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виконання оцiнки
(не виконуваJIась)

значення на початок
року викопаЕня
поточнот оцiнки
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Назва органiзацiТ-виконавця
нормативноi грошовоТ оцiнки зе\4ель
населеного пчнктч

ТОВ <Крiкон-ГЕО)

2.
PiK виконання норN.lативноi грошовоТ
оцiнки

2021 р.

з. Чисельнiсть населення, тис. осiб 12 5g5

4. ГIлоща населеного пункту, га 1з41,5з69

5

У т,оплу числi: територiя, яка
прийшtасться для визначення cepe:Hbot'
(базовоi) BapTocTi 1 п,t2 земель MicTa

565,81з4

6.
Середt-tя (базова) BapTicTb ] п,l] земель
населеного пункту. грн. на кв.м

165^24

1, Кiлькiсть оцiночних районiв 15

в. Кiл bKicTb економiко-планувzlJlьних зон 10

9. найбiльше значення Км2 1.14

l0. найменше значення Км2 0ql
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yKPAIHA
3eЛeHOД OЛЬCЬKa卜liCЬKa 06'cДHaHa TepИ TopiaЛ ЬHa「pOMaДa

Anocroriscrxoro pafi ony flHiuporerpoBcbxoi o6racri
Opran uicllenoro caMoBpfl AyBaHHfl

PIШ EHHЯ
3eЛ eHoД OЛЬCЬКOI MiCЬК01 paДИ

10 ceciI VIII cКЛИКaHHЯ

29 .repnns 2021poKy N1395

:,

IIpo sameepdxceruH.fl ma oeederurun e diru Hopwamusuoi zporuonoi ot4iuxu 3ewenb

u icma 3 ea eru o d on b c b Ka f ru inp o n emp o s c b Kot o 6n u c mi

Kepyro.rucr cr.26 3arony YxpaiHra uflpo vricqese caMoBpf,AyBaHHfl n Yxpaiui>,

cr.20,23 3arouy Yxpainu <flpo ouinxy 3eMerrb) ra 3 ypaxyBaHHtrM HopMI4 rt.271.2,

ct.27l IloAarrosoro KoAeKcy YxpaiHn, 3eleuoAonbcbKa Iraicsra pap.a

BI4PIUIIIJIA:
1. 3areep Az4T:a rexuiuuy AoKyMeHrauiro 3 HopMarunHoi rpouronoi oqinr<rE

3eMenb nricra 3elenoAoJlbcbKa r{HiuponerpoBcbxoi o6nacri.
2.Bsecru n.qiro s 01.01 .2022 poKy HopMarI4BHy rpolxony oqiHxy 3eMenb

rr,ricra 3elenoAoJrbcbKa flniupouerpoBcbKoi o6nacri, sriAHo 3 flKoIo cepeAH.f,

6asosa aapricm 1 rc. vretpa selvlri craHoBurr 165,24 rpn.
3.Hopuau{BHa rporuoBa ouiHra 3eMeJIb vricra 3eneuoAoJlbcbxa

.{Hinpouerpoecmoi o6lacri ui.qrqrae rqopiquifi isAexcaqii ni.qnoeiAno Ao BI4Mor

III4HHO|O 3AKOHOAABCTBA.

3. Konrponr 3a BHKoHaHH.,rM piurenna noKJIacrI4 Ha nocrifini xouicii
3enenoAonrcrroi uicrroi pa1u 3 nHTaHb perynloBaHH.fl 3eMeJIbHI,Ix niAHocuu ra
oxopoHu HaBKoJrlrluHboro cepeAoBr{rrla ra 3 rluraHb coqialrno-eKoHoMi'IHoro
po3BHrKy ruicra, niraHyBaHns 6roAxery, Sinancin, ni4npueuHuurBa ra roprimi.

Micrxufi Д MИTpO HEBECEЛ И И
“

Ｌ

勉
トいヽA
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вступ

Нормативна грошова оцiнка земель MicTa Зеленодольськ, Апостолiвський район
!нiпропетровська область. виконусться згiдно договору вiд 25.05.2021, укладеного Millt
ВиконкомоN{ Зеленодольськоi MicbKoT ради та суб'сктом оцiночноi дiяльностi ТОВ
кКрiкон-ГЕО>.

Законодавча та норN{ативно-методIlчна база проведення норпrативноТ
грошовоi оцiнки зеNIсль :

. Закон Украiни кПро Щерх<авний земельний кадастр);
. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни NЪ1051 вiд 17.\0.2012 кПро затвердхtення

Порядку ведення !ерrrtавного земельного кадастру) ;

. Зептельний кодекс УкраТни;

. Податковий кодекс Украiни:

. Закон УкраТни "Про оцiнку земель",

. Закон Украiни "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну
дiяльнiсть в YKpaiHi";

. N4етодика норп{ативноТ грошовоТ оцiнки земель населених пунктiв. затверджена
постановою Кабiнету Mir:icTpiB Украiни вiд 23 березня 1995 р. N 21З iз зпtiнами.
внесеними згiдно з Постановапти КМ м 84З вiд 05.07.2004. М 8З1 вiд 16.1].2016;

. Порядок нор\.{ативноi грошовоi оцiнки земель населеl]их пунктiв. затверджений
наказом MiHicTepcTBa аграрI{оi полiтики та продовольства УкраТни 25.|| .2016 NЪ 489 та
заресстрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 19 грудня 201 б р. за Ns l 647 129777;

. I\4етодика нормативноi грошовоТ оцiнки зеN{ель несi-цьськогосподарського
призначення (Kpiпl зеN{ель населених пунктiв) затверджено Наказ N4iHicTepcTBa
аграрноi полiтики та продовольства Украiни 22.08.20|З N9 508 та заре€стрований у
lt4iHicTepcTBi юстицiТ Украiни 12 вересня 201З р. за Ns 1 57З1241О5,

, Методика норпlативноt грошовоТ оцiнки земель сiльськогосподарського
призначення, затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни М 831 вiд
1б.11.201бр,

. Щержавний стандарт СОУ ДКЗР 000З26З2- 012:2009 "Оцiнка земе_ць. Правила
розроблення технiчноi документацii з нормативноi гроtповоi оцiнки зе},{ель населепих
пунктiв".

Норпtативна грошIова оцiнка зех{ель l,r, Зеленодольськ розроблясться на територiю
населеного пункту згiдно розроб-lrеного проекту землеустрою щодо встановлення
(змiни) Mext пriста Зеленодольська. Згiдно якого п,]топlа населеного пункту складас
1З47.5Зб9 га. Проект зеN{леустрою щодо встановлення (змiни) MerK MicTa Зеленодольська
погоджений Зеленодо,пьсько]о мiською радою. Апостолiвською райрадою,
Апостолiвською райдер;rtадптiнiстрацiсю та отриманий позитивний висновок державноi
експертизи землевпорядноi документацiТ NЪ478 1 - 1 9 вiд 29. 1 1 .20 1 9 р.

При виконаннi грошовоi оцiнки земель MicTa використовуваrIась iнформацiя,
надана Зе-ценодольською MicbKoro радою.

Пояснюва,цьна записка плiстить текстову частину та табличний MaTepia-,l зведений,
переважно, у додатки. Графiчний птатерiа*п включа€: "Схему eKoHoMiKo - плаI]увального
зон},вання територii" (М 1:10000), .,Схему прояв)/ лока-цьних факторiв оцiнки" (N4

1:10000). а також "КартограN{у розповсюдження агровиробничих груп rрунтiв". (М
1 :1 0000).
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Bci схеми виконанi з використанням геоiнформацiйних технологiй за допомогою
програ]\{ного забезпечення (НОРМАТИВ+> та роздрукованi на кольоровому плотерi.

,Щля виконання схем використано pacTpoBi копii планшетiв М 1:2000.

Розробку здiйснено авторським колективом у складi:

- сертифiкований iнженер-зе\,{левпорядник Панчеrrко Г.N4.;

- сертифiкований iняtенер-землевпорядник ffоротюк О.П.;

- iнженер-економiст Панченко Г.М.
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ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННrI ПОНrIТЬ. ПОЗНАЧКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Грошова оцiнка - капiталiзований рентний дохiд iз земельноi дiлянки.

Технiчна докумеЕтацiя з нормативноТ грошовоi оцiнки земель населених пунктiв -
документацiя, що складаеться iз текстових та графiчних матерiалiв, оформлdна
вiдповiдно до цього стандарту.

Витрати Еа освоення та облашryвання територii уключають вiдновну BapTicTb як
первiсну BapTicTb, що змiнюсться пiсля переоцiнки, iнженерноТ пiдготовки, головних
споруд i магiстраJIьних мереж водопостачання, каналiзацii, теплоrrостачання,
електропостачання (включаючи зовнiшнс освiтлення), слабкострумових пристроiв,
газоrrостачання, дощовоi каналiзацiТ, BapTocTi caHiTapHoi очистки, зелених насаджень
загального користування, вулично-дорожньоi мережi, мiського транспорту станом на
початок року розробки оцiнки.

