
 

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 

 
 
 Розглянувши листи управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі від 
26.11.2010 року № 22431, матеріали технічних документацій з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, що знаходяться за межами населених пунктів району, розроблених ДП 
„Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, ТОВ „Київський 
регіональний інститут земельної реформи”, керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.23 Закону України „Про оцінку землі”, беручи до уваги 
висновки та пропозиції комісії з питань використання земельних, водних та інших 
природних ресурсів, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 
розроблених ДП „Київський науково-дослідний та проектний  інститут землеустрою”, ТОВ 
„Київський регіональний інститут земельної реформи”:  
 

- гр. Ширман Любові Іванівні, площею 0,1064 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 150,91 грн. (Сто п’ятдесят гривень 91 коп); 

- гр. Гудзь Марії Іванівні, площею 0,0821 га для ведення особистого селянського 
господарства (багаторічні насадження), в межах Петрушківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 20 034,66 грн. (Двадцять тисяч тридцять чотири гривні         
66 коп.); 

- гр. Руденко Ганні Панасівні, площею 0,1635 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 1 311,39 грн. (Одна тисяча триста одинадцять гривень 39 коп.); 

- гр. Угляренку Олександру Андрійовичу, площею 2,2500 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 14 917,47 грн. (Чотирнадцять тисяч дев’ятсот сімнадцять гривень 47 коп.) 
та площею 0,2127 га для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 741,38 грн.  
(П’ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 38 коп.);  

- гр. Паламар Валентині Миколаївні, площею 1,8998 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району,  вартістю  35 687,68  грн.  (Тридцять  п’ять  тисяч  шістсот  вісімдесят  сім  гривень 
68  коп.);  

- гр. Лапку Михайлу Миколайовичу, площею 2,7040 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 761,54 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят одна 
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гривня 54 коп.) та площею 0,3483 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (сіножаті), в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 802,91 грн. (Вісімсот дві гривні 91 коп.);  

- гр. Біді Борису Никифоровичу, площею 0,4009 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю       
8 663,46 грн. (Вісім  тисяч шістсот шістдесят три гривні 46 коп.); 

- Українській православній церкві Київського Патріархату церкві „РІЗДВА 
ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ”,  площею  0,3000 га,  що  надається  в  оренду  терміном  на   
49 років, під будівництво церкви на території Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 124 823,16 грн. (Сто двадцять чотири тисячі вісімсот 
двадцять три гривні 16 коп.);  

- гр. Гудзь Марії Іванівні, площею 0,4017 га для ведення особистого селянського 
господарства (рілля), в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю  8 680,74 грн. (Вісім тисяч шістсот вісімдесят гривень 74 коп.);  

- гр. Унинець Марії Григорівні, площею 2,9900 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 30 979,36 грн. (Тридцять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять 
гривень 36 коп.);  

- гр. Якименко Анастасії Пилипівні, площею 0,1500 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 014,91 грн. (Одна тисяча чотирнадцять гривень 91 коп.);  

- гр. Красуленко Вірі Калениківні, площею 1,1846 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 230,72 грн. (Дванадцять тисяч двісті тридцять гривень  
72 коп.) та площею 0,2400 га для ведення особистого селянського господарства (рілля), в 
межах  Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 433,86 грн. 
(Сім тисяч чотириста тридцять три гривні 86 коп.) ;  

- гр. Глемязь Уляні Кузьмівні, площею 1,3609 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 8 416,87 грн. (Вісім тисяч чотириста шістнадцять гривень     
87 коп.) та площею 0,2666 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(сіножаті), в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
901,66 грн. (Дев’ятсот одна гривня 66 коп.); 

- гр. Прокопцю Івану Миколайовичу, площею 2,0800 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 13 790, 37 грн. (Тринадцять тисяч сімсот дев’яносто гривень 37 коп.); 

- гр. Звінському Івану Степановичу, площею 1,5002 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю   7 910, 88 грн.   (Сім  тисяч  дев’ятсот  десять  гривень  
88 коп.); площею 0,1511 га для ведення особистого селянського господарства (рілля), в 
межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 796, 77 грн. 
(Сімсот  дев’яносто шість гривень 77 коп.) та площею 1,1164 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  3 812, 70  грн.  (Три тисячі вісімсот дванадцять гривень 
70 коп.); 

- гр. Рибальченку Степану Івановичу, площею 2,3716 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 7 903,86 грн. (Сім тисяч дев’ятсот три гривні 86 коп.) та 
площею 0,2902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (сіножаті), в 
межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 935,94 грн. 
(Дев’ятсот тридцять п’ять гривень 94 коп.);  

