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ВСТУП 
Нормативна грошова оцінка земель різних категорій - це невід'ємна складова 

частина Земельної реформи на Україні. Українським законодавством (Земельний кодекс. 
Закон Україні ро земель“) та методиками нормативної грошової оцінки земель різних 
категорій, затвердженими Кабінетом Міністрів України, визначено сфери застосування 
нормативної грошової оцінки земель. 

Нормативну грошову оцінку земель використовують 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, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під 
час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. 

Наявність оцінки землі створює можливість органам місцевого самоврядування, 
поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком території, 
реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і 
стимулів раціонального використання земель, створити необхідну основу для формування 
фінансово-економічної бази місцевого самоврядування за рахунок справлення плати за 
землю. 

Згідно до Земельного кодексу України (ст.206) використання землі в Україні є 
платним. Податковим кодексом України розділом XIII “Плата за землю" визначено, що 
плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, розмір якої 
залежить віл нормативної грошової оцінки земель.. 

Грошова оцінка земель населених пунктів проведена відповідно до “Методики 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок", затвердженого постановою КМУ від 
03.11.2021 р. №1147. 

В основу грошової оцінки земель населених пунктів покладена капіталізація 
рентного доходу, що виникає завдяки місцерозташуванню населеного пункту у 
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, 
облаштуванню його території з урахуванням функціональних та локальних факторів. 

Грошова оцінка земель населеного пункту с. Пухівка визначена для забудованої 
території і окремо для сільськогосподарських угідь. 

Підставою для проведення нормативної грошової оцінки є договір між  
ТОВ «ГеоФекторі» та Зазимською сільською радою. 

Інформаційною базою для грошової оцінки земель служили є затверджені 
генеральні плани населених пунктів, плани зонувань територій і детальні плани території, 
Відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної 
статистичної звітності. 

На момент виконання даної нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка було 
проаналізовано стан розвитку населеного пункту і встановлено, шо межі не зазнали змін. 



 

 
 

Земельні ділянки, які додатково виділялись до даного часу, розташовані в існуючих межах 
і відводились за рахунок земель запасу сільської ради. 

Аналіз первинних даних по використанню території дозволив отримати зведені дані 
по кожному з визначених оціночних районів - облікових територіальних одиниць - у 
розрізі основних функціональних систем населеного пункту . 

Графічні результати роботи подаються у вигляді схем. Увесь графічний матеріал 
виконаний у програмі «DIGITALS». 

Грошова оцінка земель оформлена як технічна документація, що включає 
пояснювальну записку та графічні матеріалі. Результати грошової оцінки погоджуються і 
затверджуються в установленому порядку. 

Нормативно-правова база  
 Конституції України; 
 Земельного кодексу України; 
 Податкового кодексу України; 
 Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року № 1378-IV; 
 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» від 12.07.2001 року № 2658–ІІІ; 
 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051; 
 Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого 

постановою КМУ від 03.11.2021 р. №1147.; 
 Стандарт Державного Комітету України із земельних ресурсів С0У ДКЗР00032632-

012:2009 
 Лист Держгеокадастру «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» від 

11.01.2022р. № 6-28-0.222-275/2-22. 
  



 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ 
І ТЕРМІНІВ. 
Грошова оцінка – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки. 
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів – документація, що складається із текстових та графічних матеріалів, оформлена 
відповідно до цього стандарту. 

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. 

Км1 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в 
межах зони впливу великих міст; 

Км2 - коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів; 

Км3 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в 
межах зон радіаційного забруднення; 

Км4 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування 
земельної ділянки; 

Кцп - коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно 
до відомостей Державного земельного кадастру; 

Кмц - коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в 
межах категорії земель за основним цільовим призначенням; 

Кні - добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період 
від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення 
оцінки.   



 

 
 

1 Характеристика сучасного стану села Пухівка 
Перші згадки про с. Пухівка в історичних документах зустрічаються з 1026 р. Біля 

села виявлено залишки поселення трипільської культури (кінець III тисячоліття до н е.) та 
досліджено могильник ранньослов'янського зарубинецької культури (ІІ тисячоліття до н.с.). 
Село розташоване на північному сході Київської області на території Броварського району 
, на відстані 16 км віт межі населеного центру - міста Бровари те за 26 км від межі міста 
Києва. 

Згідно державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою 
України (КОАТУУ), коде. Пухівка - 3221286801. 

Площа населеного пункту складає 1579,3 га. Населення 2029 чол. Рельєф території 
села переважно рівнинний. Село розташоване на лівому березі річки Десни. 

Адміністративно-територіальним центром села Пухівка є Зазимська сільська рада. 
Через село Пухівка проходить автомобільна дорога загального користування: 
- регіональна Т-10-08 (Київ Літочки-Кіпті); 
- місцевого значення 0-100604 (Пухівка-Калинівка) 
Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали з 

одноповерховою житловою забудовою, в основному садибного типу. На території села 
розташовано 13 баз відпочинку . Є п’ять садових товариств: «Хвиля». «Труд», «Воїна», 
«Оріон», «Вега». У селі існує мережа торгових закладів та закладів культурно-побутового 
обслуговування (дошкільний дитячий заклад «Десняночка», школа, будинок культури, 
бібліотека, медична амбулаторія, аптека, церква, ринок тощо). 

Село електрифіковане та газифіковане. В межах промислової зони села, 
централізованим водопостачанням забезпечені кілька промислових і 
сільськогосподарських підприємств. Централізоване теплопостачання та каналізація у селі 
відсутні. 

Планово-картографічною основою с. Пухівка слугував генплан с. Пухівка 
Броварського району Київської області, розроблений «УкрНДЇпроцивільсільбуд». 

Уточнено квартали нової забудови та особистих підсобних господарств. В межах 
кожного кварталу відображені землі житлової забудови, землі загального користування, 
землі комерційного призначення тощо. Уточнена вулично-дорожня мережа, визначена 
належність земельних ділянок до певних категорій земель. 

Клімат - помірно континентальний. Середня температура січня -60 С , липня +19,50 
С. За даними багаторічних спостережень висота снігового покриву коливається від 1-2 см 
в листопаді та до 17 см в лютому. 

Число днів зі сніговим покривом - 105. 
Середня глибина промерзання ґрунту становить 80 см. мінімальна 40 см, 

максимальна - 152 см . Річна кількість опадів складає 560 мм. Розподіл опадів протягом 
року в цілому сприятливий. Влітку переважають вітри північно-західного, а взимку - 
південно-східного напрямку. 



 

 
 

2 Правова та нормативно-методична база грошової оцінки земель 
 
Важливе значення в створенні економічних засад регулювання земельних відносин 

належить грошовій оцінці. Прийняття на державному рівні ряду законодавчих актів 
дозволило ввести грошову оцінку в правове поле регулювання земельних відносин Це 
стаю одним з ключових елементів в реалізації державної політики оподаткування та 
ціноутворення. 

Закон України «Про оцінку земель» визначає правові засади проведення оцінки 
земель, професійної оціночної діяльності у Сфері оцінки земель в Україні та спрямований 
на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель. Прийнятий у грудні 2003 
року Закон «Про оцінку земель» визначив правові принципи проведення оцінки земель в 
Україні. Ним були встановлені норми правового регулювання відносин, пов’язаних з 
процесом оцінки земель, нормативно - методичне забезпечення проведення такої оцінки. 
Закон визначив права, обов’язки, порядок проведення оцінки, задачі державного 
регулювання і роль саморегульованих організацій у сфері оцінки земель. 

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності в Україні. її державного і громадського регулювання, забезпечення 
створення системи незалежної оцінки майна. 

Згідно до Земельного кодексу України (ст.206) використання землі в Україні є 
платним. 

Порядок встановлення плати за земельні ділянки та сферу застосування грошової 
оцінки земель визначає Податковий кодекс України, який регулює відносини, шо 
виникають у сфері справлення податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік 
податків та зборів за земельні ділянки, що справляться в Україні, що тісно пов’язано з 
грошовою оцінкою земель. Податковим кодексом України розділом XIII Плата за землю" 
визначено, що плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної 
плати, розмір якої залежить від нормативної грошової оцінки земель, а там де вона не 
проведена також регулюється окремими статями цього розділу. 

Основні принципи регулювання земельних орендних відносин викладено в 
основоположному документі - Земельному кодексі України. Податковому кодексу України 
(ст. 288). а також у Законі України «Про оренду землі», який відображає тенденції в 
регулюванні орендних відносин, пов’язаних із розвитком ринкових процесів в Україні. 

Нормативно-методичну базу грошової оцінки земель населених пунктів та 
процедуру виконання оцінки земель визначають «Методика нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок» а також «Стандарт Держкомзему України СОУ ДКЗР 00032632 - 012:2», 
застосування якого сприяє розвитку земельно-господарських відносин, уніфікації 
виконання робіт з нормативної грошової оцінки різними суб’єктами господарювання, 
стандартизації, підвищення якості оцінювання земель. 



 

 
 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення є матеріали державного кадастру, матеріали 
внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні 
плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки 
території, матеріали інвентаризації земель населених пунктів, проекти забудови та у 
території населених пунктів, місцеві правила забудови. Графічний матеріал в даній 
виконані в програмі «DIGITALS». 

В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить 
капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування 
населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та 
розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-
кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-
культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель. 

Населені пункти включають землі всіх категорій за основним цільовим 
призначенням, які розташовуються в їх адміністративних межах. 