Економiко-планувальна зона - частина територii населеного пункту, що мас однорiднi
споживчi якостi, переважно однотипниЙ характер використання i обмежуеться чiткими
планувальними межа]\iIи (магiстра_шьнi вулицi, залiзниця, воднi рубежi тощо).

Зональнi фактори - це фактори, якi проявляються в межах Bciei (або значноi) територii
населеЕого пункту i коригутоть ii середню (базову) BapTicTb.

Локальнi фактори - це фактори, якi проявляються в межах окремоi земельноТ дiлянки i
коригlтоть iТ цiннiсть (BapTicTb) в межах економiко-планувальноi зони.

Км коефiцiент, який характеризуе мiсцерозташування земельноi дiлянки i
обумовлюеться трьома групами рентоутворюючих факторiв регiонального,
зонаJIьного та лок{IJIьного характеру.

Км1 - регiона:tьний коефiцiент, який характеризуе залежнiсть рентного доходу
вiдмiсцепоJIоження населеного пункту у зага!тьнодержавнiй, регiональнiй i
мiсцевiй системах виробництва i розселення.

Км2 зональний коефiцiснт, який характеризуе мiстобудiвну цiннiсть територii в
межах населеного rrункту (економiко-[ланувальноТ зони).

Км3 - локальний коефiцiснт, який враховуе мiсцерозташування земельноТ дiлянки в
межах економiко-плануваJIьноi зони.

Кф - коефiцiент, який характеризуе функцiональне використання земельноТ дiлянки
(пiд житлову та громадську забудову, длrI промисловостi, транспорту тощо).

УПВБ - УПВБ Онлайн - Електронна версiя, Збiрники укрупнених показникiв вiдновноi
BapTocTi будiвель i спорул для переоцiнки основних фондiв.
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1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ MICTA
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК

Мiспlо Зеltеноdольс.]к розташоване в степовiй зонi помiрних широт з достатньо
активною атмосферною циркуляцiсю, при якiЙ вiдбувасться р}х повiтряних мес iз
заходу на схiд. Однiею iз особливостеЙ клiмату територii с значне коливання погодних
умов з року в piK. Помiрно вологi роки зN{iнIоються посушливих.lи, а посушливiсть часто
пiдсилtосться дiсю cyxoBiiB. В uiлому клiмат характеризусться спекотниN,{ лiтом i
вiдносно холодною зимою. Посднання недостатнього зволо)tiення (48З мм за piK) i

високих лiтнiх температур визначас clxicTb повiтря. rцо збiльшуе дефiцит вологостi i
17 випаровування. Особливiсть у формl,ваннi специфiчного кмiського> клiмату полягас
в порушеннi його природного радiацiйного режиму i зпriнi теплового балансу. I]e
вiдбувасться за рахунок забрулнення пriського повiтря викидаN{и промислових
пiдприсптств.

Середньорiчна температура повiтря 9,0ОС. середня мiсячна температура
найбiльrп холодного плiсяця (сiчень) - плiнус З,7"С, найбiльш жаркого (липень) -22.\"С. Абсолtотний максимум температури повiтря за даними метеостанцiТ м. Кривий
Рiг + 40'С, абсолютний MiHiMyM - З5'С.

HaBeclli. восени i взимку перева}кають вiтри пiвнiчно-схiдного i схiдного
наПряl.,tiв. влiтк1, - захiдного i пiвнiчно-захiдного. Маitсимzlтьна швидкiсть BiTp1, за

даниN.{и СI-IиП 2.01.01-82 з середнiх швидкостей по румбах за сiчень - 6,2 Mlc,
повторюванiсть штилiв за сiчень - 6%. N4iнiма,цьна rпвидкiсть BiTpy з середнiх
швидкостеЙ по рчп,rбах за _ципень - 4,5 пл/с. повторюванiсть tптилiв - 9%о. середньорiчна
швидкiсть BiTpy в районi пtiста за багаторiчний перiод спостережень за даними
N{етеостанцiй lT. Кривий Рiг та Лошкарiвка - 4,6-5,0 м/с, },{аксима-ть 28 м/с.
Територiя MicTa Зеленодольська. згiдно СНиП |1-З-79 кНорл,tы проектирования.
СтроительнаlI теплотехника), розташована в З-iй зонi вологостi - (суха). Середня
птiся.тна вiдносна вологiсть повiтря - найбiльш холодного п,tiсяця 8З%. найбi,цьш
жаркого 4З%. За кiлькiстю випадаючих опадiв район вiдноситься до зони
l]едостатнього звоjIоження. Середньорiчна кiлькiсть опадiв за даними спостережень
N,{етеостанцiТ ьт. Кривий Рiг становить 475 мм, добовий N,{аксиN{yм - 82 мм. Норпла випару
з водноt поверхнi для району плiста - 914 мм. Середнс багаторiчне значення
випаровування з поверхl"ti Iрунту - 410 мпл. flо числа несприятливих атмосферних
явищ вiдносяться: тумани, грози. град. заN{етiль, пиловi б.чрi. Тl,мани спостерiгаються,
в основноN4у. в холодну пору року (листопад - березень). Грози вiдзначаю,гься з лlотого
по жовтеI]ь. лосилення грозовоi дiяльностi припадас на травень - серпень. i 8 За даними
багаторiчних спостере)iень максима,цьва величина сонячноi радiацii 591 М!ж/пл2 за
yмов середньоi хптарностi припадас на липень. мiнiмд-цьна - 75 МЩж/м2 на грудень.
11ротягопл року характерно збiльшення мiсячних сум сонячноi радiацiТ вiд лютого до
бсрезtlя i рiзке зниження вiд серпня до вересня. Середньорiчний атплосферний тиск для
району MicTa становить 1007.0 гПа.

У геоструктурному вiдношеннi район м. Зеленодольська приурочений до
УкраТнського кристалiчного щита, tцо простягнувся широкою смугою вздовж середньоТ
течii р. Щнiпро. Iнженерно-геологiчнi уплови територii розмiцення MicTa
характеризуються розвитком покривних зв'язкових -пiсовидних порiд, представлених
суглинками.

Житловий фонд MicTa Зеленодольськ складасться зi 100-та житлових будинкiв
середtrьоi поверховостi в ocHoBHoN,{y це будинки 4-5-ти поверховi, якi забезпеченi в
повному обсязi iнженерною iнфраструктурою: електропостачання, газифiкацiя,
водопостачання, центра-чiзоване кхнulтiзування та опалення в зиN,Iовий перiод року;
прилеглими територiями з благоустроТпr та пiд'Тзнилти автошляхами з твердим
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покриттям. Також на територiТ MicTa icHyc неве-rIика садибна забудова, та iндивiд5,а-пьно
житлова.

Чисельнiсть населення ,\1. ЗеJlеlIоdо]ьськ - 12595 осiб.

Територiя населеного пункту складасться з територiй об'сктiв громадськоi та
житловоi забудови, сiльськогосподарських пiдприеN,{ств, ко]\,{уна_цьних об'сктiв, зеN{ель
сiльськогосподарського. лiсогосподарського та рекреацiйного призначення. Об'скти
культурно-побYтового обслуговування знаходяться переважно в центральнiЙ частинi
населеного пункту.

На даний час N{. Зеленодольськ взага-rri забезпечено усi€ю необхiдною
iнфраструктурою для сучасного функцiювалrня.

OcHoBHi об'скти соцiашьноi iнфраструктури якi дiють на територiТ MicTa
Зеленодольськ Itаведенi у :одатках вихiдноi iнформачiТ.

Iнфорл,rаuiйною базою для норN{ативноi грошовоi оцiнки земель м. Зеленодо_цьськ

ffнiпропетровськоТ областi с iнформацiя. надана Зеленодольською пtiською радою.
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2. ПРАВОВА ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ГРОШОВОi ОЦIНКИ
зЕмЕль

Сф"ру застосування грошовоi оцiнки земеJIь визначае Земельний кодекс
Украiни, Закон УкраiЪи (Про оцiнку земеJIь), кМетодика нормативноi грошовоi оцiнки
земель сiльськогосподарського призначення та населених пунктiв> та кПорядсlк
нормативноi грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського призначення та
населених пунктiв> .

Нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок використовусться для:
визначеЕня розмiру земельного податку;
державного мита прlт MiHi, спадкуваннi та даруваннi зел,tельних дiлянок згiдно iз
законом;

. орендноТ плати за зе},Iельнi дiлянки деряtавноi та комунальноi власностi;

. втрат сiлl,ськогосподарського талiсогосподарського виробництва;

. пiд час розроб,цення показникiв та плеханiзмiв еконопtiчного стимулювання
рацiона-пьного використання та охорони земель.

Вiдповiдно до Податкового Кодексу Украiни земельний податок за зелте_пьнi

дiлянки ycix форпл власностi та орендна плата за земельнi дiлянки державноТ та
коМунальноi форм власностi визначаються залежно вiд ii нормативноr грошовоi
оцiнки.

