145 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 1 612,65 грн. (одна тисяча шістсот дванадцять 
гривень 65 коп.);     

-  гр. Онищуку Юрію Івановичу, площею 0,0624 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Сонячний» Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 963,23 грн. (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят три 
гривні 23 коп.); 

- гр. Гавришу Петру Йосиповичу, площею 0,0483 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в с/т «Вишневий» в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 508,19 грн. (дві тисячі п’ятсот вісім гривень 19 коп.); 

-  гр. Рудковському Ігорю Григоровичу, площею 0,0880 га (багаторічні насадження) 
для ведення індивідуального садівництва, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 485,79 грн. (п’ять тисяч чотириста вісімдесят п’ять 
гривень    79 коп.); 

-  гр. Сороці Галині Василівні, площею 1,2673 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 25 819,94 грн. (двадцять п’ять тисяч вісімсот дев’ятнадцять гривень 
94 коп.);  

 -  гр. Сороці Галині Василівні, площею 0,2112 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 22 468,67 грн. (двадцять дві тисячі чотириста 
шістдесят вісім  гривень 67 коп.);  
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-  гр. Бондар Надії Павлівні, площею 0,1000 га (багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 088,00 грн. (п’ять тисяч  вісімдесят вісім гривень 
00 коп.); 

- гр. Бондар Раїсі Федорівні, площею 0,1927 га (сіножаті) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 316,61 грн. (дві тисячі триста шістнадцять гривень 61 коп.);     

-  гр. Кислому Олександру Вікторовичу, площею 0,0855 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «РОДНІЧОК» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 677,89 грн. (десять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 
89 коп.); 

- гр. Мітченку Олександру Васильовичу, площею 0,1200 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 005,44 грн. (дві тисячі п’ять гривень 44 коп.); 

- гр. Мітченку Олександру Васильовичу, площею 0,1200 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва в межах Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 10 340,10 грн. (десять тисяч триста сорок гривень 
10 коп.); 

- гр. Можжухіній Світлані Валентинівні, площею 0,0607 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території СТ «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  4 016,94 грн. (чотири тисячі шістнадцять гривень 
94 коп.); 

- гр. Можжухіній Віолеті Василівні, площею 0,0473 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва та огородництва, на території СТ «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  3 130,17 грн. (три тисячі сто тридцять гривень 
17 коп.); 

-  гр. Бойко Ганні Валер’янівні та гр. Сейко Ользі Валер’янівні у спільну 
часткову власність, площею 0,0610 га (багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва, на території громадської організації «Лісова Поляна-1 
садівницьке товариство» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 815,04 грн. (вісімсот п’ятнадцять  гривень 04 коп.); 

- гр. Щеголь Мотроні Йосипівні, площею 0,1225 га (рілля) 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. Щеголь Мотроні Йосипівні, площею 1,3256 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 561,04 грн. (двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят 
одна    гривня 04 коп.) та площею 0,1089 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 068,90 грн.(сім тисяч шістдесят вісім гривень 90 коп.); 

- гр. Кириченку Юрію Миколайовичу, площею 0,0475 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території СТ «ВОЇН-1» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  3 143,39 грн. (три тисячі сто сорок три гривні 39 коп.); 

- гр. Єрмоленку Анатолію Андрійовичу, площею 0,0654 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «ГЕОЛОГ» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 307,46 грн. (дві тисячі триста сім гривень 46 коп.); 

- гр. Черкас Галині Василівні, площею 0,0530 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Сокіл» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 858,14 грн. (три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім гривень 
14 коп.); 
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- гр. Самойловій Олені Геннадіївні, площею 0,0636 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «АКАДЕМІЧНЕ» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 692,74 грн. (дві тисячі шістсот дев’яносто дві гривні 
74 коп.); 

-  гр. Матвієнко Ользі Дмитрівні, площею 1,9342 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 906,61 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот шість гривень 61 коп.); 
площею 0,1319 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 307,42 грн. (дев’ять тисяч триста сім  гривень 42 коп.) та площею 0,2545 га 
(сіножаті) для ведення особистого селянського господарства,  на території Ходосівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 803,97 грн. (вісімсот три гривні 
97 коп.); 

- гр. Ременяк Любові Григорівні та гр. Міненко Аллі Петрівні, площею 0,1105 га 
(багаторічні насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Енергія» Гатненської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 032,93 грн. (шість тисяч тридцять 
дві гривні 93 коп.); 