Нормативна грошова оцінка всіх категорій земель та земельних ділянок населених 
пунктів (за винятком земель сільськогосподарського призначення та земельних ділянок 
водного фонду, що використовуються для риборозведення) визначається згідно з 
формулою 1. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (Цн) визначається за такою 
формулою: 

 
Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кні, 
 
де   Пд - площа земельної ділянки, квадратних метрів; 
Нрд - норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі згідно з 

додатком 1; 
Км1 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в 

межах зони впливу великих міст; 
Км2 - коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів; 
Км3 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в 

межах зон радіаційного забруднення; 
Км4 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування 

земельної ділянки; 
Кцп - коефіцієнт, який враховує цільове призначення земельної ділянки відповідно 

до відомостей Державного земельного кадастру; 
Кмц - коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням; 



 

 
 

Кні - добуток коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період 
від затвердження нормативу капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки. 
Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно 
до статті 289 Податкового кодексу України. 

Площа (Пд) та цільове призначення земельної ділянки використовуються на підставі 
відомостей Державного земельного кадастру. У разі відсутності відомостей про земельну 
ділянку у Державному земельному кадастрі та/або Державному реєстрі земель площею та 
цільовим призначенням земельної ділянки вважаються дані згідно з документацією із 
землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки, або 
документом, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою. 

Чисельність населення населених пунктів та територіальних громад 
використовується відповідно до відомостей про чисельність наявного населення за даними 
(довідниками) Держстату станом на 1 січня року, що передує року проведення оцінки. 

Норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі (Нрд) приймається 
відповідно до категорії земельної ділянки за основним цільовим призначенням. 
  



 

 
 

3 Розрахунок середньої (базової) вартості земель населеного пункту 
 Визначення середньої (базової) вартості земель населеного пункту 

Основою для нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки є визначення 
середньої (базової) вартості 1м2 земель населеного пункту. Вона дає узагальнене уявлення 
про реальні переваги розміщення в тому чи іншому населеному пункті і є вихідною базою 
про наступній диференціації міських земель за споживчою привабливістю в межах 
населеного пункту.  

Для визначення середньої (базової) вартості враховуються значення: 
 Нрд - норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі згідно з 

додатком 1; 
 Км1 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади 

в межах зони впливу великих міст; 
 Км2 - коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених 

пунктів; 
 Км3 - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади 

в межах зон радіаційного забруднення; 
Таким чином, середня (базова) вартість земель с. Пухівка, обчислена відповідно до 

«Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», станом на 01.01.2022р. 
норматив 

капіталізованог
о рентного 
доходу 

коефіцієнт, 
який враховує 
розташування 
території 

територіальної 
громади в 
межах зони 

впливу великих 
міст Км1 

коефіцієнт, 
який враховує 
курортно-
рекреаційне 
значення 
населених 
пунктів Км2; 

коефіцієнт, 
який враховує 
розташування 
території 

територіальної 
громади в 
межах зон 
радіаційного 
забруднення 

Км3 

середня 
(базова) 
вартість 
грн/м2 

87,00 1,50 1,00 1,00 161,82 
 
Відповідно до листа Держгеокадастру від 11.01.2022 р. № 6-28-0.222-275-22 «Про 

індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік» значення коефіцієнта 
індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2021 рік становить:

• для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища та перелоги) – 1,0 

для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 
призначення – 1,1 

 
 



 

 
 

3.1 Визначення регіонального коефіцієнту (Км1) який враховує 
розташування території територіальної громади в межах зони впливу 
великих міст.  
Коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в межах 

зони впливу великих міст (Км1), приймається відповідно до додатка 3 (крім земель 
сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-
культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного 
фонду). Для територіальних громад, що розташовані поза зонами впливу великих міст, а 
також для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та 
іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель 
історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель 
водного фонду коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади 
в межах зони впливу великих міст (Км1), застосовується із значенням 1.  

 Згідно додатку 3 «Методики…..» Зазимська сільська територіальна громада 
знаходиться в зоні впливу м. Київ, та становить 1,5. 

Місто, що 
формує зону 
впливу 

Об’єднані територіальні громади, що входять до зони впливу Коефіцієнт, який 
характеризує 

розташування території 
територіальної громади в 

межах зони впливу 
великих міст (Км1 

Київ Бориспільська міська, Вороньківська сільська, Гірська сільська, 
Золочівська сільська, Пристолична сільська Бориспільського 

району, Броварська міська, Великодимерська селищна, Зазимська 
сільська, Калинівська селищна, Калитянська селищна Броварського 
району, Білогородська сільська, Бородянська селищна, Борщагівська 
сільська, Бучанська міська, Вишнева міська, Гостомельська селищна, 
Дмитрівська сільська, Ірпінська міська, Коцюбинська селищна, 

Макарівська селищна, Немішаївська селищна, Пісківська селищна 
Бучанського району, Вишгородська міська, Димерська селищна, 
Петрівська сільська, Пірнівська сільська Вишгородського району, 
Васильківська міська, Кагарлицька міська, Козинська селищна, 

Обухівська міська, Ржищівська міська, Українська міська 
Обухівського району, Бишівська сільська, Боярська міська, 

Гатненська сільська, Глевахівська селищна, Калинівська селищна, 
Кожанська селищна, Томашівська сільська, Фастівська міська, 

Феодосіївська сільська, Чабанівська селищна Обухівського району 
Київської області 

1,5 

  



 

 
 

3.2 Визначення регіонального коефіцієнту (Км2) коефіцієнт, який враховує 
курортно-рекреаційне значення населених пунктів.  

 

Коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення населених пунктів (Км2), 
приймається для територій окремих населених пунктів відповідно до додатка 4 (крім 
земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-
культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного 
фонду). Для земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та 
іншого природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель 
історико-культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель 
водного фонду, населених пунктів, що не зазначені у додатку 4, а також земельних ділянок 
за межами населених пунктів коефіцієнт, який враховує курортно-рекреаційне значення 
населених пунктів (Км2), застосовується із значенням 1. 

Згідно додатку 4 «Методики…..» с. Пухівка не відноситься до населених пунктів що 
мають курортно-рекреаційне значення, тому значення коефіцієнту дорівнює 1. 

 

3.3 Визначення регіонального коефіцієнту (км3) коефіцієнт, який враховує 
розташування території територіальної громади в межах зон 
радіаційного забруднення. 

 

Коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в межах зон 
радіаційного забруднення (Км3), приймається відповідно до додатка 5 (крім земель 
сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-
культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного 
фонду). Території сільських, селищних, міських рад (у тому числі тих, де припинена 
діяльність місцевих рад) або територіальних громад, що належать до зони відчуження, зони 
безумовного (обов’язкового) відселення, зони гарантованого добровільного відселення та 
зони посиленого радіоекологічного контролю, визначаються відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 р. № 106 “Про організацію виконання 
постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української 
РСР “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Для територій територіальних громад, що не 
входять до зон радіаційного забруднення, та земель сільськогосподарського призначення, 
земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель 



 

 
 

оздоровчого призначення, земель історико-культурного призначення, земель 
лісогосподарського призначення та земель водного фонду коефіцієнт, який характеризує 
розташування території територіальної громади в межах зон радіаційного забруднення 
(Км3), застосовується із значенням 1. 

Згідно «Методики….» с. Пухівка не знаходиться в зоні радіаційного забруднення, тому 
Км3=1. 

  



 

 
 

4 Принципи економіко-планувального зонування території 
населеного пункту 

ЗЕМЕЛЬНО-ОЦІНОЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ. 

Процес рентоутворення в межах населеного пункту відбувається, як правило, на 
достатньо обширній та внутрішньо неоднорідній території. І головним в 
земельнооціночній структуризації є встановлення відносної однорідності території за 
рентоутворюючими факторами, котрі впливають на потенційну прибутковість та інші 
соціально-економічні переваги від використання земель населених пунктів. Додержання 
цього принципу гарантує врахування рентоутворюючої природи окремих елементів 
території на різних ієрархічних рівнях: від населеного пункту в цілому до земельної ділянки. 

Процедура економіко-планувального зонування передбачає: 
- аналіз природно-планувальних особливостей території населеного пункту, як 

просторового базису; 
- делімітацію земельно-оціночних одиниць, що характеризуються відносно 

однорідними споживчими властивостями; 
- по факторну та інтегральну оцінку' ступеню цінності території населеного пункту у 

розрізі земельно оціночних одиниць; 
- об єднання земельно-оціночних одиниць в економіко-планувальні зони за ступенем 

цінності території та її функціональним призначенням. 
Грошова оцінка населеного пункту передбачає визначення ступеня територіальної 

неоднорідності функціонально-планувальних соціально-економічних, екологічних, 
транспортних, інженерних та інших умов функціонування сільської території, що в 
кінцевому результаті визначає якість території окремих частин населеного пункту Для 
проведення по факторної оцінки якості земель населеного пункту здійснена земельно-
оціночна структуризація території - виділення функціонально однорідних планувальних 
одиниць, в межах яких у подальшому здійснено збір, обробка та розрахунок окремих 
коефіцієнтів якості території. 

Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної 
ділянки (Км4), диференціюється за оціночними районами, які встановлюються на основі 
економічної оцінки території, з урахуванням таких груп факторів: 

 неоднорідність функціонально-планувальних якостей території; 
 доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової 

діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку; 
 рівень інженерного забезпечення та благоустрою території (наявність і 

можливість підключення об’єктів нерухомості до мереж водо-, електро-, газо-
, теплопостачання та водовідведення); 

 рівень розвитку сфери обслуговування населення (доступність основних 
закладів соціальної інфраструктури (школи, дитячі дошкільні заклади, заклади 
охорони здоров’я, інші об’єкти соціальної інфраструктури); 



 

 
 

 екологічна якість території (рівень забруднення повітря, ґрунтів, акустичне та 
електромагнітне забруднення, площа санітарно-захисних зон, а також площа 
зелених насаджень загального користування, водних акваторій і місць 
відпочинку); 

 складність фізико-географічних та геоморфологічних умов (наявність ярів, 
крутосхилів, підтоплення тощо); 

 привабливість середовища (різноманітність місць докладання праці, наявність 
історико-культурних та природних пам’яток тощо). 

Для кожної групи факторів оцінки встановлюється ваговий коефіцієнт, значення 
якого залежить від географічних та містобудівних особливостей території сільської, 
селищної, міської ради або території територіальної громади як об’єкта проведення оцінки. 
Сума вагових коефіцієнтів групи факторів оцінки дорівнює 1. 

Коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної 
ділянки (Км4), визначається за результатами геоінформаційного моделювання. Для 
сільських, селищних, міських рад та територіальних громад із чисельністю населення менше 
50 тис. осіб коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місця розташування земельної 
ділянки (Км4), може визначатися для кожного оціночного району за результатами бальної 
оцінки за критеріями економічної цінності, що наведені у додатку 4. Значення коефіцієнта, 
який характеризує зональні фактори місця розташування земельної ділянки (Км4), для 
оціночного району розраховується як відношення суми бальних оцінок цього оціночного 
району до середньої суми бальних оцінок оціночних районів територіальної громади. 

Виходячи з цього авторський колектив прийшов до висновку про доцільність 
використання бальної оцінки визначення коефіцієнтів оціночних районів. 

Після вивчення ситуації в с. Пухівка на основі аналізу картографічних і ґрунтових 
матеріалів, а також натурного обстеження території населеного пункту було встановлено, 
що село має оптимальні розміри для своєї чисельності населення та складається з різних 
за розміром кварталів. Територія була розділена на 6 оціночних районів, кожен з яких був 
оцінений по 8 критеріях. 

Оцінку було здійснено експертним методом. Оцінка здійснювалась 5 експертами: 
представниками сільської ради, спеціалістом-землевпорядником та спеціалістами-
оцінювачами, які добре знають умови населеного пункту, і професійно визначають 
основний спектр соціально-містобудівних якостей території: забезпеченість району 
магазинами продовольчих та промислових товарів, закладами побутового і культурно-
побутового обслуговування, спортивними закладами, школами та дитячими садками 
(забезпеченість об'єктами соцкультпобуту), престижність району, ландшафтні 
характеристики, історико-культурна оцінка та естетико-архітектурні характеристики.  

Визначення коефіцієнта по кожній характеристиці привабливості населеного пункту. 
             ∑Біxк 

Kм4j =                  ,       
 Бсер 



 

 
 

 
Де 
Kм4j – сукупний коефіцієнт j-го району;  
Бі - оцінка експертом (у балах) фактора привабливості по і-му району;  
І – кількість факторів; 
к -кількість експертів; 
Бсер - середня оцінка фактора привабливості по місту; 

Перелік значень зонального коефіцієнту Км4 та грошова оцінка 1м2 землі оціночних 
районів наводиться у додатку 4. 

Добуток зонального коефіцієнта Км4 та середньої (базової) вартості дає нам грошову 
оцінку м2 землі у с. Пухівка в межах оціночного району. 
 
 

  



 

 
 

5 Оцінка земель різного функціонального використання. 

5.1 Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення 
Згідно «Методики…»вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного 

функціонального використання визначається з урахуванням її базової вартості, коефіцієнта 
зонального фактору місця розташування земельної ділянки (Км4) та коефіцієнта який 
враховує цільове призначення земельної ділянки (Кцп) значення якого наводяться у 
Додатку 8 «Методики…» 

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення в розрізі оціночних 
районів в існуючій межі села Пухівка, наведено у додатку 6.  

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в  межах 
категорії земель за основним призначенням (Кмц) наведено у додатку 7. 

 

5.2 Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 
 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається 
відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях 
сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком та 
показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки 
агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для 
сільськогосподарських угідь). Норматив капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель 
сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-
культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного 
фонду приймається відповідно до Додатку 2 Методики. 

Коефіцієнти Км1, Км2, Км3, Км4 застосовуються із значенням 1. 
Відповідно до пункту 12 Методики: 
Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських 
угідь на землях сільськогосподарського призначення (рілля, перелоги, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища) визначається за такою формулою: 

Кмц = Кпсгр х Багр : Бпсгр, 
 

де   Кпсгр - коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в 
межах природно-сільськогосподарського району для відповідного угіддя, приймається 
відповідно до додатка 9; 

 



 

 
 

Найменування та 
шифр природно-

сільськогосподарськ
ого району 

Коефіцієнт, який враховує розташування території 
територіальної громади в межах природно-
сільськогосподарського району (Кпсгр) 

рілля, 
перелог

и 

багаторіч
ні 

насаджен
ня 

сіножа
ті 

пасовищ
а 

несільськогосподарс
ькі угіддя 

Вишгородський (2) 0,501 0,83 0,255 0,163  

 
Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського 

угіддя природно-сільськогосподарського району; 
№ п/п Шифр 

агрогрупи 
Бали Бонітету
Рілля Багаторічні 

насадження
Сіножаті Пасовища 

1 1а 3 2 2 2 
2 133'г 24 21 41 33 
3 141' 6 9 6 6 
4 142' 30 2 33 30 
5 148' 29 9 32 32 
6 149' 35 9 42 42 
7 153' 46 1 54 53 
8 176'б 19 9 20 20 
9 176'в 25 15 26 26 
10 176'г 32 19 34 34 
11 178'в 18 7 20 19 
12 178'г 21 6 23 22 
14 179'г 34 15 39 38 
15 181'г 23 7 28 27 
16 215а 2 2 2 2 
17 219а 3 2 2 2 

 
Бпсгр - середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя 

природно-сільськогосподарського району, що приймається відповідно до додатка 9. 
Згідно районування та методики Броварський район відноситься до Вишгородського 

природно-сільськогосподарського району. 
Найменування та шифр 

природно-
сільськогосподарського 

району 

Середній бал бонітету ґрунтів 
сільськогосподарських угідь (Бпсгр) 

рілля, 
перелоги 

багаторічні 
насадження 

сіножаті пасовища 

Вишгородський (2) 20 16 29 23 



 

 
 

У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь та/або їх бал 
бонітету на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, 
коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії 
земель за основним цільовим призначенням (Кмц), для сільськогосподарських угідь на 
землях сільськогосподарського призначення застосовується із значенням коефіцієнта, який 
враховує розташування території територіальної громади в межах природно-
сільськогосподарського району (Кпсгр), для відповідного сільськогосподарського угіддя та 
приймається відповідно до додатка 9 Методики. 

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення здійснюється за формулою: 

 
Гзд = Σ (Пагр × Гагр) + Пнсг × Гнсг, 

 
де: 
 Гзд - нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення, гривень; 
Пагр - площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя, гектарів; 
Пнсг - площа несільськогосподарських угідь (земель під господарськими шляхами і 

прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, крім 
тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, земель під господарськими 
будівлями і дворами, земель під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, земель тимчасової консервації тощо), гектарів; 

Гнсг - норматив капіталізованого рентного доходу несільськогосподарських угідь на 
землях сільськогосподарського призначення, гривень за гектар. 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться 
окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, 
сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях 
сільськогосподарського призначення. 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і 
дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика 
земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою. 

 
 
У даній роботі використовувались матеріали попередньої грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Пухівка. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИИ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” ДП «Київський 
інститут землеустрою», Київ-2016. 



 

 
 

Оскільки великомасштабні обстеження ґрунтів на території населених пунктів У країни, 
у тому числі і на території села Пухівка не проводилися, і інформація про їхній ґрунтовий 
покрив відсутній, була складена умовна екстраполяційна схема ґрунтів, базою для якої 
слугували дані про якість ґрунтів прилягаючих масивів, охоплених ґрунтовою зйомкою, а 
також рекогносцирувальне обстеження території. 

Таким чином була складена орієнтовна екстраполяційна карта (схема) грунтів земель 
села Жорнівка, інформаційною базою для її складання послужили дані про якість ґрунтів 
прилягаючих масивів, охоплених ґрунтовою зйомкою. 

За допомогою топографічних карт визначений рельєф поверхні сільськогосподарських 
земель села Пухівка - один з істотних факторів ґрунтоутворення. 