Норп.лативtтiй грошовiй оцiнцi пiдлягають зепллi Bcix категорiй за основним
цiльОвим призначе}{l]ям. якi розташовуються в адмiнiстративних ]tfежах плiста
Зеленодольськ. Забудованi землi. землi лiсового та водного фонду, а також yci iншi
землi у встановлених \,{ежах населеltого п}rнкту (окрiпл зеN,{ель сiльськогосподарського
викОристання) оцiнюються по сдинiЙ методицi. Зепrлi сiльськогосподарського
використання оцiнюються за агровиробничипrи якостями грlrнтiв.

ГРОшова orliHKa зеN{ель населених пунктiв е капiта,цiзованим рентниN{ доходоN{
iз зепrельноi дiляrтки.

В НаСелених пунктах рентний дохiд виникас. перш за все, завдяки зручностi
мiсцерозташ]ування земельноТ дi.цянки та рiвню ii iнфраструктурного облаштування.

На розптiр рентного доходу впливають:

О МiСЦепОложення населеного пункт), }, територiальних системах виробництва й
розселення;

r piBeHb iнженерно-транспортного облаштування, природно-клiматичнi та
iнltенерно-геологiчнi 1rп,tови, архiтектурно-ландшафтна та iсторико-культурна
цiннiсть, екологiчний стан територii населеного пунк.l.у;

О характер функцiонального використання земельноt дiлянки.

вiдповiдно до кпорядку нормативноi грошовоi оцiнки земель
СiЛЬСЬкОгосподарського призначення та населених пунктiв> грошова оцiнка 1м2
зеплельноi дiлянки визначасться за формулою 1:

ВхНп
Цн: х Кф х Км (1)

Нк

де:



I{H

в

Нп

Нк
кф

Км
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нOрма,гивна t,рошOва 1м2 зеплельноi дiлянки, (у грн.),

витрати на oсtsосння та облаштування територii в розрах),I1ку на 112 (у
гривнях);

норма прибутку (ý%);

норма капiталiзашii (З%);

коефiцiснт. який характеризус фirнкцiональне використання земельноТ

дiлянки (пiд житлову та громадськ)r забl,дову. для промисловостi"
транспорту тощо);

коефiuiснт, який характеризус птiсцерозташування земельноi дiлянки.

Витрати на освосння та облаштування територii (В) включають вiдновну BapTicTb,
як первiсн1, BapTicTb, що злтiню€ться пiс-ця переоцiнttи iH;tteHepHoi пiдготовки, гоjlовних
споруд i лтагiстральних }{ереж водопостачання. каналiзацiТ. теплопостачання,
електропостачання (включаючи зовнiшнс освiтлення), с"пабкоструN{ових пристроiв.
газопостачання, дошовоi кана-цiзацii, BapTicTb caHiTapHoi очистки, зелених насаджень
зага*цьного користування) вулично-дорожньоi плерея<i, мiського транспорт)r за cTaHoN{ на
почаlок рок) проведення оцiнки.

Itоефiuiснт. який характеризуе функчiонатьне використан}{я зеN{ельноi дiлянки
(Кф), враховус вiдносну прибутковiсть наявних в il ltежах видiв економiчноТ дiяльностi
i встановлюсться для певних категорiй забулованих земель: житловоТ забудовlт.
про}.{исловостi. гiрничоТ проптисловостi та вiдкритих розробок, зе]\{е,ць комерцiйного
використання, гроN,{адського признаLIення, зех{с.ць змiшаного використання) транспорт),
та зв'язк1,. технiчноi iнфраструктури, ландшафтно-рекреацiйних територiй та iнших
зеN,tе-ць.

Переочiнка витрат здiйснюеться за iндексаl,ти BapTocTi основних фондiв у
вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни.

Коефiцiент. який характериз\,€ мiсцерозташування земельноi дiлянки (Кпr),
враховус вплив ренти мiсцеполо)Itення на загацьний рентний дохiд.

Значення даного коефiцiенту обумов,чюсться iнтегрованою дiсю регiональних,
зонацьних та лока*цьних груп факторiв i обчислюсться за формулою 2:

Км: Км1 х Км2 х Км3, (2)

де:

Км1 регiональний коефiцiент, який характеризус залежнiсть рентного доходу
вiд мiсцеположення населеного пункту у загальнодержавнiй,

регiональнiй i мiсцевiй системах виробництва i розселення;

зональний коефiцiент, який характеризу€ залежнiсть рентного доходу вiд
ступеню мiстобулiвноi цiнностi територii населеного пункту (eKoHoMiKo-
плануваJIьноi зони);

Км2

10



Технiчна dокуменtпацiя з HopмamuBHoi' ?potaoBo| оцiнtаl земель

КМ3 - локаJIьний коефiцiснт, який характеризус заJIежнiсть рентного доходу вiд
особливостей мiсцеположення земельноi дiлянки в межах eKoHoMiKo-
планувальноi зони.

Процедура виконання нормативноТ грошовоi оцiнки земель населених пунктiв
визначена <Порядком нормативноi грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського
rrризначеннll та населених пунктiв>.

На першому етапi визначаеться базова, середня для даного населеного пункту,
).вартlсть 1м, земель, яка заJIежить вlд мlсця розташування населеного пункту в

загальнодержавнiй, регiональнiй та мiсцевiй системах виробництва й розселення, рiвня
освоення та облаштування територii.

На другому етапi базова BapTicTb 1м2 земель диференцiюеться в межах
населеЕого пункту за економiко-планувальними зонами, якi встановлюються з

урахуванням факторiв, KoTpi впливають на розмiр рентного доходу, тобто:
- неоднорiднiсть функцiонально-планувальних якостей територii;
- достушнiсть до центру населеного пункту, мiсць концентрацii трудовоi

дiяльностi, центрiв громадського обслуговування, масового вiдпочинку;
- piBeHb iнженерного забезпечення та благоустрою територii;
- piBeHb розвитку сфери обслуговування населення;
- екологiчна якiсть територii;
- привабливiсть середовища, рiзноманiтнiсть мiсць приклядання прадi, наявнiсть

iсторико-культурних та природних пам'яток тощо.
На заключному, третьому, етапi визнача€ться BapTicTb одного квадратного

метра земельноi дiлянки певного функцiонального використання з _урахуванням
територiально-планувzulьних, iнженерно-геологiчних, iсторико-культурних, природно-
ландшафтних, санiтарно-гiгiенiчних та iнженерно-iнфраструктурЕих особливостей ii
мiсцеполопtення.

Технiчна док}ъ{ентацiя з нормативноi грошовоТ оцiнки земель м. Зеленодольськ
затверджуеться на ceciT мiсцевоi ради.

Витяг з TexHi.THoi документацii про нормативну грошову оцiнку окремоi
земельноТ дiлянки видасться вiдповiдним органом виконавчоi влади з питаЕь
земельних pecypciB.

ll
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3. визнАчЕння сЕрЕдньоi (БАзовоi) BAPTOCTI зЕмЕлъ

Основою для грошовоТ оцiнки земельноi дiлянки с визначення базовоТ BapTocTi.,1м' земель в середньо]чry по MicTy. Вона дае узагальнене уявлення rrро реальнi переваги

розмiщення в тому чи iншому населеному пyHKTi i с вихiдною базою при настlтlнiй
диференцiацiТ мiських земель за споживчою привабливiстю в межах населеного пункту.
Базова BapTicTb земель населеного пункту вiдображае результат дiТ зовнiшнiх i
внугрiшнiх факторiв рентоутворення на piBHi населеного пункту.

У вiдповiдностi з "Порядком нормативноi грошовоi оцiнки земель
сiльськогосподарського rтризначення та населених пунктiв" (роздiл 3) базова BapTicTb
1м2 земель населеного п}.нкту в залежностi вiд рiвня освоення та облаштування його
територii, а також його мiсця в загальнодержавнiй, регiона:tьнiй та мiсцевiй системах
виробництва та розселення та визначаеться за формулою 3:

(з)

Нк

де:

Цнм - 
базова BapTicTb одного квадратного метра зе}{епь населеного пункту (в

гривнях);

В - витрати на освосння та облаштування територiТ насе_rlеного пункту в

розрахунку на квадратний п.летр (в гривнях);

Нп - норма прибутку (.6 %');

- 
HopN{a капiталiзачii (З %):

коефiцiснт, який врахову€ значення i статус населеного пункту в

зага.тьнодержавнiй, регiонашьнiй та шлiсцевiй систеN{ах виробництва та

розселення.

Iнформацiйною базою дJIя визначення витрат на освосння та облаштування
територii MicTa Зеленодольськ стали данi статистичноТ звiтностi про нат}ральнi та
BapTicHi показники, наданi службами комунального госrrодарства.

