
 

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    03.10.2014  р.  № 01-21/8449,    від   29.10.2014  р.    
№ 01-21/9104, від 13.11.2014 р. № 01-21/9490, 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. Корженку Олегу Дмитровичу, площею 0,0590 га (багаторічні насадження) для 

ведення садівництва, на території СТ «Сонячний» Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 692,80 грн. (чотири тисячі шістсот дев’яносто дві  гривні 
80 коп.); 

- гр. Дубовику Віктору Максимовичу, площею 0,0449 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 698,50 грн. (чотири тисячі шістсот дев’яносто вісім 
гривень 50 коп.); 

- гр. Снопковій Марії Іванівні, площею 0,0460 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Дубки» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  1 947,58 грн. (одна тисяча  дев’ятсот сорок сім гривень 
58 коп.); 

- гр. Тарасенку Павлу Івановичу, площею 0,3295 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства на території Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 31 816,26 грн. (тридцять одна тисяча вісімсот 
шістнадцять  гривень 26 коп.); 

- гр. Лебедєвій Лідії Махкамівні, площею 0,0613 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території Петрушківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю  4 817,28 грн. (чотири тисячі вісімсот сімнадцять гривень 28 коп.); 
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- гр. Тубольцевій Ніні Мойсеївні, площею 0,0599 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Академічне» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  2 536,06 грн. (дві тисячі п’ятсот тридцять шість  гривень 
06 коп.); 

- гр. Сучкову Степану Якимовичу, площею 1,4333 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства на території Бобрицької сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 25 986,16 грн. (двадцять п'ять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень 
16 коп.) та площею 0,2333 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства на 
території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
3 880,32 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят гривень 32 коп.); 

- гр. Кукульчук Ганні Олександрівні, 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. Федоріву Святославу Атанасійовичу, площею 0,0532 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Верстатобудівник» Гатненської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю  5 567,04 грн. (п’ять тисяч п’ятсот 
шістдесят сім гривень 04 коп.); 

- гр. Письменській Наталії Георгіївні, площею 0,0505 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Верстатобудівник» Гатненської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 5 284,48 грн.(п’ять тисяч двісті вісімдесят чотири 
гривні 48 коп.); 

- гр. Салаті Наталії Олександрівні, площею 0,0503 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Іскра-1» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 263,55 грн.(п’ять тисяч двісті шістдесят три гривні 
55 коп.); 

- гр. Мартиш Валентині Тихонівні, площею 0,0471 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах СТ «Світанок» Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  1 994,14 грн. (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто чотири 
гривні 14 коп.); 

- гр. Крижанівському Михайлу Григоровичу, площею 0,0850 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 770,39 грн. (сімсот сімдесят гривень 39 коп.); 

- гр. Філон Лідії Миколаївні, площею 0,1500 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 621,38 грн. (шість тисяч шістсот двадцять одна гривня 38 коп.); 

- гр. Шуляку Володимиру Семеновичу, площею 1,5000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 14 360,32 грн. (чотирнадцять тисяч триста шістдесят 
гривень 32 коп.); 

- гр. Петренку Івану Володимировичу, площею 1,3747 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 40 336,81 грн. (сорок тисяч триста тридцять шість 
гривень 81 коп.) та площею 0,1635 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 2 302,80 грн. (дві тисячі триста дві гривні 80 коп.); 

- гр. Головатенко Наталії Прокопівні, площею 0,0600 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва та городництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  3 197,60 грн. (три тисячі сто дев’яносто сім гривень 
60 коп.); 
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- гр. Грищенку Михайлу Прокоповичу, площею 0,1397 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 27 785,63 грн. (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят 
п’ять  гривень 63 коп.); 

- гр. Зубченко Наталії Семенівні, площею 0,0848 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 736,23 грн. (сімсот тридцять шість  гривень 23 коп.); 

- гр. Зубченко Наталії Семенівні, 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. Зубченко Наталії Семенівні, площею 1,1477 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 752,64 грн. (сім тисяч сімсот п’ятдесят дві  гривні 64 коп.); 

- гр. Ковтуну Павлу Євдокимовичу та Шевченко Ользі Іванівні, площею 0,6107 га 
(багаторічні насадження) у спільну часткову власність для ведення особистого селянського 
господарства, на території Міхайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 44 920,67 грн. (сорок чотири тисячі дев’ятсот двадцять гривень  67 коп.);  

- гр. Здоренку Петру Левковичу, площею 2,1254 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради  Києво-Святошинського 
району, вартістю 35 349,83 грн. (тридцять п'ять тисяч триста сорок дев’ять гривень  83 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. Салганському Олексію Олександровичу, площею 0,0669 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Академічне» Хотівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 832,45 грн. (дві тисячі вісімсот тридцять дві 
гривні 45 коп.); 

- гр. Акопянцу Володимиру Аганесовичу, площею 0,0660 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Арсеналець-5» Гатненської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю  6 906,46 грн. (шість тисяч дев’ятсот шість 
гривень 46 коп.); 

- гр. Грищенко Ользі Василівні, площею 0,1397 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 27 785,63 грн. (двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят 
п’ять   гривень 63 коп.); 

- гр. Дудці Наталії Омельянівні, площею 1,0768 га (рілля) для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 45 327,22 грн. (сорок п'ять тисяч триста двадцять сім 
гривень 22 коп.) та 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. Подгайновій Олені Михайлівні, площею 0,0580 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю  3 011,90 грн. (три тисячі одинадцять гривень 90 коп.); 

