
 

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 управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі від 
05.04.2011 року №3881 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”, керуючись ст.43 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23 Закону України „Про оцінку землі”,  
беручи до уваги висновки та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, 
екології та охорони навколишнього середовища і комісії 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, 
розроблені ДП „Київський науково-дослідний та проектний  інститут землеустрою”:  

- гр. Тихоміровій Антоніні Фомінічні, площею 1,4990 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), на території Бузівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 19 392,22 грн. (Дев’ятнадцять тисяч триста дев’яносто дві 
гривні 22 коп.);  

- гр. Фастовщук Ганні Костянтинівні, площею 0,0525 га для ведення садівництва, на 
території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 3 821,76 грн. 
(Три тисячі вісімсот двадцять одна гривня 76 коп.); 

- гр. Шляховому Юрію Васильовичу, площею 2,0000 га для ведення селянського 
(фермерського) господарства, в межах Забірської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 20 721,98 грн. (Двадцять тисяч сімсот двадцять одна гривня 98 коп.); 

- гр. Коротун Анастасії Марківні, площею 0,0537 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Бобрицької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 611,52  грн. ( Шістсот одинадцять гривень 52 коп.);  

- гр. Забудській Ользі Федотівні, площею 0,6038 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  10 059,03 грн.  (Десять тисяч п’ятдесят дев'ять гривень 
03 коп.);  

- гр. Забудській Ользі Федотівні, площею 0,4009 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (рілля), на території Гореницької сільської ради Києво-
Святошинського  району,  вартістю  8 181,55 грн.  (Вісім  тисяч  сто  вісімдесят  одна  гривня 
55 коп.); 

- гр. Самойленку Миколі Ларіоновичу, площею 0,1959 га для ведення особистого 
селянського господарства (сіножаті), в межах Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 669,02 грн. (Шістсот шістдесят дев’ять гривень 02 коп.); 

- гр. Коротун Анастасії Марківні, площею 2,0000 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в межах Забірської сільської ради Києво-
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Святошинського району, вартістю 32 378,11 грн. (Тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім 
гривень 11 коп.); 

- гр. Здоренко Катерині Макарівні, площею 0,3000 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 1 988,99 грн. (Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 99 коп.);  

- гр. Висовець Галині Степанівні, площею 0,4013 га для ведення особистого 
селянського господарства, в межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 8 672,10 грн. (Вісім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 10 коп.); 

- гр. Поліщук Леоніді Петрівні, площею 0,0529 га для ведення особистого селянського 
господарства, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 422,69 грн. (Чотириста двадцять дві гривні 69 коп.);   

- гр. Барбари Парасковії Остапівни, площею 0,4722 га для ведення особистого 
селянського господарства (рілля), в межах Хотівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 4 189,54 грн. (Чотири тисячі сто вісімдесят дев’ять гривень 54 коп.);  

- гр. Горобей Надії Петрівні, площею 2,0216 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського 
району, вартістю 10 434,56 грн. (Десять тисяч чотириста тридцять чотири гривні 56 коп.); 

- гр. Груздєву Володимиру Серафімовичу, площею 0,0717 га для ведення садівництва 
в с/т „ВОЇН-І”, на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району, 
вартістю 3 558,66 грн. (Три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 66 коп.); 

- гр. Ширман Любові Іванівні, площею 0,1134 га для ведення особистого селянського 
господарства, в межах Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 
7 851,74 грн. (Сім тисяч вісімсот п’ятдесят одна гривня 74 коп.); 
 
           - ТОВ „КОМ-СЕРВІС”, площею 8,5545 га під розміщення та обслуговування офісно-
складських приміщень, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району, вартістю 13 368 117,15 грн. (Тринадцять мільйонів триста 
шістдесят вісім тисяч сто сімнадцять гривень 15 коп.) та площею 0,7455 га під розміщення та 
обслуговування офісно-складських приміщень, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської 
ради Києво-Святошинського району, вартістю 1 164 992,85 грн. (Один мільйон сто шістдесят 
чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто дві гривні 85 коп.). 
               2. Управлінню Держкомзему у Києво-Святошинському районі, на підставі 
затверджених технічних документацій, видати громадянам та ТОВ „КОМ-СЕРВІС” 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 комісії – Біба О.А.) і з питань земельних відносин, містобудування та архітектури 
(голова комісії - Левцов С.В.).  

 
 

 

                  Голова ради                                          В.В. Луцюк 

 

 

 
м. Київ 
14 квітня 2011 року 
№ 96-06-VІ 