Загатrьна BapTicTb витрат на освоення та облаrттlуgдццд територii MicTa
Зеленодольськ на 01.01.2021 року становить 46J45768З,56 грн., з яких основна частка
припадас на таку групу показникiв як Газопостачання (60%) (таблиця 1).

Таблиця 1.

ДОДАТОК В (обов'язковий) сmанdарmу СОУ ДКЗП 000З2632-0 1 2 :2009

Витрати на освосння та облаштування територii MicTa Зеленодольськ.

Нк

Км1

назва показникiв За станом на початок 2021' р,

Одиниця

вимiру

HaTypa_ltb

ний

показник

BapTicTb

(тис.грн.)

%

12
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воDопосmачання 48784,70 Iз 5 10

HacocHi станцiТ перекачки км 2 1 867,80000

Магiстрапьна мережа, дiаметр вiд 100

MN,{ до 200 плм

км 2|,2 |9694,60072

Магiстра-чьна мережа, дiаметр вiд 200

N,{M до З00 мм

км 5 79] 9805,60023

Магiстрапьна мережа, дiаметр вiд 300

мм до 400 мм

км 8,]94 14885,30041

Магiстрапьна мережа. дiаметр бiльше

400 мм

км 0,501 25зl,з9999

Каналiзацiя 33926,57922 7

Головнаспоруда, КНС 1 одиниця 1 72,10000

Головна споруда, КНС 2 одиниця 1 26,20000

Головна споруда, КНС 3 одиниця 1 114,90000

Головна споруда, очиснi споруди одиниця 1 3611,20000

Магiстральна мережа самогrливнi,

дiаметр вiд 150 мм до 200 мм

км |7 12445,749з0

Магiстра_llьна мережа самопливнi,

дiаметр вiд 200 мм до 300 мм

км 4,2 2864,59992

Магiстральна мережа самопливнi,

дiаметр вiд З00 мм до 400 мм

км 1,6 22з1,04000

Магiстральна мережа напiрна, дiаметр

вiд 200 мм до 400 мм

кN[ 22,8 1 0305,з9024

Щощова кана_lliзацiя, магiстральна

мережа

км 4,891 2249,з99]6
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теплопосmачання l4581,47948 ,J

IJентральнi теплопункти одиниця 1 151,40000

Магiстра_llьна мережа, дiаметр 100 м км 5)6 427з,44965

Магiстральна мережа, дiаметр 200 м км з,942 5498,22986

Магiстральна мережа, дiаметр 300 м км |,|24 2597,58996

Магiстральна мережа, дiаметр 400 м км 0,7 2060,81001

газопосmачання 279770,б0024 60

Головна споруда, ГРС одиниця 1 560,00000

Магiстральна мережа, дiаметр 100 мм K]\,I 15.9 7198,10013

Магiстральна мережа, дiаметр 200 мм км 4,з 27868,1 0005

Магiстральна мережа, дiаметр 300 мм км 0,512 4]25,60000

Магiстральна мережа, дiаметр 500 мм км 6.7 5 190260,10012

Магiстра_lrьна мережа, дiаметр 700 мм км 7,4 49l58,69994

Елекmропосmачання 14726,99706 3

Головна споруда, ТП одиниця 4 809,40000

Головна споруда, КТП одиниця 24 7|96,89920

Мережа, кабе:ьна 0,4 кВ км 12,9 |761,,|9959

Мережq кабельна понад 0,4 кВ км 8,7 2752,0997l'

Мережа, повiтряна 0,4 кВ км 52,8 9з5,з9952

Мережц повiтряна rrонад 0,4 кВ км 7,2 8|6,|9992

Мережа, ЛЕП-35 кВ i бiльше км 29,| 455,799]'2

14



7'ехн iч на d о Ky.tte н пlаLliя з н орма пlчы r al' ?potttoBoi' оц i HKtt зе _u e.lt ь

Вулачне освimлення 947,39849 0,5

Зовнiшнс освiтлення, мережi кабельнi

та повiтрянi

км 24,999 52],]9889

свiтильники одиниця 420 157,50000

Електрошафи зовнiшнього освiтлення одиниця |4 262,09960

ТелекомунiкацiI mа з в |яз 
о к 5533,37031 1

Мережi проводового мовлення,

кабельнi

км 19,з 1 819,87034

Мережi проводового N,{овJlення,

повiтрянi

км 1,9 з447,59997

головнi станцii телебачення з

обладнанняпт

одиниця 1 46,з0000

Телевiзiйна мережа (кабель ТV) км 12 219,60000

С ан iпlар н а о ч. uс mка, оз еле н ення 49571,19982 l1

Полiгони твердих побутових вiдходiв га аJ 1648,20000

Спецмашини, смiттевози одиниця 2 163 8,00000

Спецмашини, асенiзацiйнi одиниця 1 50,00000

Спецмаrrтини, прибиральнi одиниця 1 1098,00000

Спецматттини, снiгоприбиральнi одиниця 2 515,20000

Спецмашини, поливальнi одиниця 2 20б8,10000

Спецмашини, iншi одиниця 2 т149,20000

Зеленi насадження загального

користування, парки та сквери

га з0,I7 з9761,1 9988
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Базою д_[я обчислення витрат на осво€I]ня та облаштування в розрахунку на i лл2

€] оцi]tочна територiя. яltа дорiвнюс, п"цоuli заб)/дованоi територii r,ricTa Зе",lеlлодо,цьськ в

iснуючих x,{e}itax. Розрахулlок п-поrцi здiiтснювався на ocl{oBi склад\l зе}lе_r]ь х.{.

Зеленодольськ. trосвiдчений Зеленодо-itьськоlо мjськоlо радою. так як довiдка за форN{ою
6-зепл за]\{оl]никопц r- ск.цадi вtтхiдних пrатерiа-пiв та доку}{ентiв не була надаtlа (r:аблиuя 2).

Таблиця 2.
ЛОЛА l'OK l' (обсlв'язковrtii') с tпсl tt оа р tt t_1, С ( ) \' .1 li З l ] 00а З 2 6 3 2 -() ] 2 : 2 0а 9

Такипr чиноN,,l. витратLI на освоснl]я та облаштування територii плiста

Зеленодольськ складають :

Кладовища га 8.2 104з.29994

Вул uч н o-D ор о жня мер ежа 12162,49912 )J

Житловi та проN{исловi вr,лицi KN,I 32.8 12162.49912

IHHceHepH а пidzопlо в Krt 7452,85847 1,5

Захист територii MicTa вiд

п i_fr оплеllliя. _]рена7(н i систепl и

км 1.920з 7452.85 8,+7

Разо,ц 467457,68356 100

Територiальнi елепtсtt r,и П,цоща. га
ТерIrторiя населеного п},IlKT\I y встановлених i}Iежах 1347,53б9
Терuплорiя, яксt прutъuo€mься Dля вuзttачення cepedHboi' (базовоi)
BctDtllocпti lM2 земель нOcеленоzо пункmу, ч mомt чuслi:

5б5,8134

Заб},дованi зепл-пi, з них:
125,9618

- зеN{л промисловост1 246.4594
- зсN,IJI громадського призначення 79.52з 8

- зеirцлi транспорту та зв'язку (окрiпл земель пiд зlt_цiзницяN,Iи та
аеропоDтами)

6],852б

- зс]\{л технiчноi iнфраструктyри 5,4238
- зе]\,{л вiдпочинку та iншi вiдкритi землi 46,5920

Терumорiя, яка не враховувалась прu вuзначеннi cepedHboi (базовоt)
варmосmi 7 м2 земель населеноzо пункmу

781,723 5

рi.lr,ця 72.0104
пасовища 24з.998з
оагат орlчltl Ilасад}itення 305.5б46

- з ycix лiсiв лiсовi насаджеtlня .ltiнiйного типу
штrrчнi водотоки (кана-ти, ко-lrектори. канави) з6,9448

- зеп,lлi пiд залiзницяпти 50.868 i

46745768З,5б грн : 5б58134,00 м2: 82,62 грн/м2
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3riluo "Ilopxgxy HopMaruBHoi rpoiroaoi ouiuxu 3eNreJrb ci:rscrxorocnoAapcbKoto
nprl3HaqeHH-B ra HacexeHrcx []/HKrie" (ra6lu\e, 1.2.')^ 3rrarreHHq xoe$iqicury Klrl e Io6yrKox4
xoerf iuicHrin, xxi BpaxoByrorb:

. guce:rsHicrsHacc-reHH-s.feorpa0iqHerro,rlox(eHHq.alMiHicrparuaHui.tcraryc

HaceneHoro il),HKr)' ra iioro rocnoAapcbxi $yHxuii (flogalox 1 . ra6:rugn 1 .2)

. BxoA)rieHHrl e npuuicsii) 3or{y lricr s.{i.rcerrHicr}o HacereHuq 100 ruc..Ioroeix
i 6iluue (rorarox 1. ra6,'ruux 1 .3)

o HassHicrr y HaceneHoro nynKr,v crar)'cy K),'popr,v (Ao,farox 1, ra6;ruux 1.4)