Село Пухівка розташоване на землях Броварського району. 
На територій с. Пухівка за загальнодержавним номенклатурним списком виділені 

наступні агровиробничі групи ґрунтів: 
№ 

п/п 

Шифр 

агрогру

пи 

Групи грунтів 

1  1а  Піщано дерново‐прихованопідзолисті і дернові слоборозвинені грунти на 

перевіюваних пісках 

2  133'г  Заплавні легкосуглинкові лучні, чорноземно‐лучні грунти та їх слабосалонцюваті і 

слабосолоділі відміни 

3  141'  Заплавні лучно‐болотні, мулувато‐булотні торфувато‐болотні неосушені ґрунти 

4  142'  Заплавні лучно‐болотні, муловато‐болотні і торфувато‐болотні осушені ґрунти 

5  148'  Запіави торфово‐болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені 

6  149'  Запіави торфово‐болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, 

осушені 

7  153'  Заплавні торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 

8  176'б  Заплавні глинисто‐піщані дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені 

відміни 

9  176'в  Заплавні супіщані дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни 

10  176'г  Замовні легкосуглинкові дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та опідзолені 

відміни 

11  178'в  Замовні супіщані дернові глибокі глейові ґрунти та 1* опідзолені відміни 

12  178'г  Замовні легкосуглинкові дернові глибокі глейові ґрунти та їх опідзолені відміни 

13  179'в  Замаєні супіщані дернові глейові осушені ґрунти 

14  179'г  Замовні легкосуглинкові дернові глейові осушені ґрунти  

15  181'г  Замовні легкосуглинкові дернові глейові карбонатні ґрунти  

16  215а  Піщані розмиті ґрунти і виходи рихлих (піщаних і лесовидних) 

17  291а  Піщані сучасні руслові відклади 

Грошова оцінка виконана для всіх категорій земель сільськогосподарського 
призначення, що є на території населеного пункту. 

Відповідно додатку до Методики, норматив капіталізованого рентного доходу для 
земель сільськогосподарського призначення, земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення, земель оздоровчого призначення, земель історико-



 

 
 

культурного призначення, земель лісогосподарського призначення та земель водного 
фонду (Нрд) на І січня 2020 року відповідних сільськогосподарських угідь, складає: 
Категорія земель Норматив капіталізованого 

рентного доходу, гривень за гектар 
Землі сільськогосподарського призначення 27 520 
Землі природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення 

73 815 

Землі оздоровчого призначення 47 081 
Землі історико-культурного призначення 74 566 
Землі лісогосподарського призначення 5976 
Землі водного фонду 13 210 

 
Відповідно до інформації, наданої Державною службою статистики України, індекс 

споживчих цін за 2021 рік становив 110%. 
Пунктом 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

(в редакції Закону України від 30.11.2021 № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень») встановлено, що індекс споживчих цін, який використовується 
для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується 
із значенням 100 відсотків: 

за 2017–2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, 
сіножатей, пасовищ та перелогів); 

за 2017–2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення. 

Відповідно значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і 
земельних ділянок за 2021 рік становить: 

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та 
перелоги) – 1,0; 

для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення 
– 1,1. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 
залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації 
нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік 
– 1,006; 1999 рік – 1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 
2008 рік – 1,152; 2009 рік – 1,059; 2010 рік – 1,0; 2011 рік – 1,0; 2012 рік – 1,0; 2013 рік – 1,0; 
2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 – для 
сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження); 
2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 



 

 
 

пасовища та перелоги) – 1,0; для земель несільськогосподарського призначення – 1,06; 
2017 рік – 1,0; 2018 рік – 1,0; 2019 рік – 1,0; 2020 рік – 1,0. 

Нормативна грошова оцінка земель за 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік та 2006 рік не 
індексувалася. 

Грошова оцінка 1 га земель сільськогосподарського призначення на території 
населеного пункту в розрізі агровиробничих груп: 
№ п/п Шифр 

агрогрупи 
Бали Бонітету

Рілля Багаторічні 
насадження

Сіножаті Пасовища 

1 1а 2068,13 2855,20 483,97 390,07
2 133'г 16545,02 29979,60 9921,43 6436,09
3 141' 4136,26 12848,40 1451,92 1170,20
4 142' 20681,28 2855,20 7985,54 5850,99
5 148' 19991,90 12848,40 7743,56 6241,06
6 149' 24128,16 12848,40 10163,42 8191,39
7 153' 31711,30 1427,60 13067,26 10336,75
8 176'б 13098,14 12848,40 4839,72 3900,66
9 176'в 17234,40 21414,00 6291,64 5070,86

10 176'г 22060,03 27124,40 8227,53 6631,12
11 178'в 12408,77 9993,20 4839,72 3705,63
12 178'г 14476,90 8565,60 5565,68 4290,73
14 179'г 23438,78 21414,00 9437,46 7411,26
15 181'г 15855,65 9993,20 6775,61 5265,89
16 215а 1378,75 2855,20 483,97 390,07
17 219а 2068,13 2855,20 483,97 390,07
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Додаток 1 
МОНІТОРИНГ 

 стану об’єкта оцінки за період: 
виконання попередньої нормативної грошової оцінки –  
виконання поточної нормативної грошової оцінки 

№№ Назва показника 
Значення на початок 
року виконання 
попередньої оцінки 

Значення на початок 
року виконання 
поточної оцінки 

1 2 3 4 

1. 
Назва організації – виконавця 
нормативної грошової оцінки 
земель населеного пункту 

ДП «Київський інститут 
землеустрою» 

ТОВ «ГеоФекторі» 

2. 
Рік виконання нормативної 
грошової оцінки 

2016 2022 

3. Площа населеного пункту, га 1579,3 1579,3 

3.1. 

У тому числі : територія, яка 
приймається для визначення 
середньої (базової) вартості 1м2 
земель міста

572,1621 633,1968 

4. Чисельність населення, тис.осіб. 2029 1770 

5. Середня (базова) вартість 1м2 
земель міста

97,86 161,82 

 

 



 

 
 

Додаток 2 

Анкета експертної оцінки села Пухівка 

Критерії оцінки економічної цінності 
Оціночний 
район 1 

Оціночний 
район 2 

Оціночний 
район 3 

Оціночний 
район 4 

Оціночний 
район 5 

Оціночний 
район 6 

Близькість до центру громади 5 5  5 3 3 3 

Близькість до виїзду на автомобільну дорогу 
районного, обласного та державного значення 3 4  5 4 5 4 

Близькість до автовокзалу (автостанції) та/або 
залізничного вокзалу (станції) 4 4  4 4 4 4 

Забрудненість повітря і ґрунтів, наявність 
акустичного та електромагнітного забруднення 5 5  5 5 5 5 

Забезпеченість зеленими насадженнями, водними 
об’єктами та місцями масового відпочинку 
населення 4 2  5 3 5 2 

Складність інженерно-геологічних та фізико-
географічних територіальних умов (наявність ярів, 
крутосхилів, підтоплення тощо) 4 5  4 5 5 5 

Забезпеченість інженерною інфраструктурою 
(електро-, газо-, водопостачання та водовідведення) 2 3  3 1 2 2 

Забезпеченість соціальною інфраструктурою 
(заклади освіти та охорони здоров’я) 3 2  4 3 2 2 

Сума балів 30 30  35 28 31 27 

Середня сума балів оцінки 30,167 

Км4 0,994 0,994  1,160 0,928 1,028 0,895 

Грошова оцінка 1 м2 земель 
                            
160,93    

                            
160,93    

                            
187,75    

                             
150,20    

                            
166,29    

                            
144,83    

  



 

 
 

Додаток 3 

КРИТЕРІЇ 
бальної оцінки економічної цінності оціночних районів 

Критерії оцінки 
економічної цінності 

Бальна оцінка та примірний опис критерію економічної цінності оціночного району 
5 балів 4 бали 3 бали 2 бали 1 бал 

Основні критерії 
Близькість до центру 

громади 
у центрі громади суміжний із центром 

громади, віддаленість 
від центру громади до 
15 хвилин пішохідної 
доступності або до 5 
хвилин на автомобілі 

черезсмужний із 
центром громади, 
віддаленість від 

центру громади до 
15 хвилин на 
автомобілі 

черезсмужний із 
центром громади, 
віддаленість від 

центру громади до 
30 хвилин на 
автомобілі 

черезсмужний із 
центром громади, 

віддаленість від центру 
громади до 1 години і 
більше на автомобілі 

Близькість до виїзду на 
автомобільну дорогу 
районного, обласного 

та державного 
значення 

виїзд на 
автомобільну 

дорогу 

віддаленість виїзду на 
автомобільну дорогу до 

15 хвилин пішохідної 
доступності або до 5 
хвилин на автомобілі 

віддаленість виїзду 
на автомобільну 
дорогу до 15 
хвилин на 
автомобілі 

віддаленість виїзду 
на автомобільну 

дорогу до 30 хвилин 
на автомобілі 

віддаленість виїзду на 
автомобільну дорогу 
понад 30 хвилин на 

автомобілі 

Близькість до 
автовокзалу 

(автостанції) та/або 
залізничного вокзалу 

(станції) 

розміщено 
автовокзал 

(автостанцію) 
та/або 

залізничний 
вокзал (станції) 

віддаленість від 
автовокзалу 

(автостанції) та/або 
залізничного вокзалу 
(станції) до 15 хвилин 
пішохідної доступності 
або до 5 хвилин на 

автомобілі 

віддаленість від 
автовокзалу 

(автостанції) та/або 
залізничного 

вокзалу (станції) до 
15 хвилин на 
автомобілі 

віддаленість від 
автовокзалу 

(автостанції) та/або 
залізничного вокзалу 
(станції) до 30 хвилин 

на автомобілі 

віддаленість від 
автовокзалу (автостанції) 
та/або залізничного 

вокзалу (станції) понад 30 
хвилин на автомобілі 

Забрудненість повітря і 
ґрунтів, наявність 
акустичного та 

електромагнітного 
забруднення 

відсутні наявний прояв одного з 
видів забруднення до 
25 відсотків району 

наявний прояв 
одного виду 

забруднення від 25 
до 50 відсотків 

району 

наявний прояв не 
менш двох видів 
забруднення від 25 
до 50 відсотків 

району 

наявний прояв не менш 
двох видів забруднення 
більше 50 відсотків 

району 



 

