
 

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 лист Києво-Святошинської 
райдержадміністрації від 12.03.2011 року №07-27-1186 та 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 „Лідер Плюс”,  беручи до уваги висновки та пропозиції комісії 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, 
розроблених ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, ТОВ „Лідер 
Плюс”:  

- гр. Цвик Тетяні Гаврилівні, площею 0,0706 га для ведення садівництва (багаторічні 
насадження) на території с/т „Росинка+” Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського  
району,  вартістю  6 517,73 грн. (Шість тисяч п’ятсот сімнадцять гривень 73 коп.);  

- гр. Данилишиній Марії Олександрівні, площею 0,5000 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 9 534,21 грн. (Дев’ять тисяч п’ятсот тридцять чотири гривні 21 коп.); 

- гр. Малюк Марії Савівні, площею 1,3015 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (рілля), в межах Боярської міської ради Києво-Святошинського району, вартістю 19 
353,70 грн. (Дев’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят три гривні 70 коп.); 

- гр. Отришку Петру Дмитровичу, площею 0,1734 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 2 
884,03 грн. (Дві тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 03 коп.);  

- гр. Дударенку Олегу Миколайовичу, площею 0,2336 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 1 754,72 грн. (Одна  тисяча сімсот п’ятдесят чотири гривні  72 коп.);  

- гр. Гайдай Катерині Іванівні, площею 0,4089 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю        8 
836,32 грн. (Вісім тисяч вісімсот тридцять шість гривень 32  коп.); 

- гр. Цукринку Григорію Івановичу, площею 2,3982 га (рілля) для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Забірської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 29 506,69 грн. (Двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шість гривень 69 коп.); 

- гр. Кузьменку Володимиру Самійловичу, площею 1,5019 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 7 919,84 грн. (Сім тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять гривень 84 коп.);  

- гр. Гайдай Катерині Іванівні, площею 0,6973 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах  Гореницької  сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 12 300,96 грн. (Дванадцять тисяч триста гривень 96 коп.);  
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- гр. Бовенко Тетяні Климівні, площею 3,5520 га (рілля) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Княжицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 30 962,75 грн. (Тридцять тисяч дев’ятсот шістдесят дві гривні 75 коп.); 

- гр. Бондаренко Валентині Миколаївні, площею 0,2127 га під багаторічними насадженнями 
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.) та  гр. Бондаренку Володимиру Миколайовичу, площею 0,2128 га під багаторічними 
насадженнями для ведення особистого селянського господарства,  в межах  Шпитьківської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 748,77 грн. (П’ятнадцять тисяч сімсот сорок вісім 
гривень 77 коп.);   

- гр. Кокоту Олексію Івановичу, площею 2,0780 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), в межах Тарасівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 22 222,56 грн. (Двадцять дві тисячі двісті двадцять дві гривні 56 
коп.); площею 0,1084 га для ведення особистого селянського господарства (багаторічні насадження), 
в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 15 011,10 грн. 
(П’ятнадцять  тисяч одинадцять гривень 10 коп.) та площею 0,0735 га для ведення особистого 
селянського господарства (пасовища), в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 208,51 грн. (Двісті вісім гривень 51 коп.);  

- гр. Давиденко Тетяні Миколаївні, площею 0,7897 га для ведення особистого селянського 
господарства (рілля), в межах Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
10 728,26 грн. (Десять тисяч сімсот двадцять вісім  гривень 26 коп.) та площею 0,1795 га для ведення 
особистого селянського господарства  (сіножаті),  в  межах  Білогородської  сільської  ради  Києво-
Святошинського  району, вартістю 3 045,18 грн. (Три тисячі сорок п’ять гривень 18 коп.);  

- гр. Хільчевській Ганні Миколаївні (померла), площею 1,2288 га для ведення особистого 
селянського господарства на території Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 8 525,95 грн. (Вісім тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень  95 коп.);  

- гр. Дудаленку Степану Петровичу (померлий), площею 0,6976 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Бузівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 5 548,38 грн. (П’ять тисяч п’ятсот сорок вісім гривень         38 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 постійну комісію районної ради з 
питань агропромислового комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення,  екології та охорони навколишнього середовища (голова комісії – Біба О.А.).  

 
 
                    Голова ради                             В.В. Луцюк 

м. Київ 
17 березня 2011 року 
№ 76-05-VІ 


