
 

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 лист ТОВ „ВІАН-ГРУП” від 21.01.2011 року №6, матеріали технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що належать  ТОВ „ВІАН-
ГРУП”, для ведення підсобного сільського господарства та для ведення особистого 
селянського господарства, розташованих в межах Шпитьківської сільської ради Києво-
Святошинського району, розроблені ТОВ „Київський регіональний інститут земельної 
реформи”, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 30 грудня 2010 
року №1815-13НО Головного управління Держкомзему у Київській області, керуючись ст.43 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23 Закону України „Про оцінку 
землі”, беручи до уваги висновки та пропозиції постійних комісій районної ради з питань 
агропромислового комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення, екології та охорони навколишнього середовища і з питань земельних відносин, 
містобудування та архітектури, районна рада 
 

в и р і ш и л а :  
 

1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок, що належать на правах приватної власності ТОВ „ВІАН-ГРУП”, в межах 
Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району,  розроблені ТОВ „Київський 
регіональний інститут земельної реформи”:  
 

- Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №1 площею 4,4902 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010510) становить: 
39 693,37 грн. (тридцять дев'ять тисяч шістсот дев’яносто три гривні 37 коп); 

- Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №2 площею 7,6199 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010506) становить: 
52 556,77 грн. (п’ятдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 77 коп); 

 - Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №3 площею 1,9199 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010508) становить: 
25 773,04 грн. (двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят три гривні 04 коп); 

 - Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №4 площею 4,04 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010509) становить: 
26 785,14 грн. (двадцять шість тисяч сімсот вісімдесят п’ять  гривень 14 коп); 

 - Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №5 площею 2,1547 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
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державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010511) становить: 
18 844,36 грн. (вісімнадцять  тисяч вісімсот сорок чотири  гривні 36 коп); 

 - Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №6 площею 0,1963 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 004499) становить: 
1 301,47 грн. (одна тисяча триста одна гривня 47 коп.); 

- Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №7 площею 20,2581 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010512) становить: 
134 365,47 грн. (сто тридцять чотири тисячі триста шістдесят п’ять гривень  47 коп.); 

-  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №8 площею 0,1652 га (рілля) для 
ведення особистого селянського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 004500) становить: 
1 095,27 грн. (одна тисяча дев’яносто п’ять гривень 27 коп.); 

-  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки №9 площею 7,5991 га (рілля) для 
ведення підсобного сільського господарства (площу земельної ділянки підтверджує 
державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 010507) становить: 
54 085,21 грн. (п’ятдесят чотири тисячі вісімдесят п’ять гривень 21 коп.). 

 
2. Управлінню Держкомзему у Києво-Святошинському районі, на підставі 

затверджених технічних документацій, видати ТОВ „ВІАН-ГРУП” 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 

 
 
 
 
м. Київ 
03 лютого 2011 року 
№ 49-04-VІ 
 


