КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
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 управління Держземагенства у КиєвоСвятошинському районі № 01-21/3735 від 11.12.2013 року, 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», 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
вирішила:
1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, розроблені ДП „Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”:
- гр. Здрак Марії Опанасівні, площею 0,0520 га (багаторічні насадження) для
ведення садівництва, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради КиєвоСвятошинського району, вартістю 3 059,94 грн. (три тисячі п’ятдесят дев’ять гривень
94 коп.);
- гр. Горбачовій Раїсі Федорівні, площею 0,0750 га (багаторічні насадження) для
ведення садівництва, на території с/т «Мрія» Михайлівсько-Рубежівської сільської ради
Києво-Святошинського району, вартістю 835,10 грн. (вісімсот тридцять п’ять гривень
10 коп.);
- гр. Кіпоренку Миколі Івановичу, площею 0,0464 га для ведення садівництва, в
межах с/т «Луг» Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю
1 964,51 грн. (одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 51 коп.);
- гр. Янушевському Олегу Антоновичу, площею 0,0535 га (багаторічні насадження)
для ведення садівництва, на території с/т «Рокач» Мироцької сільської ради КиєвоСвятошинського району, вартістю 7 776,06 грн. (сім тисяч сімсот сімдесят шість гривень
06 коп.);
- гр. Рябчуку Павлу Федотовичу, площею 2,0097 га (рілля) для ведення особистого
селянського господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради КиєвоСвятошинського району, вартістю 20 796,49 грн. (двадцять тисяч сімсот дев’яносто шість
гривень 49 коп.);

- гр. Рябчуку Павлу Федотовичу та Кожем’яці Зінаїді Олексіївні, площею 0,7289
га, що надана в спільну часткову власність для ведення особистого селянського
господарства, в межах Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського
району, вартістю 67 912,35 грн. (шістдесят сім тисяч дев’ятсот дванадцять гривень 35 коп.);
- гр. Сліпченку Павлу Микитовичу, площею 0,0620 га (багаторічні насадження) для
ведення садівництва, на території Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського
району, вартістю 3 219,62 грн. (три тисячі двісті дев’ятнадцять гривень 62 коп.);
- гр. Донченку Борису Григоровичу, площею 0,2400 га (рілля) для ведення
особистого селянського господарства на території Білогородської сільської ради КиєвоСвятошинського району, вартістю 13 053,85 грн. (тринадцять тисяч п’ятдесят три гривні
85 коп.);
- гр. Красуленку Григорію Федоровичу, площею 0,9151 га (рілля) для ведення
особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради КиєвоСвятошинського району, вартістю 30 185,84 грн. (тринадцять тисяч сто вісімдесят п’ять
гривень 84 коп.), громадянам власникам, площею 0,3295 га (багаторічні насадження) для
ведення особистого селянського господарства, на території Шпитьківської сільської ради
Києво-Святошинського району, вартістю 60 303,10 грн. (шістдесят тисяч триста три гривні
10 коп.);
- гр. Міронову Володимиру Олександровичу, площею 0,0610 га (багаторічні
насадження) для ведення садівництва, на території с/т «СТАРІ МОСТИ» МихайлівськоРубежівської сільської ради Києво-Святошинського району, вартістю 6 064,86 грн. (шість
тисяч шістдесят чотири гривні 86 коп.).
2. Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок передати
на зберігання до відділу Держземагентства у Києво-Святошинському районі.
3. Управлінню Держземагентства у Києво-Святошинському районі, на підставі
затверджених технічних документацій, видати громадянам та організаціям 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 (голова комісії –
Шевчук Л.С.) та постійну комісію з питань агропромислового комплексу, раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення, екології та охорони
навколишнього середовища (голова комісії – Граждан В.В.).
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