
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

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

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 52  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 матеріали технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель м. Олександрії, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

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 230,16 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 
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженого 
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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 акта від 02.04.1999 КР № 265. 

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.  

10) 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. 

11) 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. 

12) Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради забезпечити 
оформлення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок за поновленою 
нормативною грошовою оцінкою. 

13) Юридичному управлінню міської ради забезпечити організацію судово-
претензійної роботи у разі зволікання орендарями укладання змін до договорів оренди 
відповідно до даного рішення. 

14) Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 
забезпечити оприлюднення даного рішення через засоби масової інформації та на 
офіційному сайті Олександрійської міської ради. 

15) 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». 

16) 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. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради  Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від __ _________ 2019 року № ___ 

 
Значення зонального коефіцієнта Км2 та нормативна грошова оцінка 1 кв. м 

  землі в межах економіко-планувальних зон  
Економіко-
планувальні 

зони 

Землеоціночні  
райони Км2 

Нормативна 
грошова оцінка 

1 м² земель (грн) 
1 2 3 4 
1 1 1,49 342,94 
2 2,4,8,10,11, 14, 17,18 1,40 322,22 
3 20,21 1,31 301,51 
4 12,13,19,22,23 1,28 294,60 
5 15,16 1,22 280,80 
6 3,5 1,26 290,00 
7 6,7,9 1,23 283,10 
8 24,25,26,27,28,29 1,14 262,38 
9 31,32 0,95 218,65 

10 30 0,88 202,54 
11 33,34, 35,39,40,41 0,94 216,35 
12 42, 43 0,88 202,54 
13 38,44 0,79 181,83 
14 36,37,45,46 0,66 151,91 
15 47 0,64 147,30 
16 48,49, 50 0,87 200,24 
17 51,52 1,05 241,67 
18 53 0,85 195,64 
19 57,58 0,53 121,98 
20 54,56,59 1,11 255,48 
21 55,60 1,20 276,19 
22 61 1,13 260,08 
23 62,63 0,88 202,54 
24 66,67 0,95 218,65 
25 64,65,71,75 1,14 262,38 
26 68,69 0,82 188,73 
27 70 0,96 220,95 
28 72,73,74,76 1,00 230,16 
29 77, 78,79,80,83,87 0,98 225,56 
30 84,85 1,01 232,46 
31 86 1,14 262,38 
32 88,90 0,90 207,14 
33 89,91,92,96 0,77 177,22 
34 94,95 0,87 200,24 
35 93, 97, 99, 100, 101 0,64 147,30 
36 98 0,67 154,21 
37 102, 105, 106 0,54 124,29 
38 107 0,62 142,70 
39 103, 104 0,80 184,13 
40 108, 109 0,83 191,03 
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41 110,111,112, 113 0,98 225,56 
Продовження додатка 1 

1 2 3 4 
42 114 1,10 253,18 
43 115,116,119 1,20 276,19 
44 82, 120, 121 1,23 238,10 
45 117, 118 1,01 232,46 
46 124 0,96 220,95 
47 122 1,09 250,87 
48 123, 125, 126 1,14 262,38 
49 127, 128 1,03 237,06 
50 129, 130 0,88 202,54 
51 81 1,06 243,97² 

Смуга 
відведення 

магістральної 
залізниці 

-  - 

Максимальне 
значення по 

стовпцю 

 
1,49 342,94 

Мінімальне 
значення по 

стовпцю 

 
0,53 121,98 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від __ _________ 2019 року № ___ 
 

Опис меж економіко-планувальних зон в місті Олександрії 
Економіко-
планувальні 

зони 
Межі економіко-планувальної зони 

1 2 
1 Вулиця Першотравнева - вулиця Братська - вулиця Софіївська - вулиця 

Святомиколаївська - вулиця Бульварна - вулиця Шевченка  
(ядро центру міста) 

2 Річка Березівка - вулиця Петра Дехтяра - вулиця Комунальна – вулиця 
Максима Бендерова - вулиця Студентська - вулиця Захисників України - 
вулиця Бульварна - смуга відведення Одеської залізниці - вулиця Григорія 
Усика – вулиця Садова - вулиця Софіївська - вулиця Титова - вулиця 
Козацька - вулиця Братська - провулок Весняний - вулиця Айвазовського - 
улоговина - вулиця Героїв Сталінграда - вулиця 6-го Грудня - вулиця 
Першотравнева  
(центральна частина міста) 

