
 

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 № 01-21/10772 від 11.12.2014 р., № 01-21/11412 від 
23.12.2014 р., № 01-21/11690 від 29.12.2014 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. Кондратовичу Олександру Івановичу, площею 0,0492 га (багаторічні 

насадження) для ведення садівництва, на території с/т «МРІЯ» Шпитьківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 641,15 грн. (три тисячі шістсот сорок одна  
гривня 15 коп.); 

- гр. Мігульову Григорію Миколайовичу, площею 0,0600 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Воїн-2» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 970,62 грн. (три тисячі дев’ятсот сімдесят  
гривень  62 коп.); 

- гр. Німченко Катерині Олексіївні, площею 0,5000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 16 742,07 грн. (шістнадцять тисяч сімсот сорок дві гривні 
07 коп.); 

- гр. Корнієнко Марії Антонівні, площею 0,2897 га (сіножаті) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 667,84 грн. (шістсот шістдесят сім гривень 84 коп.); 
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- гр. Соловйову Вадиму Олександровичу, площею 0,1119 га (багаторічні 
насадження) для ведення індивідуального садівництва, на території Дмитрівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 36 203,07 грн. (тридцять шість тисяч двісті 
три гривні 07 коп.); 

- гр. Хрущ Тетяні Віталіївні, площею 0,1119 га (багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва, на території Дмитрівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 36 203,07 грн. (тридцять шість тисяч двісті три гривні 
07 коп.); 

- гр. Плохотнюк Вірі Кирилівні, площею 1,8213 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Крюківщинської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 52 906,68 грн. (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот шість 
гривень 68 коп.); 

- гр. Баран Марії Мойсіївні, площею 1,3380 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 837,56 грн. (двадцять дев’ять тисяч вісімсот тридцять 
сім гривень 56 коп.) та площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 062,40 грн. (сім тисяч шістдесят дві гривні 40 коп.); 

- гр. Рибак Дар’ї Олексіївні , площею 0,1156 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 27 740,90 грн. (двадцять сім тисяч сімсот сорок  гривень  90 коп.); 

- гр. Макаренку Петру Івановичу, площею 0,0513 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Будівельник-1» Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 263,94 грн. (чотири тисячі двісті шістдесят три гривні 
94 коп.); 

- гр. Заковоротньому Василю Павловичу, площею 0,2000 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 010,32 грн. (дві тисячі десять гривень 
32 коп.); 

- гр. Рибіну Миколі Олексійовичу, площею 1,8460 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Мироцької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 385,43 грн. (двадцять дві тисячі триста вісімдесят п’ять 
гривень 43 коп.); 

- гр. Плавській Вірі Миколаївні, площею 0,2400 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 13 053,85 грн. (тринадцять тисяч п’ятдесят три гривні 85 коп.); 

- гр. Мілюковському Анатолію Григоровичу, площею 0,0572 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території СТ «Воїн-2» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 785,31 грн. (три тисячі сімсот вісімдесят п’ять 
гривень 31 коп.); 

- гр. Іщуку Анатолію Климентійовичу, площею 0,0613 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Кургани» Чабанівської селищної ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 301,28 грн. (три тисячі триста одна гривня 28 коп.); 

- гр. Легенькому Анатолію Олександровичу, площею 0,0848 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Ірпінь» Гореницької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 4 208,85 грн. (чотири тисячі двісті вісім гривень 
85 коп.); 
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- гр. Єрьомушкіну Олександру Івановичу, площею 0,0600 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, в межах Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 4 896,10 грн. (чотири тисячі вісімсот дев’яносто шість 
гривень 10 коп.); 

- гр. Сарановій Ганні Євтихівні, площею 2,0754 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 24 162,34 грн. (двадцять чотири тисячі сто шістдесят дві  
гривні 34 коп.); 

- гр. Конончук Ніні Тихонівні, площею 0,1449 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 11 386,98 грн. (одинадцять тисяч триста вісімдесят 
шість гривень 98 коп.); 