 
 

Забезпеченість 
зеленими 

насадженнями, 
водними об’єктами та 
місцями масового 

відпочинку населення 

забезпечений 
зеленими 

насадженнями, 
водними 

об’єктами більш 
як 50 відсотків 
району, наявні 
місця масового 
відпочинку 
населення 

забезпечено зеленими 
насадженнями, 

водними об’єктами від 
25 до 50 відсотків 

району 

забезпечено 
зеленими 

насадженнями, 
водними об’єктами 
до 25 відсотків 

району 

наявні зелені 
насадження або 
водні об’єкти 

наявні незначні та 
поодинокі зелені 
насадження 

Складність інженерно-
геологічних та фізико-

географічних 
територіальних умов 

(наявність ярів, 
крутосхилів, 

підтоплення тощо) 

відсутні наявні незначні та 
поодинокі прояви 

одного із видів фактора 
до 25 відсотків району 

наявний прояв 
одного із видів 
фактора від 25 до 

50 відсотків району 

наявний прояв не 
менш двох видів 

фактора від 25 до 50 
відсотків району 

наявний прояв не менш 
двох видів фактора 

забруднення більше 50 
відсотків району 

Забезпеченість 
інженерною 

інфраструктурою 
(електро-, газо-, 
водопостачання та 
водовідведення) 

забезпечений 
усіма видами 
інженерної 

інфраструктури 

забезпечений не менш 
як трьома видами 

інженерної 
інфраструктури 

забезпечений не 
менш як двома 

видами інженерної 
інфраструктури 

забезпечено не 
менш як одним 
видом інженерної 
інфраструктури 

інженерна 
інфраструктура відсутня 

Забезпеченість 
соціальною 

інфраструктурою 
(заклади освіти та 
охорони здоров’я) 

наявні всі види 
соціальної 

інфраструктури 
(школа, 

дошкільний 
дитячий заклад, 
лікарня або 
поліклініка) 

відсутня частина видів 
соціальної 

інфраструктури, наявні 
у суміжному 

оціночному районі, 
віддаленість до 15 
хвилин пішохідної 
доступності (до 500 

метрів) 

відсутня частина 
видів соціальної 
інфраструктури, 

наявні у суміжному 
земельно-

оціночному районі, 
віддаленість до 30 
хвилин пішохідної 
доступності (до 

1000 метрів) 

відсутні всі види 
соціальної 

інфраструктури, 
наявні у суміжному 

земельно-
оціночному районі, 
віддаленість до 30 
хвилин пішохідної 
доступності (до 1000 

метрів) 

відсутні всі види 
соціальної 

інфраструктури та 
відсутня пішохідна 
доступність до неї 



 

 
 

Додаток 4 

Визначення зонального коефіцієнта та грошової оцінки 1м2 в 
межах земле оціночних районів 

Землеоціночні райони  Км4  Грошова оцінка 1м2 

1  0,994  160,93 

2  0,994  160,93 

3  1,160  187,75 

4  0,928  150,2 

5  1,028  166,29 

6  0,895  144,83 

Максимальне значення  1,160  187,750 

Мінімальне значення  0,895  144,830 



 

 
 

Додаток 5 

КОЕФІЦІЄНТ, 
який враховує розташування території територіальної громади в межах зони впливу великих міст (Км1) 

Місто, що формує зону 
впливу 

Об’єднані територіальні громади, що входять до зони впливу 

Коефіцієнт, який 
характеризує 
розташування 

території 
територіальної 
громади в межах 

зони впливу великих 
міст (Км1) 

Алчевськ 
Алчевська міська (без м. Алчевська), Зимогір’ївська міська, Кадіївська міська Алчевського району 
Луганської області

1,1 

Бердянськ 
Андрівська сільська, Андріївська селищна, Бердянська міська (без м. Бердянська), Берестівська сільська, 
Осипенківська сільська Бердянського району Запорізької області 

1,1 

Біла Церква 
Білоцерківська міська (без м. Білої Церкви), Гребінківська селищна, Ковалівська сільська, 
Маловільшанська сільська, Рокитнянська селищна, Узинська міська, Фурсівська сільська Білоцерківського 
району Київської області

1,1 

Вінниця 

Агрономічна сільська, Вінницька міська (без м. Вінниці), Вороновицька селищна, Гніванська міська, 
Іллінецька міська, Липовецька міська, Літинська селищна, Лука-Мелешківська сільська, Немирівська 
міська, Стрижавська селищна, Сутисківська селищна, Тиврівська селищна, Турбівська селищна, 
Якушинецька сільська Вінницького району, Райгородська сільська Гайсинського району, Жмеринська 
міська, Северинівська сільська, Станіславчицька сільська Жмеринського району, Брацлавська селищна 
Тульчинського району, Калинівська міська Хмільницького району Вінницької області

1,2 

Горлівка 
Вуглегірська міська, Горлівська міська (без м. Горлівки), Дебальцівська міська, Єнакієвська міська, 
Жданівська міська Горлівського району Донецької області

1,1 

Дніпро 

Дніпровська міська (без м. Дніпра), Китайгородська сільська, Любимівська сільська, Ляшківська сільська, 
Миколаївська сільська, Могилівська сільська, Новоолександрівська сільська, Обухівська селищна, 
Петриківська селищна, Підгородненська міська, Слобожанська селищна, Солонянська селищна, Сурсько-
Литовська сільська, Царичанська селищна, Чумаківська сільська Дніпровського району, Губиниська 
селищна, Новомосковська міська, Піщанська сільська, Черкаська селищна Новомосковського району, 
Зайцівська сільська, Іларіонівська селищна, Раївська сільська, Роздорська селищна, Синельниківська 
міська, Славгородська селищна Синельниківського району Дніпропетровської області

1,3 

Донецьк 

Амвросіївська міська, Донецька міська (без м. Донецька), Іловайська міська, Макіївська міська, Харцизька 
міська, Ясинуватська міська Донецького району, Сніжнянська міська, Хрестівська міська, Чистяківська 
міська, Шахтарська міська Горлівського району, Докучаєвська міська, Кальміуська міська, 
Старобешівська селищна Кальміуського району Донецької області 

1,2 



 

 
 

Євпаторія 
Території, що адміністративно підпорядковані міській раді м. Євпаторії (без м. Євпаторії), території 
Сакської міської територіальної громади та територій територіальних громад, що входили до складу 
Сакського району Автономної Республіки Крим

1,1 

Житомир 

Березівська сільська, Високівська сільська, Волицька сільська, Глибочицька сільська, Житомирська міська 
(без м. Житомира), Коростишівська міська, Новогуйвинська селищна, Оліївська сільська, Станишівська 
сільська, Старосілецька сільська, Тетерівська сільська, Харитонівська сільська, Черняхівська селищна 
Житомирського району Житомирської області

1,2 

Запоріжжя 

Біленьківська сільська, Вільнянська міська, Долинська сільська, Запорізька міська (без м. Запоріжжя), 
Комишуваська селищна, Кушугумська селищна, Матвіївська сільська, Михайлівська сільська, Михайло-
Лукашівська сільська, Новомиколаївська селищна, Новоолександрівська сільська, Павлівська сільська, 
Петро-Михайлівська сільська, Степненська сільська, Таврійська сільська, Тернуватська селищна, 
Широківська сільська Запорізького району,  Воздвижівська сільська, Малотокмачанська сільська, 
Оріхівська міська, Преображенська сільська Пологівського району Запорізької області

1,2 

Івано-Франківськ 

Більшівцівська селищна, Богородчанська селищна, Бурштинська міська, Галицька міська, Дзвиняцька 
сільська, Дубовецька сільська, Єзупільська селищна, Загвіздянська сільська, Івано-Франківська міська (без 
м. Івано-Франківська), Лисецька селищна, Старобогородчанська сільська, Тисменицька міська, Тлумацька 
міська, Угринівська сільська, Ямницька сільська Івано-Франківського району Івано-Франківської області

1,1 

Кам’янське 
Верхівцівська міська, Верхньодніпровська міська, Вільногірська міська, Кам’янська міська (без м. 
Кам’янського), Криничанська селищна, Кам’янського району Дніпропетровської області

1,1 

Керч 
Території Керченської міської територіальної громади (без м. Керчі) та території територіальних громад, 
що входили до складу Єдикуйського району Автономної Республіки Крим

1,1 

Київ 

Бориспільська міська, Вороньківська сільська, Гірська сільська, Золочівська сільська, Пристолична 
сільська Бориспільського району, Броварська міська, Великодимерська селищна, Зазимська сільська, 
Калинівська селищна, Калитянська селищна Броварського району, Білогородська сільська, Бородянська 
селищна, Борщагівська сільська, Бучанська міська, Вишнева міська, Гостомельська селищна, Дмитрівська 
сільська, Ірпінська міська, Коцюбинська селищна, Макарівська селищна, Немішаївська селищна, 
Пісківська селищна Бучанського району, Вишгородська міська, Димерська селищна, Петрівська сільська, 
Пірнівська сільська Вишгородського району, Васильківська міська, Кагарлицька міська, Козинська 
селищна, Обухівська міська, Ржищівська міська, Українська міська Обухівського району, Бишівська 
сільська, Боярська міська, Гатненська сільська, Глевахівська селищна, Калинівська селищна, Кожанська 
селищна, Томашівська сільська, Фастівська міська, Феодосіївська сільська, Чабанівська селищна 
Обухівського району Київської області