. Bxo.qx.eHH-s Ao 3or paliauiiruoro :a6p1,gueHHr (,to.qarox 1. ra6:ruur 1.5)

[;rx repuropii nicra 3e:reno.lo,rrsctx Knrl : I

Tarurr'r Lrr.{Ho},{, cepe.qir, (6a:ona napricrs) 1lr2 3eNlelrb tuticra 3e:reHo.40,rr,crx.

o6quc,uesa ni.cnoeiAHo go " Ilopr.qK.y ]ropN{arueHoi rpouioeoi ouiuxn 3eMerb HaceJleHLIX

nyuxrin ". craHoBlrrb:

82.(t2 rpu/u2 r 6

Ilunr:----- --x 1:165,21tpnht2.
3
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Технiчна dокуменmацiя з HopмamuBHo| zpouloBo| оцiнк.u земель

4. ЕкономIко_плАнувАльнЕ зонувАннrI тЕриторri тд визнАчЕння
ЗОНАЛЬНИХ КОЕФIЦI€НТIВ

Коефiцiент мiсцерозташування oкpeмoi земельноi дiлянки Км вiдображас ii
вiдносну цiннiсть (BapTicTb) в межах територii Еаселеного пункту. З формули 2 видно,

що даний коефiцiент е добутком трьох коефiцiентiв Км1, Км2 та Км3, якi характериз}.юТь
залежнiсть рентного доходу вiд регiонzlJlьних, зонаJIьних та локаJIьних особливостей

розташування земельноi дiлянки. Оскiльки коефiцiент Км1 доцiльно враховувати на
стадii визначення базовоi BapTocTi земель населеного пункту (формула 3), у подальшому
при визначеннi коефiцiенту мiсцерозташування земельноi дiлянки ми матимемо справу
лише з коефiцiснтами Км2 та Км3.

4.1. Землеоцiночна структуризацiя територii. Визначення факторiв, якi впливають

на розрахунок коефiцiснry Км2 та оцiнка ik ролi.

Процес рентоутворення в межах населеного пункту вiдбуваетьQя, як тrравило, на
достатньо великiй та внутрiшньо Ееоднорiднiй територiТ, яка характеризусться складIlим
поеднанням природних i антропогенних ландшафтiв, рiзницею в фуякцiонаJIьно-
плануваJIьних якостях, рiзним piBHeM прибутковостi вiд використання земель, що
призводить до неоднорiдностi прояву рентоутворюючих факторiв. Ще обlмовлюе
необхiднiсть ii землеоцiночноi структуризацiТ - економiко-планувапьного зонування
територii. Економiко-планувапьнi зони встановлюються на ocHoBi економiчноi оцiнки
територii населеного пункту з урахуванням таких факторiв:

1 . Неоднорiднiсть функцiона;rьно-[лан}ъаJIьних якостей територii.

2. Щоступнiсть до:

о мiсць концентрацii труловот дiяльностi (мiсць прикладання працi);

о центрiв громадського обслуговування;

. мiсць масового вiдпочинку;

. центрунаселеного пункту;

З. PiBeHb iнженерного забезпечення та благоустрою територiТ;

4. PiBeHb розвитку сфери обслуговування населення;

5. Екологiчна якiсть територiТ;

б. Соцiально-мiстобудiвна привабливiсть середовища :

о рiзноманiтнiсть мiсць прикладання працi;

. наявнiсть iсторико-культурних та природних пам'яток ;

. естетика apxiTeKTypHoi забудови тощо.

Кiлькiсть факторiв, що врахов}тоться при здiйсненнi економiко-плануваJIьного
зонування визначаеться, насамrrеред, величиною населеного пункту та piBHeM його
соцiально-економiчного розвитку.

Кiнцевим результатом економiко-плануваJIьного зонування територii
населеного пункту е визначення зонального коефiцiенту Км2, який е добутком
пофакторних оцiнок пп. 1-6 з урахуванням ваговоТ характеристики кожного з факторiв.
Сума вагових характеристик, що встановлена для факторiв, повинна дорiвнювати 1,0.

Межi та кiлькiсть економiко-плануваJIьних зон, а також значення коефiцiентiв
Км2 не е наперед заданими параметрами, а результатом пофакторноi оцiнки територii
населеного пункту. Неодмiнною умовою економiко-тrланувального зон}ъання е

видiлення землеоцiночних одиниць (оцiночних районiв) територiа_пьно i
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функцiонально визначених утворень. в N4e}Itax яких i здiйснюсться оцiнка Rластивостей
зеN{ель населених пунктiв. Слiд пап,t'ятати. що оцiночнi райони с робочими одиницями
оцiнки, ii кiлькiсть з.uIежить вiд розмiру населеного пункту. Його господарського
профiлю. адмiнiстративного стац/су i соцiально-культурного потенцiалу. Чим
детапьнiша землеоцiночна структуризацiя територii. тим вищий ступiнь достовiрностi
кiнцевого результату.

Оцiночнi райони, як правило. видiляtоться у встановлених межах населених
пунктiв. Вони визначаIоться: магiстрашями загальномiського та районногО РiвllЯ,
природних,Iи обмеженнями (рiчки. струN{ки, канiulи. рiвчаки i т.д.), в окреN{их випаДкаХ

- 
межаN{и дiлянок виробничих пiдприсмств.

Плоша одного оцiночного району мас бути порiвнюваною з мiкрораЙоном
багатоповерховоi забудови. KBapTa-r]oN,{ (гру-пою квартапiв) садибноТ забуДови.

Сукупнiсть ycix зел,tлеоцiночних одиI{иць повинна забезпеч,чвати повне охоплення
територii населеного пункт.y. Пiсля аIrалiзу функцiонапьно-планувацьноТ стрчктури ltiста
Зеленодольськ бу"по видiлено 15 оцiночнuх paiioHiB.

Методика оцiнки окремих факторiв. якi впливають на велиLIинy зонального
коефiцiснту Км2 базусться на розрахунку окреN{их iндексiв, що вiдобрахtають вплив
коя(ного фактора (або Тх групи) на цiннiсть територii населеного пункту. А_пгоритм

розрахунку вiдповiда€ таким упIовам:

1. Значення кожного iндексч розраховусться вiд середнього значення конкретного

фактора для населеного п)rнкту (середнс значення приймасться за 1.0).

2. Механiзм звахiування окре]\{их факторiв грунтусться на методах багатоптiрноТ

статистики та експертноi оцiнки кожного фактора).

3, Граничнi значення коефiчiснта Км2 вк.цадаються у лiапазон значень таблицi З.б.

"Порядку норп,{ативноТ грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського призначення та
населених пунктiв".

Bci проuелури пофакторноТ оцiнки окремих оцiночних районiв, визначення
зонального i локацьного коефiцiснтiв Кпт2 та Кпт3 та здiйснення eKoHobtiKo-

план,yва*[ьного зонування територii виконyвапись iз застосування}l програN{ного

забезпечення <НоРМАТИВ+>.
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4.2. Розрахунок комплексного iндексу цiнностi територiiта видiлення

економiко-планувальних зон

Розрахунок комплексного iндексу цiнностi територiТ оцiночних районiв Ii
здiйснюеться шJшхом зважування окремих iндексiв, якi були розрахованi в результатi
пофакторноi оцiнки. Щля визначенЕя зважув€lльних (калiбровочних) коефiцiснтiв бУв
застосований метод кореляцiйного аналiзу (зважувались коефiцiенти тrарноi кореляцii
мiж значеннями окремих iндексiв). Ваговi коефiцiснти для кожного з iндексiв склали:

Наступною стадiсю економiко-план}ъального зон}ъання територiТ населеного
пункту е об'еднання оцiночних районiв в економiко-планувальнi зони. При об'еднаннi
оцiночних районiв у зони враховраJIась дiя трьох факторiв:

о сушriжнiсть районiв;
. переважно однотипне функцiональне використання;
о близькiсть значень iндексу Ii (величини iндексiв окремих оцiночних районiв не

повиннi значно вiдрiзнятись мiж собою).
Значення зонального коефiцiенту Км2 для окремоi економiко-планувальноТ зони

визначаеться як середньозважене iндексiв Ii оцiночних районiв, якi входять до цiсТ зони
(за часткою площi району).

ль Назва фактора

1 !оступнiсть до центру населеного пункту

2 ,Щоступнiсть до концентрованих мiсць прикладання працi

a
_-) Щоступнiсть до мiсць масового вiдпочинку

4 PiBeHb водопостачання

5 PiBeHb каналiзlъання

6 piBeHb теплопостачання

1 PiBeHb газопостачання

8 PiBeHb електропостачання

9 Забезпечення закладами торгiвлi та громадського харчування

10 забезпечення полiклiнiкалли та аптеками

11 Забезпечення закладами побутового обслуговування

\2 Забезпечення культурними та спортивними закJIадами

13 Забезпечення дитячими садками

14 забезпечення школами

15 Озеленення району
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В результатi проведення економiко-планувального зонранЕя MicTa
Зеленодольськ було видiлено ]0 зон (межi зон tlоказанi на Cxelwi eюoшotпino
планувшIьноzо зонування mерumорii лtiсmр). Перелiк значень коефiцiенту Км2 та
грошова оцiнка 1м2 землi в межах економiко-ппанувальних зон наводяться у додатку 1.

