
                                                                                                                                                                                                                                         

 

                          КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА               ПРОЕКТ                        
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 

(             сесія V скликання) 
 
 

Від  №  
 
Про затвердження техні-
чної документації з нор-
мативної грошової оцінки 
земель міста Кривого Рогу  
 

З метою визначення розмірів плати за землю для забезпечення економіч-
ного регулювання земельних відносин у місті, поповнення дохідної частини 
бюджету, відповідно до Законів України “Про оцінку земель”, “Про плату за 
землю”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки зе-
мель міста Кривого Рогу, виконану Українським державним науково-дослідним 
інститутом проектування міст “Діпромісто”, та ввести її в дію з 01.01.2009. 

2.  Застосовувати з 1 січня 2009 року для визначення плати за землю  ба-
зову вартість одного кв. м  земель міста у розмірі 240,05 грн. 

3.  Суб’єктам  господарювання та громадянам міста: 

− одержати в управлінні Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетров-
ської області витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок, які знаходяться в їх користуванні (власності), та надати їх 
до відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради для перегляду 
річної орендної плати в діючих договорах оренди земельних ділянок;  

− у терміни, визначені чинним законодавством України, подати до дер-
жавних податкових інспекцій міста відповідні податкові декларації по платі за 
землю.  

4.  Управлінню Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 
(Сагуйченко В.І.): 

-  забезпечити видачу землекористувачам витягів з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельних ділянок; 
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-  надати до міжрайонних державних податкових інспекцій міста відпо-
відні дані для нарахування громадянам сум земельного податку, а також оренд-
ної плати за земельні ділянки та направлення платіжних повідомлень про вне-
сення платежів у терміни, визначені чинним законодавством. 

5. Відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради (Чор-  
ний В.А.) забезпечити застосування нової нормативної грошової оцінки земель 
м. Кривого Рогу згідно з п. 1 цього рішення при укладанні договорів оренди зе-
мельних ділянок та перегляді річної орендної плати за землю в діючих догово-
рах. 

6. Управлінню розвитку підприємництва, відділам земельно-ринкових ві-
дносин, інформатизації та якості, загальному виконкому міської ради (Рижко- 
ва І.О., Чорний В.А., Білогай О.Ю., Мєшкова О.В.), редакції Криворізької місь-
кої комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.), комунальному під-
приємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити у 10-денний термін, згі-
дно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової інформації 
та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі 
“Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” про зміст рішення 
та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 
 7.  Відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради забезпе-
чити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, 
один рік та раз на кожні три роки. Звіт оприлюднити в Криворізькій міській ко-
мунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому міськ-
ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 
22.12.2004 № 2494 “Про затвердження та застосування грошової оцінки земель 
міста Кривого Рогу” зі змінами і доповненнями. 
    9.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови мі-
ста (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського голови         
Темника Г. П. 
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Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення міської ради 

 « Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель міста Кривого Рогу» 

 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 
цієї проблеми. 

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 вироб-
ництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуван-
ням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-
ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціональ-
ного використання земель. 

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, яка затвер-
джена рішенням міської ради від 22.12.2004 № 2494, відбулися значні зміни. У 
розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконс-
трукції магістральної вулично-дорожньої мережі, мостів, удосконалення системи 
інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, тепло-, електромережі, 
інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість 
земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку неру-
хомості. 
  Прийняття цього регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвер-
дження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кри-
вого Рогу» передбачає використання нормативної грошової оцінки земель м. 
Кривого Рогу 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 сільського-
сподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення 
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального та ефектив-
ного використання та охорони земель у межах міста. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових  механізмів і потребує державного регулювання.  
Законом України «Про оцінку земель» передбачено, що нормативна гро-

шова оцінка земель несільськогосподарського призначення проводиться не рідше 
одного разу на 7-10 років. 

Об’єктом оцінки земель виступає адміністративно-територіальна одиниця 
– землі міста Кривого Рогу. 

Єдиним шляхом приведення  земельних відносин в частині плати за зем-
лю у м. Кривому Розі у відповідність до чинного законодавства України є прийн-
яття Криворізькою міською радою рішення «Про затвердження технічної доку-
ментації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу». 
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3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана  за 
допомогою діючого регуляторного акта  або внесення змін до нього. 

На сьогодні у м. Кривому Розі діє рішення міської ради від 22.12.2004         
№ 2494, яким затверджено до застосування нормативну грошову оцінку земель 
міста Кривого Рогу з базовою вартістю 1 кв.м - 84,35 грн./кв.м. 