- гр. Турковському Івану Андрійовичу, площею 4,7463 га для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 31 030,18 грн. (Тридцять одна тисяча тридцять гривень        
18 коп.);  

- гр. Богданович Софії Павлівні, площею 0,7898 га для ведення особистого селянського 
господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 10 729, 60 грн. (Десять тисяч сімсот двадцять дев’ять гривень 60 коп.) та площею 
0,1795 га 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. Погребняк Галині Дмитрівні, площею 0,3000 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 3 373,50 грн. (Три тисячі триста сімдесят три гривні 50 коп.);   

- гр. Лозовенку Олександру Микитовичу, площею 2,0815 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 16 695,04 грн. (Шістнадцять тисяч шістсот дев’яносто 
п’ять грн.04 коп.); 

- гр. Шелудченку Якову Олексійовичу, площею 0,9420 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Хотівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 8 426,85 грн. (Вісім тисяч чотириста двадцять шість  
гривень  85 коп.); 

- гр. Круковець Галині Пилипівні, площею 1,3518 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 13 986,14 грн. (Тринадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят 
шість  гривень 14 коп.);  

- гр. Костюк Ользі Савелівні, площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 
господарства (рілля), в межах Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 3 075,94 грн. (Три тисячі сімдесят п’ять гривень 94  коп.); 

- гр. Гижку Володимиру Кузьмовичу, площею 2,7300 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 489,99 грн. (Двадцять дев'ять тисяч чотириста 
вісімдесят дев'ять гривень 99 коп); 

- гр. Сєріку Миколі Трохимовичу, площею 0,7761 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  10 543,49  грн.  (Десять тисяч п’ятсот сорок три гривні 
49 коп.) та площею 0,2400 га  для ведення особистого селянського господарства (рілля), в 
межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 433,86 грн. 
(Сім тисяч чотириста тридцять три гривні 86 коп.); 

- гр. Чміленко Марії Олександрівні, площею 0,3000 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 1 989,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ять   
гривень 00 коп.); 

- гр. Єрмоленку Йосипу Макаровичу, площею 1,5008 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 415,49 грн. (Дев’ятнадцять тисяч чотириста 
п’ятнадцять гривень 49 коп.);  

 
- гр. Брижань Уляні Олексіївні, площею 1,3814 га для ведення особистого селянського 

господарства (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю  8 690,30 грн. (Вісім тисяч шістсот дев’яносто гривень 30 коп.) та площею 0,2518 га 
(сіножаті), в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
795,46 грн. (Сімсот дев’яносто п’ять  гривень 46 коп.); 

- гр. Донченко Прасковії Петрівні, площею 0,1145 га для ведення особистого 
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селянського господарства (пасовища), в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 221,54 грн. (Двісті двадцять одна гривня  54 коп.); 

- гр. Донченко Прасковії Петрівні, площею 1,1514 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 17 442,56 грн. (Сімнадцять тисяч чотириста сорок дві 
гривні  56 коп.);  

- гр. Приходьку Адаму Миколайовичу, площею 0,8185 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Личанської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 13 566,62 грн. (Тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень 62 коп.);  

- гр. Гаврилянчик Раїсі Федорівні, площею 1,5478 га для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 11 626,59 грн. (Одинадцять тисяч шістсот двадцять шість гривень 59 коп.);  

- гр. Василенко Клавдії Савелівні, площею 0,6017 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах  Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 9 847, 94 грн. (Дев’ять тисяч вісімсот сорок сім гривень 94 коп.) та площею 
0,2322 га для ведення особистого селянського господарства, в межах Білогородської  
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 7 192,26 грн. (Сім тисяч сто 
дев’яносто дві гривні 26 коп.);  

- гр. Якименку Андрію Федоровичу, площею 0,8230 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 13 759,87 грн. (Тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять   
гривень 87 коп.); 

- гр. Петриченку Василю Васильовичу, площею 2,2581 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 18 111,49 грн. (Вісімнадцять тисяч сто одинадцять  
гривень 49 коп.) та площею 0,1092 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
15 121,66 грн. (П’ятнадцять тисяч сто двадцять одна  гривня 66 коп.);  

- гр. Коваленко Галині Ісааківні, площею 0,2377 га для ведення особистого селянського 
господарств (рілля), в межах  Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 7 362,59 грн. (Сім тисяч триста шістдесят дві гривні 59 коп.). 
 
               2. Управлінню Держкомзему 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. 
 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради 
з питань агропромислового комплексу, раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, екології та охорони навколишнього середовища 
(голова – Біба О.А.) і з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (голова – 
Левцов С.В.). 

 

 

              Голова ради                                       В.В. Луцюк 
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