Опис меж економiко-планувальних зон наведено у додатку 3.

5. ВИЗНАЧЕННrI ЗОН ПРОЯВУ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРIВ ТА ЗНАЧЕНЬ
ЛОКАЛЪНИХ КОЕФIЦI€НТIВ

Визначення коефiцiенry мiсцерозташування земельноi дiлянки не вичерпуеться
значеннями коефiцiенry Км2. На величину рентного доходу конкретноI дiлянки oKpiM
зональних впливають також i локальнi фактори, повний перелiк яких наводиться у
таблицi 1.7. <Порядку нормативноi грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського
тrризначення та населених пунктiв>. Встановлення перелiку лока_пьних факторiв та
обrрунтування iх значень здiйснюеться з урахуванням рекомендацiй таблицi I.1
<Порядку нормативноТ грошовоТ оцiнки земель сiльськогосподарського призначення та
населених пунктiв>>, на базi мiстобудiвноТ докlментацii та результатiв спецiаJIьних
дослiджень.

При встановленнi значення локального коефiцiента дru{ окремоТ земельноi
дiлянки необхiдно обrрунтовувати його значення на ocHoBi визначення частки площi, яку
займас цей фактор на земельнiй дiлянцi. Установлення частки Площi здiйснюеться з
використанням автоматизованоi системи, наприклад програмного забезпечення
(НоРМАТИВ+>.

Аналiз, проведений в процесi виконання грошовоi оцiнки MicTa, виявив |4
локальних факторiв, якi можуть вплин}"ти на загаJIьне значення коефiцiенту IrfuЗ.

Щля обчислення Км3 враховуються тrepepaxoBaнi нижче локальнi фактори. При
цьому добуток пофакторних оцiнок не повинен бути нижче 0,50 i вище 1,50.

Пiсля вивчення кожноi з груп локальних факторiв було здiйснене ix
картографування.

Фу нкцiо нально-плану в а"tь Hi факmор а

Мiсцезнаходження земельноi дiлянки в зонi пiшохiдноi доступностi до громадських
центрiв: |,04-|,20

Iнясенер но -iнфр асmру кmур Hi ф акmор u

Земельна дiлянка, що примикае до вулицi без твердого покриття: 0,90-0,95

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим водопостачанням: 0,90-0,95

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим водовiдведенням: 0,90-0,95

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим газопостачанням: 0,90-0,95

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим теIIлопостачанням: 0,90-0,95

Земельна дiлянка, що примикас до вулицi iз твердим покриттям: 1,00-1,00

Земельна дiлянка забезпечена централiзованим водопостачанням: 1,00- 1,00
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Земельна дiлянка забезпечена центра-цiзованим водовiдведенням: 1,00- 1 ,00

Зеплельна дiлянка забезпечена центра-цiзованим теплопостачанняN{: 1 .00- 1,00

Зеп,rельна дiлянка забезпечена централiзованим газопостачанням: 1.00-1,00

С а н iпtар н o-z izi с tt i ч tt i ф акmор u

Мiсцезнаходження зед.{ельноi дiлянки у санiтарно-захиснiй зонi: 0.80-0,96

I\4iсцезнаходження земельноi дiлянки у водоохороннiй зонi : ],02- 1,05

N4iсцезнаходження зепrельноi дiлянки у зонi обмеяtення забудови за piBHeM напрух(ення
електромагнiтного поJiя: 0,90-0,95

6. ГРОШОВА ОЦIНКА ЗЕМЕЛЬ РIЗНОГО ФУНКЦIОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ

6.1. Грошова оцiнка земель несiльськогосподарського використання.

Згiдно п.З.9. "Порядку грошовоi оцiнки земель сiльськогосподарського
призначення та населених пунктiв" BapTicTb одного квадратного метра земельноТ дiлянки
певного фlтlкцiонального використання визначасться з урахуванням iT базовоi BapTocTi,
коефiцiснта мiсцерозташування та коефiцiента функцiонального використання (Кф),
значення якого для земель рiзноi категорii наводяться у таблицi 3.

Таблиця 3.
ДОДАТОК !, с mан dарtпу С О У ДКЗ П 00 0 3 2 б З 2 -0 ] 2 : 2 009

Коефiцiснти, якi характеризують функцiональне використання земельноi дiлянки (Кф)

Код КВЦПЗ
Земельна дiлянка кф

роздlл пiдроздiл

СекцiяА Землi сiльськогосподарського призначення

01

01.01 Щля ведення товарного сiльськогосподарського
виробництва

1,0

01.02 ,Щля ведення фермерського госIrодарства

01.0з Щля ведення особистого селянського господарства

01.04 Щrш ведення пiдсобного сiльського госrrодарства

01.05 Щля iндивiдуаJIьного садiвництва

01.06 fiля колективного садiвництва

01.07 Щля городництва

01.08 Щлrя сiнокосiння i випасання худоби

01.09 .Щля дослiдних i навчаJIьних цiлей
0,7

01 10 Щля пропаганди передового досвiду ведення сiльського
госIIодарства

01.1 1 ffля надання послуг у сiльському господарствi 1,0
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01 \2 Щля розмiщення iнфраструктури оптових ринкiв
сiльськогосподарськоi продукцii

?5

01.13 Щrrя iншого сiльськогосподарського призначення 1,0

01 14 Щля цiлей пiдроздiлiв 01 .01-01 .1З та для збереження та
використання земель природно-заповiдного фонду

0,5

Секцiя
в Землi житловоТ та громадськоi забудови

02

02.0l Щля будiвництва i обслуговування житлового будинку,
господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка)

1,0

02.02 [ля колективного житлового будiвництва

02.0з fi ля б_чдiвництва i обслl,говування багатоквартирного
)Itитлового булинку

02.04 Щля будiвництва
проживання

i обслуговування будiвель тимчасового

02.05 Щля будiвництва iндивiдуальних гаражiв

02.06 Щля колективного гаражного булiвничтва

02.07 ffля iншоI житловоi забудови

02.08
Щля чiлей пiдроздiлiв 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для
збереяtення i використання зеN{е-ць природно-заповiдного
фонду

0,5

02.09 Щля будiвництва i обсrryговування
автостоянок на землJIх житловоi та

паркlнгlв та
громадськоТ забудови

1,5

02.10
Щля будiвництва i обслуговування багатоквартирного
житлового будинку з об'ектами торгово-розважальноi та

ринковоi iнфраотруктури
1,5

0з

Землi громадськоТ забудови

03.01 !ля будiвництва та обслугов}ъання булiвель органiв
державноi влади та мiсцевого самоврядування

0.7

0з.02 ,Щля будiвництва та обслуговування булiвель закладiв
освiти

03.0з Щля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв
охорони здоров'я та соцiа_шьноi допомоги

03.04 Щля будiвництва та обслуговування будiвель громадських
та релiгiйних органiзацiй

0з.05 Щля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв
культурно -просвiтницького обслуговування

0з.06 Щля будiвництва та обслуговування будiвель
екстериторiальних органiзацiй та органiв

03.07 ,Щля будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi ?5
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03.08 Щля будiвництва та обслуговування об'сктiв туристичноi
iнфраструктури та закладiв громадського харчування

03.09 {ля будiвництва та обслуговування будiвель кредитно-
фiнансових установ

0з. 10

Дrrя будiвництва та обслуговування будiвель ринковоТ
iнфраструктури (адмiнiстративних будинкiв, офiсних
примiщень та iнших булiвель громадськоi забудови, якi
використовуються для здiйснення пiдприемницькоТ та
iншоi дiяльностi, пов'язаноi з отриманням прибутку)

0з.1 1
ffля будiвництва та обслугов)/вання будiвель i споруд
закладiв науки

0.]

