
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження технічної 
документації з нормативної 
грошової оцінки земель м. Олександрії 
 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оцінку земель», ст. 201 Земельного кодексу України, 
розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста 
Олександрії, розроблену державним підприємством «Кропивницький науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради 
та  висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

м. Олександрії, виготовлену державним підприємством «Кропивницький науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою». 

 
2. Встановити середню (базову) вартість одного квадратного метра земель 

м. Олександрії у розмірі 230,19 грн/кв.м. 
 
3. Встановити економіко-планувальне зонування території м. Олександрії та значення 

зональних коефіцієнтів Км2 (додаток Ж.2 технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель м. Олександрії) згідно з додатком 1 даного рішення. Опис економіко-
планувальних зон території м. Олександрії (додаток Ж.6 технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії) визначений згідно з додатком 2 даного 
рішення. 

 
4. Встановити грошову оцінку одного квадратного метра  земель м. Олександрії різного 

функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон (додаток Ж.4 технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії) згідно з додатком 3 
даного рішення. 

 
5. Встановити грошову оцінку одного гектара земель сільськогосподарського 

використання в межах м. Олександрії по агрогрупах ґрунтів (додаток Е технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії) згідно з додатком 4 
даного рішення. 

 
6. Зобов’язати землекористувачів земель водного фонду у термін до 31.12.2019 

замовити розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які використовуються 
для риборозведення, відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель 
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несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.08.2013 № 508, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1573/24105. 

 
7.  Зобов’язати землекористувача земель залізничного транспорту у термін до 

31.12.2019 замовити розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок під 
землями залізниці та відновити межі земельних ділянок, які перебувають у постійному 
користуванні на підставі акту КР № 265 від 02.04.1999. 

 
8. Визначити термін введення в дію грошової оцінки земель м. Олександрії з 01 січня 

2020 року. 
 
9. Рекомендувати відділу в Олександрійському районі головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області забезпечити оформлення та видачу витягів з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Доручити 
управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради проведення розрахунків 
орендної плати відповідно до нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії та видачу 
довідок про вартість нормативної грошової оцінки 1 кв.м за відсутності земельної ділянки в 
Державному земельному кадастрі. 

 
10. Рекомендувати Олександрійському управлінню Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області забезпечити контроль податкових декларацій по платі за землю з 
01.01.2020 за поновленою нормативною грошовою оцінкою. 

 
11. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради забезпечити 

оформлення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок за поновленою 
нормативною грошовою оцінкою. 

 
12. Юридичному управлінню міської ради забезпечити організацію судово-

претензійної роботи у разі зволікання орендарями укладання змін до договорів оренди 
відповідно до даного рішення. 

 
13. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

забезпечити оприлюднення даного рішення через засоби масової інформації та на 
офіційному сайті Олександрійської міської ради. 

 
14. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2020, рішення міської ради  

від 25.05.2012 № 615 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель м. Олександрії». 

 
15. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 