3 Вулиця Сидоренка - вулиця Липнева - вулиця Весняна - проїзд понад 
кварталом багатоповерхової забудови - вулиця Міліцейська - вулиця 
Ушинського - смуга відведення Одеської залізниці - вулиця Героїв 
Сталінграда - улоговина  
(квартали багатоповерхової житлової забудови, гаражних кооперативів при 
виїзді з міста в напрямку на м. Дніпро, південно - східніше від центру міста) 

4 Вулиця Софіївська - вулиця Садова - вулиця Григорія Усика - смуга 
відведення  магістральної залізниці - вулиця Ушинського - вулиця 
Міліцейська - проїзд понад кварталом багатоповерхової забудови - вулиця 
Весняна - вулиця Сидоренка - вулиця Айвазовського - провулок Весняний – 
вулиця Братська - вулиця Козацька - вулиця Титова - вулиця Софіївська - 
вулиця Садова 
(прилеглі до центральної частини міста з південного-сходу квартали 
переважно індивідуальної житлової забудови) 

5 Вулиця Першотравнева - вулиця 6-го Грудня - вулиця Героїв Сталінграда – 
р. Інгулець  
(прилеглі до центральної частини міста з заходу квартали переважно 
індивідуальної житлової забудови) 

6 Річка Інгулець - провулок Олександра Шакала - вулиця Партизанська - 
вулиця Івана Чиркіна - р. Березівка - вулиця Першотравнева – р. Інгулець 
(прилеглі до центральної частини міста з північного заходу території 
індивідуальної житлової забудови, під парком та спортивним комплексом)  

7 Провулок Користівський - вулиця Кременчуцька - провулок Березівський - 
пішохідний міст через р. Березівка - вулиця Марії Заньковецької - вулиця 
Осипенка - улоговина - вулиця Максима Бендерова - вулиця Марії 
Заньковецької - вулиця Пушкіна - смуга відведення магістральної залізниці - 
вулиця Бульварна - вулиця Захисників України - вулиця Студентська - 
вулиця Максима Бендерова - вулиця Комунальна –  вулиця Петра Дехтяра – 
р. Березівка - вулиця Декабристів - вулиця Студентська - вулиця 
Кременчуцька - між багатоповерховою та індивідуальною житловою 
забудовою – Покровська площа 
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Продовження додатка 2 
1 2 
 (квартали індивідуальної житлової забудови північно-східніше від центру 

міста, між р.Березівка та залізницею та прилеглі до Покровської площі зі 
сходу) 

8 Провулок Іванівський - вулиця Бессарабська - провулок Мар’ївський - смуга 
відведення магістральної залізниці - вулиця Пушкіна - вулиця Марії 
Заньковецької -вулиця Максима Бендерова - улоговина - вулиця Осипенко - 
вулиця Марії Заньковецької - пішохідний міст через р. Березівка - провулок 
Березівський - вулиця Кременчуцька - провулок Користівський - Покровська 
площа – провулок Олександра Шакала – р.Інгулець 
(квартали індивідуальної житлової забудови північніше та північно-
західніше від центру міста, понад залізницею та в районі Покровської площі) 

9 Межа міста - смуга відведення залізниці - провулок Мар’ївський - вулиця 
Бессарабська - провулок Іванівський - р. Інгулець - проїзд до р. Інгулець - 
проїзд понад балкою - балка - проїзд понад садовим товариством  
(квартали індивідуальної житлової забудови та садових товариств північно- 
західніше від центру міста, між залізницею та р. Інгулець) 

10 Межа міста - проїзд понад садовим товариством - балка - проїзд понад 
балкою - проїзд до р. Інгулець - р. Інгулець  
(садові товариства та виробничі території північно-західніше від центру 
міста, між залізницею та р. Інгулець) 

11 Вулиця Шкільна - р. Березівка – смуга відведення залізниці - Користівське 
шосе - проїзд - Кременчуцьке шосе - провулок Некрасова - вулиця Сонячна - 
вулиця Степова  
(квартали індивідуальної житлової забудови та гаражні кооперативи в 
північній частині міста, відокремлені залізницею) 

12 Балка - р. Березівка - вулиця Шкільна - вулиця Степова - проїзд до балки  
(квартали індивідуальної житлової забудови в північній частині міста, 
відокремлені залізницею) 