0з,|2 Щля будiвllliцтва та обсл_чговування будiвель закладiв
комунацьного обслуговування

0з.l з Щля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв
побутового обслуговування

)\

0з.14 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi оргаrriв i
пiдрозлiлiв ЩСНС

05

03.15 !ля будiвництва та обслчговування iнших булiвель
громадськоi забудови

0,7

0з. 16 Дrrя цiлей пiдроздiлiв 0З.01-0З. 15, 03.17 та для збереження
та використання земель природно-заповiдного фонду

0,5

03. 17 ,Щля розмiщення та експлуатацiI закладiв з обслуговування
вiдвiдувачiв об' eKTiB рекреацiйного призначення

?о

Секцiя
с

Землi природно-заповiдного фонду та iншого природоохоронного
призначення

04

Землi природно-заповiдного фонду

04.01 Щля збереження та використання бiосферних заповiдникrв

о5" )"

04.02 Щля збереження та використання природних заповiдникiв

04.0з fля збереження та використання нацiонilльних природних
паркiв

04.04 Щля збереження та використання ботанiчних садiв

04.05 .Щля збереження та використання зоологiчних паркiв

04.06 Щля збереження та використаншI дендрологiчних паркiв

04.07 ,Щля збереженнrI та використання паркiв-пам'яток садово-
паркового мистецтва

04.08 Щля збереження та використання заказникiв

04.09 Щля збереження та використання заповiдних урочищ

04.10 Щля збереження та використання па}4tяток природи

04.11 Щля збереження та використання регiона,тьних
ландшафтних паркiв

05 05.00 Землi iншого природоохоронного призначення 0,5
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Секцiя
D

Землi оздоровчого призначення

06

06.01 Щ,,rя будiвництва i обслуговуванI{я санаторно-оздоровчих
закладiв

0.5
06.02 Щля розробки родовиlц природних лiкуъа_пьних pecypciв

06.03 Щля iнших оздоровчих цiлей

06.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та для збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

Секцiя
Е

Землi рекреацiйного призначення

07

07.01 Щля будiвництва та обслуговування об'сктiв
рекреацiйного призначення

оý
07.02 Щля будiвництва та обслугову,ваItня об'сктiв фiзичноТ

культури i спорту

07.03 ,Щля iндивiдуаJIьного дачного будiвництва

0],04 Щ"чя колективного дачного бу,.tiвничтва

07.05 Для цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та для збе}еження i
використання земель природно-заповiдного фонду

Секцiя
G

Землi iсторико-культурного призначення

08

08.01 ,Щля забезпечення охорони об'ектiв культурноi спадщини

0,5

08.02 Щля розмiщення та обслуговування музейних закладiв

08.0з ,Щля iншого iсторико-культурного призначення

08.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та для збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

Секцiя
н Землi лiсогосподарського призначення

09

09.01 Щля ведення лiсового господарства i пов'язаних з ним
послуг 1,0

09.02 Щля iншого лiсогосподарського rтризначення

09.03 .Щля цiлей пiдроздiлiв 09.01-09.02 та для збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

0,5

Секцiя I Землi водного фонду

10

10.01 Щля ексrrлуатацii та догпяду за водними об'ектами 0,5

10.02 ,Щля облапттування та догJшду за прибережними
захисними смугами 0,5

10.03 Щля експлуатацii та догляду за смугами вiдведення

10.04 Щля експлуатацiТ та догляду за гiдротехнlчними, 1ншими
водогосподарськими спорудами i каншlами

0,65

] 0.05 Щля догляду за береговими смугами водних шляхiв 05
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10.06 Щля сiнокосiння 1,0

10.07 Щля рибогосподарських потреб |,2

10.08 Щля культурно -оздоровчих потреб, рекреацiйних,
спортивних i туристичних цiлей

05

10.09 Щля проведення науково-дослiдних робiт 0,7

10.10 Щля будiвництва та експлуатацii гiдротехнiчних,
гiдрометричних та лiнiйних сtrоруд

0,65

10.1 1

Щля будiвництва та експлуатацii санаторiiЪ та iнших
лiкувально-оздоровчих закладiв у межах прибережних
захисних смуг MopiB, морських заток i лиманiв 05","

\0.I2 .Щля цiлей пiдроздiлiв 10.01-10.11 та для збереження i
використаннrI земель rrриродно-заповiдного фонду

Секцiя J
Землi проN{исловостi. транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та iншого
призначення

1]

Землi промисловостi

] 1.01
!ля розпtiщення та експлуатацii основtlих, tliдсобних i

допомiжних булiве-,lь та спор)/д пiдприсмств, що пов'язанi
з користуванням надрами

I,2

1 1.02
Щля розмiщення та ексrrлуатацii основних, пiдсобних i
допомiжних булiвель та сrторуц пiдприсмств переробноТ,
машинобудiвноi та iншоi промисловостi

1 1.03
.Щля розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i
допомiжних булiвель та споруд будiвельних органiзацiй
та пiдприемств

|,2

i 1.04 .Щля розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i
допомiжних будiвель та споруд технiчноi iнфраструктури

0,65

1 1.05 Для цiлей пiдроздiлiв 11.01-11.04 та для збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

0,5

1,2

Землi транспорту

12.01 .Щля розмiщення та експлуатацiТ будiвель i споруд
за_пiзничного транспорту

1,0

\2.02 .Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i споруд
морського транспорту

|2.0з .Щля розмiщення та експлуатацiТ будiвель i спорул
рiчкового транспорту

12.04 .Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i споруд
автомобiльного транспорту та дорожнього господарства

12.05 Щ:ш розмiщення та експлуатацii булiвелъ i споруд
авiацiйного транспорту

|2.06 Щля розмiщення та експлуатацii об'ектiв трубопровiдного
транспорту
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|2.07 .Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i споруд
мiського електротранспорту

12.08 Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i споруд
додаткових транспортних послуг та допомiжних операцiй

12.09 .Щля розмirтдення та експлуатацii будiвель i споруд iншого
наземного транспорту

1,2.I0 Для цiлей пiдроздiлiв \2.01-12.09, |2.71 та для збереження
i використання земеJIь природно-заповiдного фонду

0,5

12.11 Щ-пя розмirцення та експлуатацii об'сктiв дорожнього
cepBicy

2,5

13

Землi зв'язку

1з.01 Щля розмiщення та експлуатацii об'ектiв i спорул
телекомунiкацiй

|,2|з.02 .Щля розмiщення та експлуатацiТ будiвель та сrrоруд
об'ектiв rrоштового зв'язку

13.03 [ля розмiцення
зв'язкy

та експлуатацii iнших технiчних засобiв

13.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 1З.01-1З.OЗ, 13.05 та для збереження
та використання земель природно-заповiдного фонду 05

13.05 .Щля розмiщення та постiйноi дiльностi.Щержавноi служби
спецiального зв'язку та захисту iнформацii Украiни

|4

Землi енергетики

14.01
Щля розмiщення, будiвництва, експлуатацiТ та
обслуговування будiвель i спорул об'ектiв
енергогенеруIочих пiдприемств, установ i органiзацiй

0,65

|4.02
Щля розмiщення, будiвництва, експлуатацiТ та
обслуговування булiвель i споруд об'ектiв передачi
електричноТ та тепловоi енергii

14.03 Для цiлей пiдроздiлiв 14.01-14.02 тадля збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

0,5

15

Землi оборони

15.01 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi Збройних Сил
Украiни

0,5

15.02 Щля розмiщення та постiйноТ дiяльностi внутрiшнiх вiйськ
мвс

15.03 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi .Щержавноi
прикордонноТ служби Украiни

15.04 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi Служби безпеки
Украiни

15.05 Щля розмirцення та постiйноi дiяльностi ,ЩержавноТ
спецiальноi служби транспорту
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15.06 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi Служби
зовнiшньоi розвiдки Украiни

15.07 fля розмiщеЕня та постiйноi дiяльностi iнших створених
вiдповiдно до законiв Украiни вiйськових формувань

15.08
Щля цiлей пiдроздiлiв 15.01-15.07. 15.09, 15.10 та для
зберехtення та використання земель природно-заповiдного
фонду

15.09
Щля розмiщення структурних пiдроздiлiв апарату
МВС, територiальних органiв, закладiв, установ i
пiдприемств, що належать до сфери 1тrравлiння МВС

05

1 5.10

Щля розмiщеЕня та постiйноi дiяльностi Нацiональноi
полiцii УкраiЪи, if територiаJIьних органiв, пiдприсмств,
установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння
Нацiональноi полiцii

оý

Секцiя
к Землi запасу, резервного фонду та загfu,Iьного користування

1б 16.00 Зеп,rлi запасу
0,1

17 17.00 Землi резервного фо"ду

18 18.00 Землi загального користування 0,5

19 19.00 Щля цiлей пiдроздiлiв 16.00-18.00 та для збереження i
використання земель природно-заповiдного фонду

05

Примiтки: 1. Щля земельних дiлянок, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей
,Щержавного земельн ого кадастру, кое ф i цiент, який характеризуе
функцiональне використання земельноТ дiлянки (Кф), застосовусться iз
значенням З,0.
2. У разi якщо у вiдомостях Щержавного земельного кадастру вiдс}тнiй код
Класифiкацii видiв цiльового призначення земель для земельноТ дiлянки,
коефiцiснт, який характеризу€ функцiональне використання земельноТ дiлянки
(Кф), застосовусться iз значенням 3,0.

Коефiцiснт функцiонального використання для земельних дiлянок змiшаного
використання визначасться як середньозважене (за плошдею) значення коефiцiентiв
фlтIкцiонального використання окремих частин земельноi дiлянки змiшаного
використання. Пiдставою дJuI видiлення частин земельноi дiлянки рiзного
функцiонального використання е виключно затвердженi данi iнвентаризацii земельноi
дiлянки та землеустрою. Значення коефiцiснта Кф слiд визжначати вiдповiдно до кодiв
економiчноi дiялъностi, а не за формою власностi суб'скта господарськоi дiяльностi.