Протягом дії грошової оцінки прийнято та внесено зміни до ряду норма-
тивних документів, які безпосередньо впливають на розроблення нормативної 
грошової оцінки земель міста, а саме до Законів України «Про оцінку земель», 
«Про оренду землі», «Про плату за землю», Земельного кодексу України тощо. 

Спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, 
Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних 
наук затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення та населених пунктів, який зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 05.04.2006 за  № 388/12262. Цим же наказом визначено, що на-
каз, яким було затверджено порядок, відповідно до якого виконано чинну норма-
тивну грошову оцінку земель м. Кривого Рогу, втратив чинність. 

  
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регу-

ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та 
вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуля-
торного акта. 

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію За-
кону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність викори-
стання ресурсного потенціалу територіальної громади. 

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян 
та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності 
або  користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відо-
бражено в таблиці: 

 
Вигоди Витрати 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 
   Отримання витягів з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельних ділянок, 
які знаходяться у їх власності або  користуванні, 
для визначення розміру земельного податку, дер-
жавного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок згідно із законом, орендної 
плати за земельні ділянки державної та комуна-
льної власності, втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва. 
Економічне стимулювання ефективного та раціо-
нального використання земельних ділянок.  

Витрати на виготовлення витягів 
з технічної документації про нор-
мативну грошову оцінку земель-
них ділянок в сумі 5 грн. (згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.11.2000 № 1619 
«Про затвердження порядку ви-
конання земельно-кадастрових 
робіт та надання послуг на плат-
ній основі державними органами 
земельних ресурсів» та спільного 
Наказу Держкомзему України, 



                                                                                   5  

Міністерства фінансів України та 
Міністерства економіки України  
від 15.06.2001 № 97/298/124 «Про 
розміри оплати земельно-
кадастрових робіт та послуги»). 
Обов’язкові платежі за землю по-
даткового характеру (земельний 
податок або орендна плата за зем-
лю). 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Отримання витягів з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельних ділянок, 
які знаходяться у їх власності або  користуванні, 
для визначення розміру земельного податку, дер-
жавного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок згідно із законом, орендної 
плати за земельні ділянки державної та комуна-
льної власності, втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва. 
Економічне стимулювання ефективного та раціо-
нального використання земельних ділянок. 

Витрати на виготовлення витя-
гів з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку зе-
мельних ділянок в сумі:  5 грн. 
для фізичних осіб- підприємців; 
25 грн. для юридичних осіб (згід-
но з Постановою Кабінету Мініс-
трів України від 01.11.2000       
№ 1619 «Про затвердження по-
рядку виконання земельно-
кадастрових робіт та надання 
послуг на платній основі держа-
вними органами земельних ресу-
рсів» та спільного Наказу Держ-
комзему України, Міністерства 
фінансів України та Міністерст-
ва економіки України  від 
15.06.2001       № 97/298/124 «Про 
розміри оплати земельно-
кадастрових робіт та послуги») . 
Обов’язкові платежі за землю податкового характеру 
(плата за землю). 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ І МІСТА 
Забезпечення виконання вимог чинного законо-
давства України. 
Стимулювання раціонального та ефективного 
землекористування.  
Залучення інвестицій у поліпшення території міс-
та у зв’язку з більш ефективним та раціональним 
використанням земельних ділянок. 
Збільшення бази оподаткування та обсягу надхо-
джень до бюджету та державних цільових фондів. 
Можливість направлення додаткових коштів на 
здійснення програм соціально-економічного роз-
витку, збільшення фінансування соціальної сфери 
міського господарства. 
Регулювання та планування надходжень до місь-
кого бюджету. 

Витрати на виконання технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель міста Кривого Ро-
гу. 
Державний та самоврядний  контроль за використан-
ням та охороною земель на території міста. 
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Розрахункові обсяги збільшення надходжень плати за землю 
 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ Очікувані надходження до міського бюдже-
ту від плати за землю, млн. грн. 

Очікуване збільшення 
надходження до місь-
кого бюджету від 
плати за землю, млн. 
грн. 

 
2008 рік 

 

 
2009 рік 

Орендна плата 103, 3 220,2 116,9 
Земельний податок 81,8 226,1 144,3 
Всього 185,1 446,3 261,2 

 
5. Визначення цілей державного регулювання.  
 Цілями державного регулювання є: 

- визначення терміну введення в дію нормативної грошової оцінки земель 
м. Кривого Рогу з 01.01.2009; 

- стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової еко-
номіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок; 

- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість 
направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного 
розвитку; збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування 
міського господарства. 

Метою цього регуляторного акта  є запровадження нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок в межах м. Кривого Рогу, орієнтованої на реалізацію 
Закону України «Про оцінку земель», для визначення плати за землю. 

