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Нормативна правова база 

Відповідно до ст.18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

розташованих у межах населених пунктів проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років незалежно від їх 

цільового призначення.

Згідно Закону України «Про оцінку землі» нормативна грошова оцінка земельних ділянок -

капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими

нормативами.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру

земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні, та даруванні земельних ділянок згідно із законом,

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про оцінку земель» підставою для проведення нормативної

грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Згідно з ст. 271.2. Податкового Кодексу України «Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки

земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня

року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель

або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом».
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Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» департаментом земельних ресурсів

оголошено проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Проведення нормативної грошової оцінки земель

м. Вінниці», розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено в розмірі 1 566 000,00 грн.

На підставі наданих тендерних пропозицій визначено переможця - ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-

правових відносин» та укладено договір на розроблення нормативної грошової оцінки земель м. Вінниці №1 від

09.03.2021р., вартість послуги на підставі пропозиції становить 848 000,00 грн.

Відповідно до умов договору строк виконання послуги встановлено 01.06.2021р. (з врахуванням

проведення державної експертизи землевпорядної документації).

ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-правових відносин» проводилась нормативна грошова оцінка

земель м. Новгород-Сіверський, м. Славутич, м. Бердянськ та отримано позитивні висновки державної

експертизи землевпорядної документації.

Рішенням Вінницької міської ради від 24.12.2020р. № 126 департаменту земельних ресурсів надано дозвіл 

на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Вінниці. 
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Діюча нормативна грошова оцінка та проєктна нормативна 

грошова оцінка земель міста Вінниці

ДІЮЧА НОРМАТИВНА ГРОШОВА 

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ М.ВІННИЦІ

Технічна документація з нормативної грошової

оцінки земель м. Вінниці, виконана

Державним підприємством «Український

державний науково-дослідний інститут

проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.

Білоконя» (розроблена в 2012 році),

затверджена рішенням Вінницької міської ради

від 21.06.2013 р. №1332, введена в дію з

01.01.2014 року.

Середня (базова вартість) земель міста

станом на 2013 рік становила 290,80 грн./м

Станом на 2021 рік з урахуванням індексації

нормативної грошової оцінки середня (базова

вартість) становить 551,71 грн./м

ПРОЄКТНА НОРМАТИВНА ГРОШОВА 

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ М.ВІННИЦІ

Технічна документація з нормативної грошової

оцінки земель м. Вінниці, виконана

ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-

правових відносин» (розроблена в 2021 році).

Середня (базова вартість) земель міста

станом на 2021 рік визначена на

рівні 742,12 грн./м

Зростання базової вартості відбулося на

34,5%
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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Грошова оцінка – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки

Економіко-планувальна зона – частина території населеного пункту, що має однорідні споживчі якості,

переважно однотипний характер використання і обмежується чіткими планувальними межами (магістральні

вулиці, залізниця, водні рубежі тощо)

Зональні фактори – це фактори, які проявляються в межах всієї (або значної) території населеного пункту і

коригують її середню (базову) вартість

Локальні фактори – це фактори, які проявляються в межах окремої земельної ділянки і коригують її цінність

(вартість) в межах економіко-планувальної зони

В процесі виконання грошової оцінки міста, встановлено 23 локальних факторів, які можуть вплинути на загальне

значення коефіцієнту Км3 (Км3 - локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки в межах

економіко-планувальної зони).

Для обчислення Км3 враховуються локальні фактори. При цьому добуток пофакторних оцінок не повинен бути

нижче 0,50 і вище 1,50.
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Схема економіко-планувального зонування діючої нормативної 

грошової оцінки   

Нормативна грошова 2013рік Нормативна грошова 

2021

*з урахуванням 

індексації НГО

Коефіцієнт Вартість Коефіцієнт Вартість

Базова 1 551,71 1 742,12

Мінімальна 

базова 0,47 259,3 0,73 541,75

Максимальна 

базова 2,49 1373,74 1,31 972,18

За проведеним аналізом базової вартості

землі в розрізі кожної економіко-планувальної

зони міста в порівняні нормативної грошової

оцінки 2013року (з урахуванням індексації) та

проєктної 2021року, можна зробити висновок

про зростання вартості земель в м. Вінниці

на 10%.
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Схема економіко-планувального зонування проєктної нормативної 

грошової оцінки   

Відповідно до розробленої схеми 

відбулось «укрупнення» меж 

економіко-планувальних зон   
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Схема економіко-планувального зонування з 

прикладом орієнтовної ціни 
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Карта проведеної нормативної грошової оцінки земель 

м. Вінниці 2021р.

Відповідно до проведених попередніх

розрахунків, згідно нової розробленої

нормативної грошової оцінки, очікується

зростання вартості 1кв.м.

Разом з тим, в центральній частині міста

можливе пониження вартості землі, що

пояснюється вирівненими зональними

коефіцієнтами нормативної грошової оцінки.



Дякую за увагу!