- гр. Пельку Сергію Опанасовичу, площею 0,0492 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, в межах СТ «Іскра-1» Гатненської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю  5 148,45 грн. (п’ять тисяч сто сорок вісім гривень 
45 коп.); 
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- гр. Мельник Лідії Максимівні, площею 0,2000 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 198,40 грн. (дві тисячі сто дев’яносто вісім  гривень 40 коп.); 

- гр. Грищенку Володимиру Івановичу (померлий), 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. Дворнікову Борису Федоровичу (померлий), площею 0,0560 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 295,31 грн. (три тисячі двісті дев’яносто 
п’ять гривень 31 коп.); 

- гр. Тимошенко Валентині Ісаківні, площею 1,2691 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 21 764,73 грн. (двадцять одна тисяча сімсот шістдесят 
чотири  гривні 73 коп.); 

- гр. Вінниченко Марії Петрівні, площею 1,2201 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 408,81 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста вісім гривень  81 коп.); 
площею 0,1318 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 19 065,76 грн. (дев’ятнадцять  тисяч шістдесят п’ять гривень 76 коп.) та площею 
0,2519га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 731,23 грн. (сімсот 
тридцять одна гривня 23 коп.); 

- гр. Борисюк Надії Павлівні, гр.Приходько Олександрі Максимівні та 
гр.Борисюку Адаму Васильовичу площею 1,1523 га (багаторічні насадження) у спільну 
часткову власність для ведення особистого селянського господарства, на території 
Міхайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
107 360,96 грн. (сто сім тисяч триста шістдесят гривень 96 коп.);  

- гр. Мамченку Анатолію Сергійовичу, 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. Мамченку Анатолію Сергійовичу, площею 3,0904 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Забірської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 66 768,91 грн. (шістдесят шість тисяч сімсот 
шістдесят вісім гривень 91 коп.); 

- гр. Шинкарьовій Ганні Гаврилівні, площею 0,1710 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 844,13 грн. (дві тисячі вісімсот сорок чотири гривні 
13 коп.); 

- гр. Гришко Ніні Миколаївні, площею 0,1659 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Кургани» Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю  6 038,37 грн. (шість тисяч тридцять вісім гривень 
37 коп.); 

- гр. Бойко Тамілі Олександрівні, площею 0,0534 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Ірпінь» Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 650,40 грн. (дві тисячі шістсот п’ятдесят гривень 
40 коп.); 
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- гр. Галушці Івану Лук’яновичу, площею 0,4621 га (рілля) для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 477,28 грн. (дві тисячі чотириста сімдесят сім гривень 
28 коп.); 

- гр. Галушці Івану Лук’яновичу, площею 2,7106 га (рілля) для ведення товарного  
сільськогосподарського виробництва, на території Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 939,90 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот тридцять 
дев’ять  гривень 90 коп.) та площею 0,1316 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, в межах Лісниківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю  8 367,52 грн. (вісім тисяч  триста шістдесят сім  гривень 
52 коп.); 

- гр. Тимошенко Галині Юхимівні, 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. Мельник Катерині Степанівні, площею 2,1350 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 24 799,89 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот дев’яносто 
дев’ять гривень 89 коп.); 

- гр. Герасименку Олегу Вікторовичу, площею 0,0518 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Верстатобудівник» Гатненської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 5 420,51 грн.(п’ять тисяч чотириста двадцять 
гривень 51 коп.); 

- гр. Ковтун Марії Михайлівні, площею 1,9973 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради  
Києво-Святошинського району, вартістю 18 102,81 грн. (вісімнадцять тисяч сто дві гривні 
81 коп.); 

- гр. Бондаренку Петру Григоровичу, площею 0,1510 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 360,32 грн. (триста шістдесят гривень 32 коп.); 

- Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародна логістична компанія», 
площею 0,1811 га, що надана у власність для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, розташованих на території 
Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 323 425,99 грн. 
(триста двадцять три  тисячі чотириста двадцять п’ять  гривень 99 коп.); 

- Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «Фієста», площею 
20 000,00 кв.м, що надана в оренду під землі промисловості,транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 193 428,63 грн. (чотири мільйони сто дев’яносто 
три тисячі чотириста двадцять вісім гривень 63 коп.); 

- ТОВ «Циркуляр», площею 13 600 кв.м, що надана в оренду для розміщення 
деревообробного виробництва, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради 
Києво-Святошинського району (за межами населеного пункту), вартістю 1 226 325,81 грн. 
(один мільйон двісті двадцять шість тисяч триста двадцять п’ять гривень 81 коп.); 

-  ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» площею 0,0096 га що надана в оренду  для розміщення 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії, на території Малютянської сільської ради Києво-Святошинського району  
вартістю 4 333,12 грн. (чотири тисячі триста тридцять три  гривні 12 коп.); 
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- Публічному акціонерному товариству «РОДОВІД БАНК», площею 106,8060 га, 
що надана для ведення особистого селянського господарства, в межах Бузівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 209 340,07 грн. (один мільйон двісті дев’ять 
тисяч триста сорок  гривень 07 коп.). 

 
        2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
передати на зберігання до управління 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 ради                                 Л.С. Шевчук 
 

 

 

                  

м. Київ 
25 листопада 2014 року 
№ 467-39-VІ 
 