1,5 

Краматорськ та 
Слов’янськ 

Андріївська сільська, Дружківська міська, Іллінівська сільська, Костянтинівська міська, Краматорська 
міська (без м. Краматорська), Лиманська міська, Миколаївська міська, Святогірська міська, Слов’янська 
міська (без м. Слов’янська), Черкаська селищна Краматорського району Донецької області

1,1 

Кременчук 
Горішньоплавнівська міська, Кам’янопотоківська сільська, Кременчуцька міська (без м. Кременчука), 
Новогалещинська селищна, Омельницька сільська, Піщанська сільська, Пришибська сільська 
Кременчукського району Полтавської області

1,1 



 

 
 

Кривий Ріг 

Апостолівська міська, Вакулівська сільська, Глеюватська сільська, Гречаноподівська сільська, Грушіська 
сільська, Девладівська сільська, Зеленодольська міська, Карпівська сільська, Криворізька міська (без м. 
Кривогу Рогу), Лозуватська сільська, Нивотрудівська сільська, Новолатівська сільська, Новопільська 
сільська, Софіївська селищна, Широківська селищна Криворізького району, Вишнівська селищна, 
Жовтоводська міська, П’ятихатська міська, Саксаганська сільська Кам’янського району Дніпропетровської 
області 

1,2 

Кропивницький 
Аджамська сільська, Великосеверинівська сільська, Катеринівська сільська, Кропивницька міська (без м. 
Кропивницького), Первозванівська сільська, Соколівська сільська, Суботцівська сільська Кропивницького 
району Кіровоградської області

1,1 

Луганськ 
Луганська міська (без м. Луганська), Лутугинська міська, Молодогвардійська міська Луганського району, 
Сорокинська міська Довжанського району Луганської області 

1,2 

Луцьк 
Боратинська сільська, Городищенська сільська, Доросинівська сільська, Ківерцівська міська, Колківська 
селищна, Копачівська сільська, Луцька міська (без м. Луцька), Олицька селищна, Підгайцівська сільська, 
Рожищенська міська, Торчинська селищна, Цуманська селищна Луцького району Волинської області

1,1 

Львів 

Бібрська міська, Великолюбінська селищна, Глинянська міська, Городоцька міська, Давидівська сільська, 
Жовківська міська, Жовтанецька сільська, Зимноводівська сільська, Кам’янка-Бузька міська, Комарнівська 
міська, Куликівська селищна, Львівська міська (без м. Львова), Мурованська сільська, Новояричівська 
селищна, Оброшинська сільська, Підберізцівська сільська, Пустомитівська міська, Сокільницька сільська, 
Солонківська сільська, Щирецька селищна Львівського району, Івано-Франківська селищна Яворівського 
району Львівської області

1,2 

Маріуполь 
Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська (без м. Маріуполя), Нікольська 
селищна, Сартанська селищна Маріупольського району Донецької області

1,2 

Мелітополь 
Костянтинівська сільська, Мелітопольська міська (без м. Мелітополя), Мирненська селищна, Новенська 
сільська, Новобогданівська сільська, Семенівська сільська, Терпіннівська сільська Мелітопольського 
району Запорізької області

1,1 

Миколаїв 

Веснянська сільська, Воскресенська селищна, Галицинівська сільська, Костянтинівська сільська, 
Куцурубська сільська, Миколаївська міська (без м. Миколаєва), Мішково-Погорілівська сільська, 
Нечаянська сільська, Новоодеська міська, Ольшанська селищна, Очаківська міська, Первомайська 
селищна, Радсадівська сільська, Степівська сільська, Сухоєланецька сільська, Чорноморська сільська, 
Шевченківська сільська Миколаївського району Миколаївської області

1,2 

Нікополь 
Марганецька міська, Мирівська сільська, Нікопольська міська (без м. Нікополя), Першотравневська 
сільська, Покровська міська, Покровська сільська, Томаківська селищна, Червоногригорівська селищна 
Нікопольського району Дніпропетровської області

1,1 

Одеса 

Авангардівська селищна, Біляївська міська, Великодальницька сільська, Великодолинська селищна, 
Вигодянська сільська, Визирська сільська, Дальницька сільська, Дачненська сільська, Доброславська 
селищна, Красносільська сільська, Маяківська сільська, Нерубайська сільська, Овідіопольська селищна, 
Одеська міська (без м. Одеси), Таїровська селищна, Теплодарська міська, Усатівська сільська, Фонтанська 

1,3 



 

 
 

сільська, Чорноморська міська, Чорноморська селищна, Южненська міська, Яськівська сільська Одеського 
району Одеської області

Павлоград 
Богданівська сільська, Вербківська сільська, Межиріцька сільська, Павлоградська міська (без м. 
Павлограда), Тернівська міська, Троїцька сільська, Юр’ївська селищна Павлоградського району 
Дніпропетровської області

1,1 

Полтава 

Білицька селищна, Великорублівська сільська, Диканська селищна, Драбинівська сільська, Коломацька 
сільська, Котелевська селищна, Мачухівська сільська, Нехворощанська сільська, Новосанжарська 
селищна, Новоселівська сільська, Опішнянська селищна, Полтавська міська (без м. Полтави), 
Решетилівська міська, Терешківська сільська, Щербанівська сільська Полтавського району Полтавської 
області 

1,2 

Рівне 

Варковицька сільська Дубенського району, Бабинська сільська, Білокриницька сільська, Бугринська 
сільська, Великоомелянська сільська, Головинська сільська, Городоцька сільська, Деражненська сільська, 
Дядьковицька сільська, Здовбицька сільська, Здолбунівська міська, Зорянська сільська, Клеванська 
селищна, Корнинська сільська, Олександрійська сільська, Рівненська міська (без м. Рівного), Шпанівська 
сільська Рівненського району Рівненської області

1,1 

Сєвєродонецьк 
Гірська міська, Кремінська міська, Лисичанська міська, Попаснянська міська, Рубіжанська міська, 
Сєвєродонецька міська (без м. Сєвєродонецька) Сєвєродонецького району Луганської області

1,1 

Сімферополь 
Території, що адміністративно підпорядковані міській раді м. Сімферополя (без м. Сімферополя) та 
території територіальних громад, що входили до складу Сімферопольського району Автономної 
Республіки Крим

1,2 

Суми 
Бездрицька сільська, Верхньосироватська сільська, Миколаївська сільська, Миропільська сільська, 
Нижньосироватська сільська, Садівська сільська, Степанівська селищна, Сумська міська (без м. Сум), 
Хотінська селищна, Юнаківська сільська Сумського району Сумської області

1,2 

Тернопіль 

Байковецька сільська, Білецька сільська, Великоберезовицька селищна, Великобірківська селищна, 
Великогаївська сільська, Залозецька селищна, Збаразька міська, Зборівська міська, Козівська селищна, 
Козлівська селищна, Купчинецька сільська, Озернянська сільська, Підгороднянська сільська, 
Саранчуківська сільська, Тернопільська міська (без м. Тернополя) Тернопільського району Тернопільської 
області 

1,1 

Ужгород 
Баранинська сільська, Великодобронська сільська, Оноківська сільська, Середнянська селищна, 
Сюртівська сільська, Ужгородська міська (без м. Ужгорода), Холмківська сільська, Чопська міська 
Ужгородського району Закарпатської області

1,1 

Харків 

Валківська міська, Золочівська селищна Богодухівського району, Безлюдівська селищна, Височанська 
селищна, Вільхівська сільська, Дергачівська міська, Липецька сільська, Люботинська міська, 
Малоданилівська селищна, Мереф’янська міська, Нововодолазька селищна, Південноміська міська, 
Пісочинська селищна, Роганська селищна, Солоницівська селищна, Харківська міська (без м. Харкова), 
Циркунівська сільська Харківського району, Зміївська міська, Малинівська селищна, Новопокровська 
селищна, Печенізька селищна, Слобожанська селищна, Старосалтівська селищна, Чкаловська селищна, 
Чугуївська міська Чугуївського району Харківської області

1,3 



 

 
 

Херсон 
Голопристанська міська Скадовського району, Білозерська селищна, Дар’ївська сільська, Музиківська 
сільська, Олешківська міська, Станіславська сільська, Херсонська міська (без м. Херсона), Чорнобаївська 
сільська Херсонського району Херсонської області

1,2 

Хмельницький 

Війтовецька селищна, Вовковинецька селищна, Деражнянська міська, Заслучненська сільська, 
Красилівська міська, Летичівська селищна, Лісовогринівецька сільська, Меджибізька селищна, 
Миролюбненська сільська, Розсошанська сільська, Хмельницька міська (без м. Хмельницького), 
Чорноострівська селищна, Щиборівська сільська, Ярмолинецька селищна Хмельницького району 
Хмельницької області

1,2 

Черкаси 

Золотоніська міська Золотоніського району, Балаклеївська сільська, Березняківська сільська, Білозірська 
сільська, Будищенська сільська, Леськівська сільська, Ротмістрівська сільська, Руськополянська сільська, 
Смілянська міська, Степанківська сільська, Тернівська сільська, Червонослобідська сільська, Черкаська 
міська (без м. Черкас), Черкаського району Черкаської області 