- гр. Гордасевичу Володимиру Вікторовичу, площею 0,0610 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах СТ «Росинка» Хотівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  2 582,66 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві 
гривні 66 коп.); 

- гр. Покозію Йосипу Трохимовичу, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Академічне» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 540,32 грн. (дві тисячі п’ятсот сорок гривень 32 коп.); 

- гр. Янчук Антоніні Мифодіївні, площею 0,0652 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «СОКІЛ» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  6 822,75 грн. (шість тисяч вісімсот двадцять дві гривні 
75 коп.); 

- гр. Курмельовій Світлані Вікторівні, площею 0,0611 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Лаванда» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  4 801,54 грн. (чотири тисячі вісімсот одна гривня 54 коп.); 

-  гр. Вересенко Галині Олександрівні, площею 0,9863 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 843,73 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот сорок три 
гривні 73 коп.); площею 0,1334 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 10 252,99 грн. (десять тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 99 коп.) та площею 0,2542 га 
(сіножаті) ) для ведення особистого селянського господарства, в межах Ходосівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 737,92 грн. (сімсот тридцять сім 
гривень 92 коп.); 

- гр. Андраш Катерині Макарівні, площею 1,2790 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 37 461,07 грн. (тридцять сім тисяч чотириста шістдесят 
одна гривня 07 коп.); 
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-  гр. Товстенку Павлу Фоковичу, площею 2,5085 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 17 662,10 грн. (сімнадцять тисяч шістсот шістдесят дві гривні 10 коп.); 
площею 0,1352 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 540,29 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот сорок гривень 29 коп.) та площею 0,2518 га 
(сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 795,46 грн. (сімсот дев’яносто п’ять 
гривень 46 коп.); 

-  гр. Омельченку Петру Васильовичу, площею 0,0843 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 854,30 грн. (сім тисяч вісімсот 
п’ятдесят чотири гривні 30 коп.); 

- гр. Криворучку Івану Андрійовичу, площею 0,0575 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території СТ «Вишневий» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 016,99 грн. (шість тисяч шістнадцять гривень 99 коп.); 

- гр. Ладничу Борису Івановичу, площею 0,0504 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Кременище» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 133,86 грн. (дві тисячі сто тридцять три гривні 86 коп.); 

- гр. Руську Юрію Олексійовичу, площею 0,0469 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «ДУБКИ» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 985,66 грн. (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ять 
гривень 66 коп.); 

гр. Самойловій Ірині Вікторівні, 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. Сукретній Ніні Сергіївні, площею 0,6022 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 17 350,97 грн. (сімнадцять тисяч триста п’ятдесят гривень 97 коп.); 

-  гр. Глущенко Парасковії Антонівні, площею 1,2907 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 439,06 грн. (одинадцять тисяч чотириста тридцять 
дев’ять гривень 06 коп.) та площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 750,56 грн. (дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 
56 коп.); 

-  гр. Нестеренко Надії Григорівні, площею 0,3874 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 700,73 грн. (чотирнадцять тисяч сімсот гривень 73 коп.) та площею 
0,0821 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
16 978,53 грн.(шістнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 53 коп.); 

- гр. Козаку Дмитру Савичу, площею 0,0733 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «МРІЯ» Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 17 869,25 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот шістдесят дев’ять гривень 
25 коп.); 
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- гр. Никитюку Миколі Дмитровичу, площею 0,0834 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «КОНТУР» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 20 351,87 грн. (двадцять тисяч триста п’ятдесят одна 
гривня 87 коп.); 

- гр. Семко Лідії Антонівні (померла), площею 0,0684 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Іскра» с.Круглик Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 861,28 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят одна гривня             
28 коп.); 

- гр. Беспалько Лідії Миколаївні, площею 0,0628 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Орфа» Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 935,14 грн. (чотири тисячі дев’ятсот тридцять п’ять 
гривень 14 коп.); 

- гр. Мішковій Зінаїді Іванівні, площею 0,0511 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «РАЙДУГА» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 163,49 грн. (дві тисячі сто шістдесят три гривні 49 коп.); 

-  гр. Рога Володимиру Ларіоновичу, площею 0,9171 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 21 878,02 грн. (двадцять одна тисяча вісімсот сімдесят 
вісім гривень 02 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. Юхименку Анатолію Павловичу, площею 0,1154 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 11 473,50 грн. (одинадцять тисяч чотириста 
сімдесят три гривні 50 коп.); 