- гр. Козюку Миколі Олександровичу та Козюк Ніні Степанівні, площею 0,5352 га 
(багаторічні насадження), що надана у спільну часткову власність, для ведення особистого 
селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 49 865,12 грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот шістдесят 
п’ять гривень 12 коп.);  

- гр. Мартиненку Олександру Володимировичу, площею 0,1745 га (сіножаті) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 789,63 грн. (сімсот вісімдесят дев’ять гривень 
63 коп.);  

- гр. Рязанову Петру Федоровичу, площею 0,0566 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, в межах СТ «Іскра» Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 674,02 грн. (три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні  
02 коп.); 

- гр. Живцю Віктору Євгеновичу, площею 0,0502 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території СТ «Мрія» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 715,17 грн. (три тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 
17 коп.); 

- гр. Фостенко Ніні Василівні, площею 0,1084 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 14 072,90 грн. (чотирнадцять тисяч сімдесят дві 
гривні 90 коп.);  

- гр. Неніч Галині Іванівні, площею 0,3000 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 6 815,08 грн. (шість тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 08 коп.); 

     -  гр. Грищенку Анатолію Миколайовичу, площею 2,0200 га (рілля) для ведення  
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 517,35 грн. (двадцять три тисячі п’ятсот сімнадцять 
гривень 35 коп.); 

- гр. Левченко Галині Андріївні, площею 1,0390 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 12 659,05 грн. (дванадцять тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять гривень 05 коп.) 
та площею 0,1318 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 13 950,56 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 56 коп.); 

- гр. Радченко Людмилі Василівні, площею 2,7060 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 34 297,52 грн. (тридцять чотири тисячі двісті дев’яносто сім гривень 52 коп.); 
площею 0,1153 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
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господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
15 135,62 грн. (п'ятнадцять  тисяч сто тридцять п’ять гривень 62 коп.) та площею 0,1153 га 
(багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, в межах 
Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 17 508,54 грн. (сімнадцять 
тисяч п’ятсот вісім гривень 54 коп.); 

- гр. Радченко Людмилі Василівні, площею 4,8484 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 60 152,08 грн. (шістдесят тисяч сто п’ятдесят дві гривні 08 коп.) та площею 
0,2144 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
42 643,07 грн. (сорок дві тисячі шістсот сорок три гривні 07 коп.); 

- гр. Зубань Тетяні Іванівні, площею 0,1641 га (багаторічні насадження) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 12 144,61 грн. (дванадцять тисяч сто сорок чотири гривні           
61 коп.);  

- гр. Кандаурову Кирилу Степановичу, площею 0,0575 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 2 985,95 грн. (дві тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 95 коп.); 

- гр. Лозенку Михайлу Миколайовичу, площею 0,0679 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, в садовому товаристві «Тиша» Віто-Поштової сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 526,02 грн. (три тисячі п’ятсот двадцять шість 
гривень 02 коп.); 

- гр. Гусєву Ігору Івановичу, площею 0,0626 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Воїн-1» Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 4 142,69 грн. (чотири тисячі сто сорок дві гривні 69 коп.); 

- гр. Вачкову Сергію Дмитровичу, площею 0,0630 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Роднічок» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 7 867,90 грн. (сім тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 
90 коп.); 

- гр. Герасименко Наталії Олександрівні (померла), 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.) та площею 0,4018 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 13 125,01 грн. (тринадцять тисяч сто двадцять п’ять гривень 02 коп.); 

- гр. Макаровій Марії Олександрівні, площею 0,9092 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 21 689,55 грн. (двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят 
дев’ять гривень 55 коп.) та площею 0,5497 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 18 883,38 грн. (вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 38 коп.); 

- гр. Шурубор Людмилі Едуардівні, площею 0,0507 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Будівельник» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 690,72 грн. (три тисячі  шістсот дев’яносто гривень 
72 коп.); 

- гр. Турику Володимиру Федоровичу, площею 0,0589 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «Озерне» Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 064,92 грн. (одна тисяча шістдесят чотири  
гривні 92 коп.). 
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        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 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 
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