1,2 

Чернівці 

Боянська сільська, Великокучурівська сільська, Волоківська сільська, Горішньошеровецька сільська, 
Заставнівська міська, Кам’янська сільська, Кіцманська міська, Магальська сільська, Мамаївська сільська, 
Неполоковецька селищна, Острицька сільська, Топорівська сільська, Чагорська сільська, Чернівецька 
міська (без м. Чернівців), Юрковецька сільська Чернівецького району Чернівецької області

1,2 

Чернігів 
Іванівська сільська, Киїнська сільська, Киселівська сільська, Куликівська селищна, Михайло-Коцюбинська 
селищна, Новобілоуська сільська, Чернігівська міська (без м. Чернігова) Чернігівського району 
Чернігівської області

1,2 

 

  



 

 
 

Додаток 6 

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення 

Код згідно з 
КВЦПЗ 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

Коефіцієнт, 
який враховує 

цільове 
призначення 
земельної 

ділянки (Кцп) 

Оціночний 
район 1 

Оціночний 
район 2 

Оціночний 
район 3 

Оціночний 
район 4 

Оціночний 
район 5 

Оціночний 
район 6 

розді
л 

підроз
діл 

         

Секці
я A 

Землі сільськогосподарського 
призначення 

        

1  01.01 
Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.02 
Для ведення фермерського 

господарства 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.03 
Для ведення особистого 
селянського господарства 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.04 
Для ведення підсобного 
сільського господарства 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.05  Для індивідуального садівництва  1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 
  01.06  Для колективного садівництва  1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 
  01.07  Для городництва  1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.08 
Для сінокосіння і випасання 

худоби 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.09  Для дослідних і навчальних цілей 0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  01.10 
Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 

господарства 
0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  01.11 
Для надання послуг у сільському 

господарстві 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 



 

 
 

  01.12 
Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  01.13 
Для іншого 

сільськогосподарського 
призначення 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.14 

Для цілей підрозділів 01.01‐
01.13, 01.15‐01.19 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  01.15 
Земельні ділянки запасу під 
сільськогосподарськими 
будівлями і дворами 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  01.16 
Земельні ділянки під 

полезахисними лісовими 
смугами 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  01.17 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянами чи юридичними 

особами) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  01.18 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як польові 
дороги, прогони 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  01.19 
Земельні ділянки під 

громадськими сіножатями та 
громадськими пасовищами 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

Секці
я B 

Землі житлової та громадської забудови          

2  Землі житлової забудови    

 02.01 

Для будівництва і 
обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 



 

 
 

  02.02 
Для колективного житлового 

будівництва 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.03 

Для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного житлового 
будинку 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.04 
Для будівництва і 

обслуговування будівель 
тимчасового проживання 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.05 
Для будівництва індивідуальних 

гаражів 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.06 
Для колективного гаражного 

будівництва 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.07  Для іншої житлової забудови  1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  02.08 

Для цілей підрозділів 02.01‐
02.07, 02.09‐02.12 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  02.09 

Для будівництва і 
обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової 
та громадської забудови 

1,5  241,39  241,39  281,62  225,30  249,44  217,25 

  02.10 

Для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово‐
розважальної та ринкової 

інфраструктури 

1,5  241,39  241,39  281,62  225,30  249,44  217,25 

  02.11 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  02.12 
Земельні ділянки загального 

користування, які 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

використовуються як 
внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

3  Землі громадської забудови    

 03.01 

Для будівництва та 
обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого 

самоврядування 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.02 
Для будівництва та 

обслуговування будівель 
закладів освіти 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.03 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.04 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та релігійних 

організацій 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.05 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів культурно‐
просвітницького обслуговування 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.06 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та 
органів 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.07 
Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 
2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  03.08 

Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 

харчування 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 



 

 
 

  03.09 
Для будівництва та 

обслуговування будівель 
кредитно‐фінансових установ 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  03.10 

Для будівництва та 
обслуговування 

адміністративних будинків, 
офісних будівель компаній, які 
займаються підприємницькою 

діяльністю, пов’язаною з 
отриманням прибутку 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  03.11 
Для будівництва та 

обслуговування будівель і 
споруд закладів науки 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.12 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 

обслуговування 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.13 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 

закладів побутового 
обслуговування 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  03.14 
Для розміщення та постійної 
діяльності органів і підрозділів 

ДСНС 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  03.15 
Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 
громадської забудови 

0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  03.16 

Для цілей підрозділів 03.01‐
03.15, 03.17‐03.20 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  03.17 

Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення 

2  321,85  321,85  375,49  300,40  332,58  289,67 



 

 
 

  03.18 
Для розміщення та експлуатації 

установ/місць виконання 
покарань 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  03.19 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  03.20 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як 
внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

Секці
я C 

Землі природно‐заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення 

       

4  Землі природно‐заповідного фонду    

 04.01 
Для збереження та використання 

біосферних заповідників 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.02 
Для збереження та використання 

природних заповідників 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.03 
Для збереження та використання 
національних природних парків 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.04 
Для збереження та використання 

ботанічних садів 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.05 
Для збереження та використання 

зоологічних парків 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.06 
Для збереження та використання 

дендрологічних парків 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.07 
Для збереження та використання 

парків‐пам’яток садово‐
паркового мистецтва 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.08 
Для збереження та використання 

заказників 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.09 
Для збереження та використання 

заповідних урочищ 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

  04.10 
Для збереження та використання 

пам’яток природи 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  04.11 
Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних 
парків 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

5  05.01 

Земельні ділянки іншого 
природоохоронного 

призначення (земельні ділянки, 
в межах яких є природні об’єкти, 

що мають особливу наукову 
цінність, та які надаються для 
збереження і використання цих 
об’єктів, проведення наукових 

досліджень, освітньої та виховної 
роботи) 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  05.02 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

Секці
я D 

Землі оздоровчого призначення          

6  06.01 
Для будівництва і 

обслуговування санаторно‐
оздоровчих закладів 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  06.02 
Для розробки родовищ 

природних лікувальних ресурсів 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  06.03  Для інших оздоровчих цілей  0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  06.04 

Для цілей підрозділів 06.01‐
06.03, 06.05 та для збереження 

та використання земель 
природно‐заповідного фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  06.05 
Земельні ділянки запасу 

(земельні ділянки, які не надані у 
власність або користування 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

громадянам чи юридичним 
особам) 

Секці
я E 

Землі рекреаційного призначення       0,00  0,00  0,00 

7  07.01 
Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.02 
Для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.03 
Для індивідуального дачного 

будівництва 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.04 
Для колективного дачного 

будівництва 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.05 

Для цілей підрозділів 07.01‐
07.04, 07.06‐07.09 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.06 
Для збереження, використання 
та відтворення зелених зон і 

зелених насаджень 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.07 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  07.08 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як зелені 
насадження загального 

користування 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  07.09 
Земельні ділянки загального 

користування відведені під місця 
поховання 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

Секці
я G 

Землі історико‐культурного призначення          

8  44569 
Для забезпечення охорони 

об’єктів культурної спадщини 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  08.01 
Для розміщення та 

обслуговування музейних 
закладів 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  08.02 
Для іншого історико‐культурного 

призначення 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  08.03 

Для цілей підрозділів 08.01‐
08.03, 08.05 та для збереження 

та використання земель 
природно‐заповідного фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  08.04 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

Секці
я H 

08.05           

9  09.01 
Для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним 
послуг 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  09.02 
Для іншого лісогосподарського 

призначення 
1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  09.03 

Для цілей підрозділів 09.01‐
09.02, 09.04‐09.05 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  09.04 

Для розміщення господарських 
дворів лісогосподарських 
підприємств, установ, 
організацій та будівель 

лісомисливського господарства 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 



 

 
 

  09.05 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

Секці
я I 

Землі водного фонду          

10  10.01 
Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.02 
Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними 
смугами 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.03 
Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.04 

Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами 
і каналами 

0,65  104,60  104,60  122,04  97,63  108,09  94,14 

  10.05 
Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.06  Для сінокосіння  1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 
  10.07  Для рибогосподарських потреб  1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  10.08 
Для культурно‐оздоровчих 

потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.09 
Для проведення науково‐

дослідних робіт 
0,7  112,65  112,65  131,42  105,14  116,40  101,38 

  10.10 
Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних 

та лінійних споруд 
0,65  104,60  104,60  122,04  97,63  108,09  94,14 

  10.11 

Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально‐
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг 

морів, морських заток і лиманів 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

  10.12 

Для цілей підрозділів 10.01‐
10.11, 10.13‐10.16 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.13 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  10.14 
Водні об’єкти загального 

користування 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.15  Земельні ділянки під пляжами  0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  10.16 
Земельні ділянки під 

громадськими сіножатями 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

Секці
я J 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення 

       

11  Землі промисловості    

 11.01 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами 

1  160,93  160,93  187,75  150,20  166,29  144,83 

  11.02 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 

промисловості 

1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  11.03 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та 

підприємств 

1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  11.04 
Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і 
0,65  104,60  104,60  122,04  97,63  108,09  94,14 



 

 
 

допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення 
газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та 

розподілення води) 

  11.05 

Для цілей підрозділів 11.01‐
11.04, 11.06‐11.08 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  11.06 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  11.07 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як зелені 
насадження спеціального 

призначення 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  11.08 
Земельні ділянки загального 
користування, відведені для 