13 Вулиця Харківська - вулиця Степова - проїзд - вулиця Сонячна - провулок 
Степовий - Кременчуцьке шосе  
(території нової індивідуальної забудови з окремими виробничими 
підприємствами в північній частині міста, відокремлені залізницею) 

14 Межа міста -  понад балкою (болото) - став - днище балки (р. Березівка) – по 
днищу балки - вулиця Холодноярська - понад балкою по межі присадибних 
ділянок - вулиця Степова - вулиця Харківська - Кременчуцьке шосе - проїзд - 
Користівське шосе - межа міста  
(крайня північна частина міста, відокремлена залізницею - індивідуальна 
забудова, території під нову індивідуальну забудову, сільськогосподарські 
угіддя)  

15 Межа міста - понад балкою (підніжжя схилу) - днище балки (р. Березівка) - 
став - понад балкою  
(крайня північно-східна частина міста, відокремлена залізницею - території  
під індивідуальну житлову забудову, сільськогосподарські угіддя, став) 

16 Понад балкою (підніжжя схилу) - межа міста - понад балкою - вулиця 
Максима Бендерова - смуга відведення магістральної залізниці - р. Березівка 
- став - по днищу балки (р. Березівка)  
(північно-східна частина міста, відокремлена залізницею, квартали 
індивідуальної житлової забудови понад балкою, став) 
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Продовження додатка 2 
1 2 

17 Вулиця Максима Бендерова - балка - межа міста - лісосмуга - межа міста - 
вулиця Єфремова - вулиця Запорізька - проїзд - смуга відведення 
магістральної залізниці  
(північно-східна частина міста, відокремлена залізницею, квартали 
індивідуальної житлової забудови)   

18 Межа міста – лісосмуга  
(північно-східна частина міста, відокремлена залізницею, 
сільськогосподарські угіддя, землі технічної інфраструктури) 

19 Межа міста - проїзди від Дніпропетровського шосе 
(крайня східна частина міста, території понад автодорогою при виїзді з міста в 
напрямку м. Дніпро, землі оборони та сільськогосподарського призначення, 
сільськогосподарські угіддя) 

20 Вулиця Запорізька – вулиця Єфремова - межа міста – проїзди від 
Дніпропетровського шосе - межа міста - проїзд – дорога - провулок Бориса 
Йогансона - проїзд між виробничими територіями- вулиця Заводська - проїзд - 
смуга відведення магістральної залізниці - провулок Бориса Йогансона - смуга 
відведення магістральної залізниці (понад вулицею Пилипа Гриценка) -  
Куколівське шосе - вулиця Заводська - по межі індивідуальної житлової 
забудови - вулиця Пилипа Гриценка - смуга відведення магістральної 
залізниці 
(східна частина міста, відокремлена залізницею, виробничо – складські 
території)   

21 Межа індивідуальної житлової забудови - вулиця Заводська - Куколівське 
шосе - смуга відведення магістральної залізниці  
(вкраплені в виробничо-складські території квартали індивідуальної забудови 
в східній частині міста, відокремлені залізницею) 

22 Проїзд між житловою забудовою та виробничими територіями - провулок 
Бориса Йогансона - смуга відведення магістральної залізниці  
(вкраплені в виробничі території квартали індивідуальної забудови в східній 
частині міста, відокремлені залізницею) 

23 Проїзд - вулиця Заводська - понад ділянкою виробничого підприємства - 
проїзд між виробничими територіями - провулок Бориса Йогансона - дорога - 
проїзд - межа міста -  смуга відведення магістральної залізниці  
(східна частина міста, відокремлена залізницею, гаражні кооперативи, 
виробничі території, сільськогосподарські угіддя) 

24 Насип (бувша під’їзна залізнична колія) – межа міста -проїзд до кар’єру - межа 
виробничого підприємства -  проїзд до кар’єру - проспект Соборний  
(виробничі території в південній частині при виїзді з міста в напрямку 
смт. Петрове) 

25 Вулиця Героїв Сталінграда - насип (бувша під’їзна залізнична колія) - 
проспект Соборний - вулиця Трапезонська - вулиця Космічна - вулиця 
Південна - межа виробничого підприємства  
(південна частина міста, відокремлена магістральною автомобільною дорогою 
Знам’янка - Луганськ - Ізварино, квартали індивідуальної та багатоквартирної 
житлової забудови, гаражних кооперативів)  

