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Дослідження поставленого питання розглядається з урахуванням нор-

мативно-правових актів, таких як Постанова №1147 «Про затвердження Ме-
тодики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», Закон Украї-
ни«Про землеустрій»тапроєкт землеустрою щодо встановлення територіаль-
них меж, в яких уточнена основна ідея та формула нових підходів у запрова-
дженнішляхів проведення грошової оцінки. 

По–перше, необхідно коротко визначити НУО та їхнійвплив на місце-
вібюджети.Відповідно до ЗУ «Про оцінку земель» НГО – це капіталізований 
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвер-
дженими нормативами. Звучить складно, але відсотки за орендуземлі та зе-
мельнийподаток на території ТГ нараховуютьгромадськіорганізації. 

Метою проекту постанови є уніфікація та спрощення нормативного ме-
тоду грошової оцінки земель, що нині в Україні є, з метою забезпечення но-
рмативної грошової оцінки всіх категорій та всіх форм земель у межах гро-
мади, незалежно від їх місцезнаходження, відповідно до ст. принцип органі-
заційної єдності. Процес оцінки, чинне законодавство та створення переду-
мовПовноваження щодо затвердження технічної документації щодо грошо-
вої оцінки земельних ділянок у межах громади повністю здійснюють органи 
місцевого самоврядування. Створено простий та ефективний порядок надан-
няземлевласниками та землекористувачамиінформації про нормативнугро-
шовуоцінкуземлізасобамиНаціональноїсистемиземельного кадастру 

Раніше розрахунок НГО зводиться до трьох випадків. 
По-перше – земельна ділянка в межах населеного пунктарозраховується 

з базисної вартості м2 землі в межах населеного пункту, і є окремий документ, 
за допомогою коефіцієнтів можна визначити НДО на будь-якій території в 
межах оцінки. Громадські організації на ділянках, розташованих у межах на-
селених пунктів, мають відновлюватися не рідше кожні 5-7 років.   

Друга – землі сільськогосподарського призначення за межами населе-
ного пункту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
07.02.2018 р. № 105 «Про державну (всеукраїнську) нормативну грошову 
оцінку земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до де-
яких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 січня 2018 р. 2019 р. врегульо-
вано розрахунки Грошова оцінка всіх сільськогосподарських угідь, крім сіль-
ськогосподарських угідь, та повторні оцінки сільськогосподарських угідь «всі 
України», які були враховані.Але вже 5 січня 2021 року постанова Кабміну № 
6 дозволяє оцінку окремих земель сільськогосподарського призначення. 
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Громадські організації сільськогосподарських угідь за межами населених пу-
нктів повинні відновлюватися принаймні кожні 5-7 років. 

По-третє – решта земель за межами населених пунктів (крім сільсько-
господарського використання), яку ГО розробляють індивідуально для кож-
ної земельної ділянки і яку необхідно повторювати не рідше кожні 7-10 років 
за методикою «Оцінка землі». Відповідно до Закону України «Про оцінку 
землі» існує два види грошової оцінки землі: грошова оцінка земель спеціа-
ліста та нормативна оцінка земель. Проведіть нормативну оцінку  сайту, ко-
ли: Проведете нормативну оцінку 

- перше на що звертається увага це розмір податку потреби визначи-
ти розмір земельного податку. Фактично земельний податок є обов'язковим 
збором і податком, а базою оподаткування землі є лише її нормативна гро-
шова оцінка. 

- у разі оренди необхідно визначити розмір плати за державне та ко-
мунальне майно. 

- необхідність розробки економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. 

- коли їх потрібно узгодити з сумою підтримки від обміну зем-
лі,спадщини та дарування. 

- коли необхідно визначити втрати в сільськогосподарському та лі-
согосподарському виробництві. 

У Законі, перелічено основні терміни, якіпояснюють такі значення: 
- бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунту на основі його 

основних природних характеристик, які є стійкими та суттєво впливають на 
врожайність сільськогосподарських культур, вирощених за конкретних клі-
матичних умов; 

- валовий дохід – загально очікуваний грошовий дохід від реалізації 
прав на землю; 

- земельна вартість ділянки – еквівалент цінності землі, який вираже-
ний як сума, яку може отримати крамар; 

- дата оцінки землі – дата (день, місяць і рік), коли була проведена оцін-
ка землі та визначена її вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки – дата, зазначена в техниці. 

Для розрахунку нормативної грошової оцінки землі, на яку пропонуєть-
ся  право власності,відсотокїї стандартної валютної оцінки розраховується як 
такі суми: рілля, сіно та пасовища – 0,1%; багаторічні рослини – 0,03%. 

Характеристики землі як триєдиногозасобувиробництва, щомають бути 
врахованіпід час оцінкиземлі (рис. 1). 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 
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Рис. 1. Основні елементи при грошовій оцінці землі 

 
Інформаційна базаоцінки землі сільськогосподарського призначення, 

включаючи землі під господарськими будинками та дворами, з Державного 
земельного кадастру України (кількісні та високоякісні характеристики зе-
мель, оцінка якості ґрунтів, землегосподарська оцінка землі), землевпорядні 
документи (рис.2). 

Інформаційна база нормативноїгрошовоїоцінки земель сільськогоспо-
дарськогопризначення (рис. 2). 
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Рис. 2. Інформаційна база нормативноїгрошовоїоцінки земель 

 
Оцінюючи землю як предмет праці, слід враховувати її атрибути, яківп-

ливають на вигоду обробітку (площа, конфігурація, бар’єри тощо),що вплива-
ють на віддачу від обробітку, а також додаткові інвестиції в підвищення ро-
дючості землі, що дозволить більш точно визначити земельний дохід. Оцінка 
землі як просторова основа повинна брати до уваги наявність інфраструкту-
ри та логістичних факторів, таких як віддаленість від центрів продажу та як-
ість доріг, що впливає на вартість і, таким чином, дохід від землі. Розташу-
вання землі відносно широкого товарного ринку впливає на швидкість і по-
тенційні продажі, а отже, і на доходи від землі. Забезпечення  земельних ді-
лянок соціальними закладами чи іншою інфраструктурою впливає на пропо-
зицію молодих кваліфікованих кадрів у цій місцевості, що впливає на проду-
ктивність праці, а отже й на доходи від землі. 
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