У разi, коли земельна дiлянка знаходиться в стадii булiвничтва, або вiдведене пiд
майбутне будiвництво, то до завершення будiвництва, термiни якого визначенi в
проектнiй докlментацii, при проведеннi нормативноi грошовоi оцiнки необхiдно
застосовувати Кф:0,5.

Грошова оцiнка земель рiзного функцiонального призначення в розрiзi eKoHoMiKo-
планувальних зон в проектнiй межi MicTa Зеленодольськ наводиться у ЩОЩАТОКУ 4.

б.2. Грошова оцiнка земель сiльськогосподарського використання

У вiдповiдностi з "Порядком грошовоТ оцiнки земель..." землi
сiльськогосподарського використання оцiнюються за величиною диференцiйного

28



Технiчна dоtglменmацiя з норл4аmuвноi' zpotlloBoi' оцiнкu зе*tель

рентного прибутку, який створюеться при виробництвi зернових культур i визначасться
за даними економiчноi оцiнки земель, тобто з урахуванням конкретного грунтового
покриву. Проте, оскiльки на землях населених nyHKTiB rрунтовi обстеження, як правило,
не проводились, на TaKi землi картографiчна iнформацiя про ф}цтовиЙ покрив (карти
rрунтiв, експлiкацiя агровиробничих Iрунтiв) практично вiдсутня. Здiйснити rрунтовi
зйомки за вкрай обмежений TepMiH на виконання землеоцiночних робiт, враховуючи
велику кiлькiсть населених пунктiв i великi площi необстежених земель неможливо.
Розв'язання проблеми полягае лише у визначеннi основних агровиробничих груп rpyHTiB
в межах населеного пункту за допомогою допомiжних матерiалiв - топокарти мiсцевостi
та карти агровиробничих груп rрунтiв прилеглих до населеного пункту територiй. В
такий спосiб була складена "Kapmozpalyla розповсюdJIсення аzровuробначuх zруп
rрунmiв" (М 1: 10000), а також визначенi вiдповiднi агровиробничi групи грlтlтiв.

Вiдповiдно даним в межах MicTa Зеленодольськ знаходиться 62|,51ЗЗ га земель
сiльськогосподарського використання, з них:

Категорii земель (га)

рlлля багаторiчнi
насадження

сlножат1 Пасовища Всього

]2,0104 з05,5646 24з,998з 62I.51зз

Землi оцiнено вiдповiдно до "Порядку нормативноi грошовоi оцiнки земель
сiльськогосподарського rrризначення та населених rтyHKTiB" за даними економiчноТ
оцiнки земель, з урахуванням особливостей rрунтового покриву територiй. За даними
були визначенi ocHoBHi агровиробничi груп грунтiв в межах MicTa (шифри грунтiв
приведенi у вiдповiдностi з ik загальнодержавним номенклатурним списком):

Шuфр
аzроzрупа

Тап zpyHmy

7]е Чо рн о з е л,tu пiв d eHHi л е zко zлuнuс mi
80е Чо р н о з е л,tu пiв d е HHi в mо рuнн о - пi d mо пл е н леZко?.пullчс1,17l

8]е Ч о р t о з e.lt tt пi в d ш l t i в l11 о р 1l 1 l l t о - пi. d m о п"l е ll з ас ол ен l ле 2ко zлuнuсml
]2]е Лу ч н о - ч о 7э н о з e ;tt,H i .iI, е ? к о ?.|I u н u с lll i, т |э)l н lll tt

] 31е лучно-чорнозел,tнi з асоленi леzкоzлuнuсmi rрунmu

Грошова оцiнка земель сiльськогосподарського використання виконана у
вiдповiдностi до "Методики нормативноi грошовоТ оцiнки земель
сiльськогосподарського призначення В основу оцiнки покладено розрахований
норматив капiталiзованого рентного доходу на землях сiльськогосподарського
призначення.

Оцiнка виконана для Bcix категорiй земель сiльськогосподарського використання,
що знаходяться в межах MicTa Зеленодольськ. Таксономiчними одиницями при
виконаннi оцiнки е агровиробничi групи грунтiв, перелiк яких щодо територii населеного
пункту наведений вище. Визначення вiдповiдноi агровиробничоi групи rрунтiв в межах
земельноi дiлянки вiдбуваеться тiльки методом експертноi оцiнки вiдповiдними
спецiа_lliстами на ocHoBi базовоТ iнформацii приведеноi в даному роздiлi.

Грошова оцiнка 1 га земель агровиробничих груп IpyHTiB (Гдгр.) розрахована за

формулою 6.

Гаер:Г1;хбоr,;u (6)
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де:

['azp - нормативна грошова оцiнка агровиробничоi групи грунтiв вiдповiдного
сiльськогосподарського угiддя природно-сiльськогоспOдарського району. гривень за
гектар;

ф - норматив капiталiзованого рентного доходу вiдповiдного сiльськогосшодарського
угiддя природно-сiльськогосподарського район1, двтономнот Республiки Крим, областi.
мм. Киева та Севастополя, грI{вень за гектар;

Баzр - бал бонiтету агровиробничоТ групи TpyHTiB вiдповiдного сiльськогосподарського
угiддя природно-сiльськогосподарського району;

Б - середнiйr бат бонiтету грунтiв вiдповiдного сiльськогосподарського угiддя природно-
сiльськогосподарського району Автономноi Республiки Крим. областi. мr,r. Кис:ва та
севастополя

У вiдповiдностi iз природно-сiльськогосподарськипл районуванням Украiни, м.
Зеленодольськ знаходиться в межах Апостолiвський (ПС-9) природно-
сiльськогосподарського району {нiпропетровська область.

i,

по природно-Норматив капiталiзованого рентного доходу 1 га земель
сiльськогосподарському району, станом на 0 1 .0 1 .202 1 року, становить:

о рiллi * 2369З.50 грн..

о багаторiчних насаджень (садiв)* 39923,89 грн.,

о сiножатей - 821з,З 1 грн.;

. пасовищ * 5453,27 грн.:

о несiльськогосподарських угiддь - 249З6,44 rрн.

з0
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Згiдно даних, наданих Вiддiлом в Апостолiвському районi головного управлiння
Щержгеокадастру у Щнiпропетровськi областi (лист додасться до складу технiчноi
документацii), середньозваженi ба,ци бонiтетiв сiльськогосподарських угiдь по
природно-сiльськогосподарськоплу району становлять :

Каmеzорiя yziDdb Сереdньозвахсенuй бul
бонimеmу

Рiлля з5

Багаторiчнi насадження (сади) 28

CiHoжaTi з4

Пасовища 28

Бонiтети агрогруп грунтiв. видiлених в х,{ежах пtiста Зеленодольськ для земель

Отже грошова оцiнка 1 га земель сiльськогосподарського використання в межах
MicTa по агровиробни.мх групах rрунтiв станом на 0 1 .0 1 .202Т р. становить:

Таблиця 5.
ЛОЛАТОК Е (обов'язковиt:i) с пtа н dа р пц., 6; 617; Д КЗ I I 00 0 З 2 б З 2 -0 ] 2. 2 009

сlльськогосподарського використання, мають Hl значення:
Шифр Бали бонiтеry

агрогруп
и

Рiлля Багаторiчнi
насадження

(сади)

Сiножатi Пасовища

7\е з8 з4 0 38

80е 0 0 0 0

81е -1Z 0 0 )Z

1,2Ie 44 з9 0 44

|З4е з4 20 4з з5

Грошова оцiнка 1 га земель сiлъськогосrrодарського використання MicTa Зеленодольськ

Ш"фр Грошова оцiнка 1 га земель, грн.
аI,р()I-руп

и Рiлля Багаторiчнi
насадження

(сади)

Сiножатi Пасовища

]7е 25724,з7 484]9,0\ 0,00 7400,8]

80е 0,00 0,00 0,00 0,00

81е 2т662,6з 0,00 0,00 62з2,з|

|2|е 29786,1,\ 55608,28 0,00 8569,42

1З4е 2з0|6,54 2851,7,06 |0з87,42 6816,59

з1
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Визначення грошовоi оцiнки будь-якоТ дiлянки земель сiльськогосподарського
використання в межах населених пунктiв здiйснюсться шJшхом сумування добуткiв
грошовоi оцiнки кожноi агрогрупи грунтiв, що входять до складу даноТ дiлянки.
Iдентифiкацiя агровиробничих груп IpyHTiB здiйснюсться на ocнoBi використання
Карmоzрапtu розповсюOження аzровuробнuчах zруп rрунmiв, яка передасться
замовнику у окладi матерiалiв грошовоi оцiнки земель MicTa.

Виконав сертифiкований iнженер-землевпорядни Щоротюк О.П.
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