26 Проїзд до греблі на р. Інгулець - старе русло р. Інгулець - по дамбі - проїзди 
понад садовим товариствами – межа виробничого підприємства - проїзд до 
кар’єру -  межа міста  
(крайня південна частина міста, території дачних кооперативів, ділянки під 
нову індивідуальну житлову забудову, сільськогосподарські угіддя) 
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27 Проїзд до греблі на р. Інгулець - вулиця Трапезонська - Звенигородське шосе - 
проїзд до кар’єру - межа виробничого підприємства - проїзд понад садовими 
товариствами – по дамбі - старе русло р. Інгулець  
(південна частина міста, квартали індивідуальної житлової забудови) 

28 Вулиця Героїв Сталінграда - проїзд понад садовим товариством - насип 
бувшої під’їзної залізничної колії - вулиця 6-го Грудня – проїзд до греблі на р. 
Інгулець - межа міста - р. Інгулець  
(південна частина міста, квартали переважно індивідуальної житлової 
забудови)  

29 Новопразьке шосе - вулиця Героїв Сталінграда - проїзд понад садовим 
товариством - вулиця Ольги Березняк - по межі земельних ділянок 
індивідуальної забудови (понад болотом) - струмок - р. Інгулець – межа міста - 
проїзд через насип (бувша під’їзна залізнична колія) - проїзд між лісовим 
масивом і садовим товариством, індивідуальною житловою забудовою - став -
гребля - став - проїзд по днищу біля підніжжя схилу понад ЛЕП - межа 
виробничого підприємства - гребля  
(переважно садові товариства та землі рекреаційного призначення, землі 
водного фонду (під ставками) південно-західніше від центру міста, 
відокремлені р. Інгулець) 

30 Проїзд по днищу біля підніжжя схилу понад ЛЕП - став - гребля - став - проїзд 
між лісовим масивом і садовим товариством, індивідуальною житловою 
забудовою - насип (бувша під’їзна залізнична колія) – вулиця Коваленка -
провулок Молодіжний - дорога - вулиця Трудових Резервів - межа бувшого 
виробничого підприємства - вулиця Чайковського - вулиця Трудових 
Резервів - вулиця Марії Козинець  
(квартали індивідуальної житлової забудови в південно-західній частині міста)  

31 Вулиця Марії Козинець - вулиця Трудових Резервів - вулиця Чайковського - 
межа бувшого виробничого підприємства - вулиця Трудових Резервів – насип 
(бувша під’їзна залізнична колія) - межа виробничого підприємства  
(південно-західна частина, поєднання багатоквартирної житлової забудови, 
земель громадського призначення та окремих виробничих підприємств) 

32 Понад виробничою територією - проїзд понад балкою - межа виробничого 
підприємства - проїзд понад виробничими територіями - вулиця Трудових 
Резервів - дорога – проїзд через насип (бувша під’їзна залізнична колія) - 
вулиця Трудових Резервів - дорога – вулиця Багратіона - проїзд через насип 
(бувша під’їзна залізнична колія) - проїзди понад садовими товариствами та 
виробничими територіями та між садовими товариствами та виробничими 
територіями – понад бувшою виробничою територією – вулиця Кільцева - став  
(південно-західна частина міста, бувші виробничі території ДКХ 
«Олександріявугілля») 

33 Проїзди між садовими товариствами та виробничими територіями понад 
садовими товариствами і виробничими територіями - понад бувшою 
виробничою територією – проїзд через насип понад садовим товариством 
«Геолог» - водоймище (бувший розріз) - улоговина - понад садовим 
товариством «Урожайне» - межа міста - проїзд - понад бувшими 
відстійниками - межа виробничого підприємства - дорога - насип (бувша 
під’їзна залізнична колія) 
(південно-західна частина міста, територія садових товариств, водоймище на 
місці бувшого Байдаківського розрізу) 
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34 Дорога - межа виробничого підприємства - понад бувшими відстійниками - по 
межі присадибних ділянок  
(південно-західна частина міста, поєднання виробничої території, під 
житловою забудовою та садовим товариством) 

35 Дорога понад бувшою виробничою територією - проїзд - дорога - межа 
присадибних ділянок - понад бувшими відстійниками - межа міста 
(південно-західна частина міста, території під сільськогосподарськими 
угіддями, садовими кооперативами, бувшими відстійниками) 