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досяг-

нення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосеред-
нього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 
1. Застосування для визначення плати за землю нормативної грошової оцін-

ки земель м. Кривого Рогу, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2004 № 
2494.  

При цьому, питання залишається неврегульованим у зв’язку з тим, що не ви-
конується  ряд положень чинного земельного законодавства в частині плати за 
землю, втрачається можливість направлення додаткових коштів на здійснення 
програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної 
сфери, додаткового фінансування міського господарства. Альтернатива неприй-
нятна, оскільки не дозволяє, навіть частково, вирішити проблему. 

2. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні 
ділянки, грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5,8 грн./кв.м, яка визначена 
Законом України «Про плату за землю» для населених пунктів з чисельністю від 
500 до 1000 тис.осіб. При цьому плата за землю залежатиме тільки від площі 
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земельної ділянки без урахування природно-кліматичних та інженерно-
геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, 
екологічного стану, функціонального використання земельної ділянки. 

3. Прийняття проекту цього регуляторного акта - рішення міської ради «Про 
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міс-
та Кривого Рогу». 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених 

цілей. 
Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю проекту рі-

шення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель міста Кривого Рогу», оскільки він цілком задовольняє законні інтереси 
громадян, суб’єктів господарювання, держави, Криворізької міської ради як ор-
гану місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях 
оцінки земель, сприяє інформаційному забезпеченню оподаткування та ринку 
земель, стимулює ефективне землевикористання на засадах ринкової економіки. 

Обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені 
проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве само-
врядування», оскільки у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у 
найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи міської ради, її 
виконавчих органів, органів податкової інспекції, органу виконавчої влади з пи-
тань земельних відносин. 

 
8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Основні напрями реалізації вдосконалення земельних відносин у м. Кривому 

Розі направлені на досягнення цілей і завдань запропонованого регулювання, 
представляють комплекс заходів щодо впровадження у місті механізму введення 
в дію нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу для земельних діля-
нок, які знаходяться у власності або користуванні громадян та суб’єктів господа-
рювання. 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визна-
чення: 

- рішенням Криворізької міської ради чіткого строку вводу в дію нормати-
вної грошової оцінки земель міста, а саме з 01.01.2009; 

-  органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки зе-
мель міста, а саме: міської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспе-
кції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин. 
 

  9. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі при-
йняття запропонованого регуляторного акта.  

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити: 
-   введення в дію нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу з 

01.01.2009; 
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-   практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель        
м. Кривого Рогу 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 сільського-
сподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення 
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального та ефектив-
ного використання та охорони земель в межах міста; 

- надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування 
необхідної інформації щодо оподаткування земель; 

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-
економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового 
фінансування міського господарства. 

 
10. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей з най-

меншими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави. 
Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових 

механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення 
нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування викону-
ється за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надхо-
джень від плати за землю. 

 
11. Обгрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропо-

нованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, 
якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запровадженого регуляторного 
акта можуть бути кількісно визначені, серед них: створення умов для економіч-
ного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних діля-
нок.  

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторно-

го акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної вла-
ди, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впрова-
джувати та виконувати їх. 

Для впровадження вимог регуляторного акта будуть задіяні органи місцево-
го самоврядування; адміністративні та господарські ресурси, якими розпоряджа-
ються органи державної влади, а саме управління Держкомзему у      м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області, державні податкові інспекції, державне підприєм-
ство «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украї-
ни». 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресу-
рсів виконкому міської ради, а землекористувачі та землевласники повинні спла-
чувати плату за землю. 
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13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регу-
ляторного акта. 

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є 
зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки 
земель. 

 Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на 
дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і 
доповнення. 

 
14. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта. 
Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін не більше ніж 

7-10 років відповідно до Закону України «Про оцінку земель», або до прийняття 
нових нормативних актів, що регламентують проведення нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. У разі потреби вноситимуться зміни до них за підсум-
ками аналізу відстеження його результативності. 

 
15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
Головними показниками результативності запропонованого регуляторного 

акта є збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю при прак-
тичному застосуванні нової нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рога 
для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності; фінансування програм соціально-
економічного розвитку, сфери  міського господарства. 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-

ження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 
Результативність прийняття запропонованого регуляторного акта буде пос-

тійно відстежуватися за рахунок здійснення відділом земельно-ринкових відно-
син виконкому міськради моніторингу щодо оформлення нових і поновленням 
діючих договорів оренди земельних ділянок, надходження плати за землю до 
міського бюджету. 

 
Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його регуляторного 

впливу: відділ земельно-ринкових відносин виконкому міської ради (50057, 
майдан Праці, 1, каб. № 412, тел. 409-13-01). 

 
 
 
 

 
 
 


