
 

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  заяви громадян та матеріали технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться за межами 
населених пунктів Києво-Святошинського 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. Прудкому Григорію Івановичу, площею 0,0553 га (багаторічні насадження) для 

ведення садівництва, на території с/т «Пуща-Водиця» Горенської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 170,52 грн. (три тисячі сто сімдесят гривень 52 коп.); 

- гр. Сеньку Олександру Федоровичу, площею 0,0498 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «ВЗУТТЄВИК» Гатненської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 211,23 грн. (п’ять тисяч двісті одинадцять гривень 
23 коп.); 

- гр. Руденко Лілії Яківні, площею 0,0505 га (багаторічні насадження) для ведення 
садівництва, на території с/т «Турист» Гатненської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 4 591,75 грн. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто одна гривня 75 коп.); 

- гр. Самойленку Олексію Хомовичу, площею 1,1558 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 9 146,53 грн. (дев’ять тисяч сто сорок шість 
гривень 53 коп.); площею 0,1329 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 12 299,37 грн. (дванадцять  тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень 37 коп.) 
та площею 0,1745 га (сіножаті) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
на території Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 986,30 грн. 
(дев’ятсот вісімдесят шість гривень 30 коп.); 
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       - гр. Харченку Леоніду Степановичу, площею 2,0098 га (рілля) для ведення  
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 25 786,75 грн. (двадцять п’ять тисяч 
сімсот вісімдесят шість гривень 75 коп.); 

- гр. Пожарській Марині Володимирівні, площею 0,0600 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 5 325,32 грн. (п’ять тисяч триста двадцять п’ять гривень 
32 коп.); 

- гр. Крикливому Володимиру Григоровичу, площею 0,1200 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Малютянської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 504,92 грн. (дві тисячі п’ятсот чотири гривні 92 коп.); 

- гр. Черненко Леоніду Юхимовичу, площею 0,7126 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 11 028,88 грн. (одинадцять тисяч двадцять вісім гривень 
88 коп.); 

- гр. Дяченку В’ячеславу Петровичу, площею 0,2018 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 3 071,05 грн. (три тисячі сімдесят одна гривня 05 коп.) та 
площею 0,0411 га (сіножаті) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 149,01 грн. (сто сорок 
дев’ять гривень 01 коп.); 

- гр. Саєнко Людмилі Василівні, площею 0,1200 га (багаторічні насадження) для 
ведення індивідуального садівництва, на території Бобрицької сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 29 588,51 грн. (двадцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят 
вісім гривень 51 коп.); 

- гр. Романенку Володимиру Олександровичу, площею 0,060 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території СТ «Озерне» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 084,79 грн. (одна тисяча вісімдесят 
чотири  гривні 79 коп.); 

- гр. Приходьку Олександру Сергійовичу, площею 0,1500 га (пасовище) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 305,37 грн. (триста п’ять гривень 37 коп.); 

- гр. Ткачуку Олександру Федоровичу, площею 0,1446 га (багаторічні насадження) 
для ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 36 604,57 грн. (тридцять шість тисяч шістсот 
чотири гривні 57 коп.) та площею 0,4149 га (рілля) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 19 655,57 грн. (дев’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять  гривень 57 коп.);       

- гр. Петрусенку Леоніду Івановичу, площею 0,2179 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Княжицької сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 18 131,07 грн. (вісімнадцять тисяч сто тридцять 
одна  гривня 07 коп.); 

- гр. Поторочі Ользі Тимофіївні, площею 2,0476 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 23 153,88 грн. (двадцять три тисячі сто п’ятдесят три 
гривні 88 коп.) та площею 0,7102 га (багаторічні насадження) для ведення особистого 
селянського господарства, на території  Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 82 650,53 грн. (вісімдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят 
гривень 53 коп.); 
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- гр. Гайдай Ользі Свиридонівні, площею 1,5901 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 41 868,38 грн. (сорок одна тисяча вісімсот шістдесят вісім гривень 38 коп.) 
та площею 0,4607 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 17 482,29 грн. 
(сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 29 коп.); 

- гр. Каткову Леоніду Овдійовичу, площею 0,0794 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва та городництва, на території Забірської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 7 047,19 грн. (сім тисяч сорок сім гривень 19 коп.); 

- гр. Шевченко Олександрі Кузьмівні, площею 1,9627 га (рілля) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Михайлівсько-Рубежівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 26 528,28 грн.( двадцять шість тисяч п’ятсот 
двадцять вісім гривень 28 коп.); 

- гр. Що надані громадянам–власникам у спільну часткову власність, площею 
7,3187 га (рілля) для ведення особистого селянського господарства, на території 
Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
254 089,75 грн. (двісті п’ятдесят чотири тисячі вісімдесят дев’ять гривень 75 коп.) та площею 
7,8792 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського господарства, на 
території Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 813 867,90 грн. (вісімсот тринадцять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 90 коп.);  

- гр. Лісовій Оксані Василівні, площею 0,1451 га (багаторічні насадження) для 
ведення особистого селянського господарства, на території Петрушківської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 32 233,45 грн. (тридцять дві тисячі двісті тридцять 
три гривні 45 коп.); 

- гр. Лаговському Цезарю Цезаровичу, площею 0,0357 га (пасовища) для ведення 
особистого селянського господарства, на території Віто-Поштової сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 281,11 грн. (двісті вісімдесят одна  гривня 11 коп.); 

- гр. Лаговському Цезарю Цезаровичу, площею 1,3406 га (рілля) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, на території Тарасівської сільської ради 
Києво-Святошинського району  вартістю 43 202,47 грн. ( сорок три тисячі двісті дві гривні 
47 коп.) та площею 0,1088 га (багаторічні насадження) для ведення особистого селянського 
господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 13 526,13 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 13 коп.); 

- гр. Лебедєвій Лідії Павлівні, площею 0,0655 га (багаторічні насадження) для 
ведення садівництва, на території с/т «Ромашка-2» Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 6 054,82 грн. (шість тисяч п’ятдесят чотири гривні 
82 коп.); 

- гр. Грисюку Валерію Анатолійовичу, площею 0,0613 га (багаторічні насадження) 
для ведення садівництва, на території с/т «КОСМОС» Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 2 701,45 грн. (дві тисячі сімсот одна гривня 45 коп.); 

- гр. Федишину Мирославу Стефановичу, площею 0,0589 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території СТ «Озерне» Михайлівсько-Рубежівської 
сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 064,92 грн. (одна тисяча шістдесят 
чотири гривні 92 коп.); 

- гр. Петрусьову Валентину Леонідовичу, площею 0,0583 га (багаторічні 
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «Керамік» Хотівської сільської ради 
Києво-Святошинського району, вартістю 3 083,13 грн. (три тисячі вісімдесят три гривні 
13 коп.); 
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       2. Технічні документації 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 
16 червня 2015 року 
№ 515-43-VІ  
 
 