цілей поводження з відходами 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

12  Землі транспорту  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  12.01 
Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 

транспорту 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.02 
Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 

транспорту 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.03 
Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 

транспорту 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.04 
Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

  12.05 
Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 

транспорту 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.06 
Для розміщення та експлуатації 

об’єктів трубопровідного 
транспорту 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.07 
Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 
електротранспорту 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.08 

Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.09 
Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого 
наземного транспорту 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.10 

Для цілей підрозділів 12.01‐
12.09, 12.11‐12.13 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  12.11 
Для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу 

2,5  402,31  402,31  469,37  375,49  415,73  362,08 

  12.12 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  12.13 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як вулиці, 
майдани, проїзди, дороги, 

набережні 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

13  Землі зв’язку    



 

 
 

 13.01 
Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій 

1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  13.02 
Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об’єктів 
поштового зв’язку 

1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  13.03 
Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку 

1,2  193,11  193,11  225,30  180,24  199,55  173,80 

  13.04 

Для цілей підрозділів 13.01‐
13.03, 13.05‐13.06 та для 

збереження і використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  13.05 

Для розміщення та постійної 
діяльності Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  13.06 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

14  Землі енергетики    

 14.01 

Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  14.02 

Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної енергії 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  14.03 

Для цілей підрозділів 14.01‐
14.02, 14.04‐14.06 та для 

збереження та використання 
земель природно‐заповідного 

фонду 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

  14.04 

Земельні ділянки запасу 
(земельні ділянки, які не надані у 

власність або користування 
громадянам чи юридичним 

особам) 

0,1  16,09  16,09  18,77  15,02  16,63  14,48 

  14.05 

Земельні ділянки загального 
користування, які 

використовуються як зелені 
насадження спеціального 

призначення 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  14.06 
Земельні ділянки загального 
користування, відведені для 

цілей поводження з відходами 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

15  Землі оборони  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

  15.01 
Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.02 
Для розміщення та постійної 

діяльності Національної гвардії 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.03 
Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 
прикордонної служби 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.04 
Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.05 
Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 
служби транспорту 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.06 
Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.07 

Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 

відповідно до законів, 
військових формувань 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.08 
Для цілей підрозділів 15.01‐
15.07, 15.09‐15.11 та для 

збереження та використання 
0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 



 

 
 

земель природно‐заповідного 
фонду 

  15.09 

Для розміщення структурних 
підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що 

належать до сфери управління 
МВС 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.10 

Для розміщення та постійної 
діяльності Національної поліції, її 

територіальних органів, 
підприємств, установ та 

організацій, що належать до 
сфери управління Національної 

поліції 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

  15.11 

Для розміщення структурних 
підрозділів Міноборони, 

територіальних органів, закладів, 
установ і підприємств, що 

належать до сфери управління 
Міноборони 

0,5  80,46  80,46  93,87  75,10  83,15  72,42 

 

  



 

 
 

Додаток 7 

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в  межах категорії земель за 
основним призначенням (Кмц) для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаційного 

призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а 
також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії земель за основним цільовим призначенням 

Найменування 
адміністративно-
територіальної 

одиниці 

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням (Кмц), 
відповідно до чисельності населення у населеному пункті, що є адміністративним центром громади 

менше 
0,2 тис. 
осіб 

від 0,2 до 
0,5 тис. 
осіб 

від 0,5 
до 1 
тис. 
осіб 

від 1 
до 5 
тис. 
осіб 

від 5 до 20 
тис. осіб 

від 20 
до 50 
тис. 
осіб 

від 50 до 
100 тис. 
осіб 

від 100 
до 250 
тис. 
осіб 

від 250 
до 500 
тис. осіб 

від 500 
до 1000 
тис. осіб 

від 1000 
до 1500 
тис. осіб 

більше 1500 тис. осіб 

Київська 
1,351 1,272 1,298 1,336 1,216 1,072 1,142 0,881 1 1 1 1 

 

 

Додаток 8 

Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за 
основним цільовим призначенням (Кмц), для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (за межами населених пунктів) 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної 
ділянки в межах категорії земель за основним цільовим призначенням 

(Кмц) 

Київська 1,08 

 



 

 
 

 

Додаток 9 

КОЕФІЦІЄНТ, 
який враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним цільовим 
призначенням (Кмц), для земель оздоровчого призначення та земель історико-культурного призначення 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці Коефіцієнт, який враховує особливості використання земельної 
ділянки в межах категорії земель за основним цільовим 

призначенням (Кмц) 

землі оздоровчого призначення землі історико-культурного 
призначення 

Київська область 
1 0,8 

 

Додаток 10 

КОЕФІЦІЄНТ, 
який враховує категорію лісів (Клк) 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

Коефіцієнт, який враховує категорію лісів (Клк) 

ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси 

експлуатаційні ліси 

0,942 0,558 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
села Пухівка, Зазимської сільської ради, Броварського району, Київської області 

(назва населеного пункту) 

  
1. Підстава для виконання роботи: Рішення сесії Зазимської сільської ради, 

Броварського району, Київської області «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту – с. Пухівка, 
Броварського району, Київської області» № 2778-26 позачергової-VIII_ від 20 січня 2022 р        
   (дата, номер рішення органу місцевого самоврядування) 

2. Характеристика об’єкта: 
2.1 місце розташування населеного пункту:  Київська область, Броварський район, с. 

Пухівка 
2.2 площа населеного пункту: 1579,3 га 
3. Замовник проектних робіт:  Зазимська сільська рада, Броварський район, Київська 

область   (орган місцевого самоврядування, або орган виконавчої влади) 

4. Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГеоФекторі»  
5. Вихідні дані (надає Замовник за запитом розробника в разі їх наявності): 
5.1 Дані державної статистичної звітності з кількісного обліку земель на територію 

населеного пункту (форма № 6-зем на 01.01 поточного року виконання оцінки); 
5.2 Матеріали затвердженого Генерального плану населеного пункту в повному обсязі 

(проектний план, історико-архітектурний план, зон охорони курорту, матеріали по 
пам’ятках археології та їх охоронних зон); 

5.3 Затверджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо встановлення і 
зміни меж населеного пункту (рішення про затвердження); 

5.4 Топографічна основа  на паперових (магнітних) носіях; 
5.5 Схеми інженерних мереж (тепло-, газо-, електро-, водопостачання, каналізація); 
5.6 Перелік підприємств та організацій населеного пункту  станом на 01.01 поточного 

року виконання оцінки; 
5.7 Схеми маршрутів міського транспорту (для міст);  
5.8 Відновна (первісна) вартість основних фондів інженерно-транспортної 

інфраструктури населеного пункту станом на 1.01 року виконання оцінки (відповідно до 
рекомендованих форм – Додатки Б1-Б2 Стандарту СОУ ДЗКР 00032632-012-2009) 

5.9 Назва природно-сільськогосподарського району, до якого відноситься населений 
пункт, та його номер згідно природно-сільськогосподарського районування; 

5.10 Середні вартості та середні бали бонітетів ґрунтів по угіддях (рілля, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища) станом на 1.07.1995 р. для даного природно-
сільськогосподарського району. 

5.11 Схема агровиробничих груп ґрунтів в межах населеного пункту, або по суміжних 
територіях КСП в М 1:10000 – 1:25000; 
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5.12 Матеріали попередньої  нормативної грошової оцінки земель населеного пункту в 
повному обсязі. 

6. Вимоги до виконання робіт: 
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту – с. 

Пухівка, Броварського району, Київської області» повинна по складу та змісту відповідати 
вимогам до Земельного кодексу України, Законів України: «Про землеустрій», «Про 
Державний земельний кадастр», «Про оцінку  земель», Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051, Положення про Державний фонд документації із землеустрою, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1553, та інших 
нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до проведення нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів. 

7. Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами 
виконаних робіт: 
Матеріали повинні по складу та змісту відповідати вимогам нормативно-правових актів 

України. 
Керуючись ст.20 Закону України  „Про оцінку земель”, Виконавцем виготовляється 

технічна документація (пояснювальна записка з додатками) та графічні матеріали (Схема 
економіко-планувального зонування, Схема прояву локальних факторів оцінки, 
Функціонально-планувальні фактори, тощо) у “трьох” примірниках (один примірник – у 
Державний фонд документації із землеустрою, другий примірник – Замовнику проектних 
робіт, третій примірник залишається Виконавцю робіт). 
Формати представлення текстових та графічних матеріалів у електронному вигляді: 

текстовий (doc, pdf, тощо) векторний (shp, dmf, тощо), растровий (tiff, bmp, jpg, тощо).  
 За результатами виконаних робіт Виконавцем повинні бути передані Замовнику: 
- технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Пухівка, Броварського 

району, Київської області та електронний документ, що містить відомості про результати 
робіт; 

- витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію. 
8. Додаткові умови:  
Виконавець зобов'язується здійснити: 
- провести попередній розгляд оцінки з Замовником попереднього погодження 

середньої (базової) вартості земель та економіко-планувального зонування території; 
- складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного 

пункту та електронного документа, що містить відомості про результати робіт; 
- отримання документа з Державного земельного кадастру про реєстрацію; 
- супровід і захист своєї роботи до досягнення результату в повному обсязі.  
9. Умови щодо проведення експертизи: Технічна документація погоджується згідно 

чинного законодавства України. 
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______________ Юрій ФУРМАНЧУК  
 

 ______________Віталій КРУПЕНКО     
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