-  гр. Топол Марії Минівні (померла), площею 1,3384 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 10 059,89 грн. (десять тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 
89 коп.);  

- гр. Бєлєнькій Веї Костянтинівні, площею 0,0941 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Княжичі» Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 9 611,87 грн. (дев’ять тисяч шістсот одинадцять гривень 
87 коп.); 

- гр. Разіній Вірі Миколаївні, площею 0,0637 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Воїн» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  4 215,46 грн. (чотири тисячі двісті п’ятнадцять гривень 
46 коп.); 

- гр. Дрозденко Олені Трохимівні, площею 0,0526 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Кременище» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 227,01 грн. (дві тисячі двісті двадцять сім гривень 
01 коп.); 

- гр. Ободзінському Станіславу Йосиповичу, площею 0,0625 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «РАТАЙ» Гатненської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  6 540,22 грн. (шість тисяч п’ятсот сорок гривень 
22 коп.); 

- гр. Дубовику Юрію Олександровичу, площею 0,0571 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Світанок» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 417,54 грн. (дві тисячі чотириста  сімнадцять гривень 
54 коп.); 
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- гр. Ковальчуку Віктору Григоровичу, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території Громадської організації с/т «Стави» в межах Забірської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 4 263,46 грн. (чотири тисячі двісті 
шістдесят три гривні 46 коп.); 

-  гр. Перів Марії Василівні, площею 0,2500 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 505,43 грн. (дві тисячі п’ятсот п’ять гривень 43 коп.); 

- гр. Козаченко Акулині Федорівні, площею 0,0580 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 222,14 грн. (чотири тисячі двісті двадцять дві гривні 
14 коп.); 

- гр. Писарєвій Ларисі Миколаївні, площею 0,0510 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Шовковик» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 336,80 грн. (п’ять тисяч триста тридцять шість гривень            
80 коп.); 

- гр. Холявку Володимиру Кіндратовичу, площею 0,0621 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «ГАЗОВИК» Малютянської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 185,22 грн. (сто вісімдесят п’ять гривень 
22 коп.); 

- гр. Кодинцю Станіславу Никоноровичу, площею 0,0650 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Сонячний» Бузівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  5 170,05 грн. (п’ять тисяч сто сімдесят гривень 
05 коп.); 

- гр. Яковенку Василю Стефановичу, площею 0,0615 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Автомобіліст» Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  3 406,59 грн. (три тисячі чотириста шість гривень 
59 коп.); 

-  гр. Сиромуковій Олександрі Яківні, площею 0,0800 га (багаторічні насадження) 
для ведення індивідуального садівництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю  4 707,58 грн. (чотири тисячі сімсот сім 
гривень 58 коп.); 

-  гр. Гонор Людмилі Семенівні, площею 0,0801 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 749,54 грн. (дві тисячі сімсот сорок дев’ять 
гривень 54 коп.); 

- гр. Унинець Варварі Федорівні, площею 2,9300 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 63 303,43 грн. (шістдесят три тисячі триста три гривні 
43 коп.); 

- гр. Унинець Варварі Федорівні, площею 0,0537 га (пасовища) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 314,02 грн. (триста чотирнадцять гривень 02 коп.); 

- гр. Борисюку Адаму Васильовичу, площею 2,0162 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 18 274,14 грн. (вісімнадцять тисяч двісті сімдесят 
чотири  гривні 14 коп. ); 

- гр. Якименку Леоніду Івановичу, площею 0,0469 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Воїн-2» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 103,71 грн. (три тисячі сто три гривні 71 коп.); 
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-  гр. Смичєк Станіславу Валентиновичу, площею 0,1000 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва, на території Михайлівсько-
Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 5 884,48 грн. (п’ять 
тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 48 коп.); 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЛАТОГРАД-ІНВЕСТ», площею 
7,7334 га  для ведення індивідуального садівництва, на території Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 744 604,33 грн. (сімсот сорок чотири тисячі 
шістсот чотири  гривні 33 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 та організаціям 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 та постійну комісію з 
питань агропромислового комплексу, раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення,  екології та охорони навколишнього середовища 
(голова комісії – Граждан В.В.). 
 
 
 
 

                        Голова ради                            Л.С. Шевчук 
 

 

                  

м. Київ 
18 вересня 2014 року 
№ 437-38-VІ 
 