36 Дорога понад садовими товариствами та сільськогосподарськими угіддями – 
проїзд – дорога понад бувшою виробничою територією 
(південно-західна частина міста, бувша виробнича територія)   

37 Дорога понад балкою - Новопразьке шосе - понад садовим товариством по 
межі гоночної траси «Вербова лоза» - проїзд - гребля - проїзд - дорога -днище 
балки - межа міста  
(крайня південно-східна частина міста при виїзді в напрямку 
м. Кропивницький, території садових товариств та сільськогосподарських 
земель) 

38 Межа міста - проїзд до кладовища - понад кладовищем - проїзди - проїзд через 
балку - дорога понад балкою  
(крайня південно-західна частина міста, відокремлений квартал індивідуальної 
житлової забудови та сільськогосподарські угіддя) 

39 Гребля – став - вулиця Кільцева - понад бувшою виробничою територією – 
дорога – понад гоночною трасою «Вербова лоза» - проїзд до греблі - гребля – 
проїзд – понад садовим товариством по межі гоночної траси «Вербова лоза» - 
Новопразьке шосе – став  
(південно-західна частина міста, садові товариства, водоймище, 
сільськогосподарські угіддя, гоночна траса «Вербова лоза») 

40 Межа міста - по днищу улоговини - став - Новопразьке шосе - дорога понад 
балкою - по межі угіддя (болото) - проїзд понад присадибними ділянками - 
проїзд - по межі кладовища  
(південно-західна частина міста, квартали індивідуальної житлової забудови)  

41 Межа міста - вулиця Пирогова - вулиця Миру - Новопразьке шосе - став  - по 
днищу улоговини – межа міста  
(південно-західна частина міста, Перемозький мікрорайон, квартали 
індивідуальної житлової забудови) 

42 Вулиця Говорова - Новопразьке шосе - по днищу балки - вулиця Миру 
(Перемозький мікрорайон, квартали житлової забудови) 

43 Межа міста - проїзд - вулиця Нагорна - вулиця Василя Сухомлинського - межа 
виробничих підприємств - проїзд між житловою забудовою та 
лісонасадженням - Новопразьке шосе - вулиця Говорова - вулиця Миру - 
вулиця Пирогова  
(Перемозький мікрорайон, квартали житлової та громадської забудови з 
окремими виробничими підприємствами) 

44 Вулиця Нагорна - межа виробничих підприємств - вулиця Червона - проїзд 
понад садовим товариством - вулиця Героїв Сталінграда - проїзд між 
житловою забудовою та лісонасадженням - межа виробничих підприємств - 
проспект Будівельників - межа виробничих підприємств 
(переважно виробничі території понад автомобільною дорогою Знам’янка - 
Луганськ – Ізварино, масив зелених насаджень, окремі вкраплення 
багатоповерхової житлової забудови, земель гаражних кооперативів) 
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45 Вулиця Знам’янська - вулиця Нагорна - межа міста  
(квартали індивідуальної житлової забудови, частково сільськогосподарські 
угіддя в західній частині міста, при виїзді в сторону м. Знам’янка) 

46 Межа міста - провулок Знам’янський - вулиця Знам’янська  
(території під нову індивідуальну житлову забудову, виробничо-комунальні 
підприємства в західній частині міста, при виїзді в сторону м. Знам’янка) 

47 Вулиця Знам’янська - провулок Таврійський - вулиця Козацький шлях - межа 
виробничих підприємств - вулиця Нагорна - вулиця Героїв Сталінграда  
(квартали індивідуальної житлової забудови в західній частині міста) 

48 Проїзд від межі міста понад кладовищем - вулиця Нижче-Польова - провулок 
Цеглянокаменярський - межа виробничого підприємства - р. Інгулець - вулиця 
Козацький шлях - вулиця Знам’янська - провулок Знам’янський  
(квартали індивідуальної житлової забудови в західній частині міста) 

49 Вулиця Іванівська - р. Інгулець - межа виробничого підприємства - провулок 
Цеглянокаменярський - вулиця Нижче-Польова - проїзд понад кладовищем до 
межі міста – межа міста  
(квартали індивідуальної житлової забудови в північно-західній частині міста)  

50 Межа міста - р. Інгулець - вулиця Верхньо-Головківська - вулиця Іванівська – 
межа міста 
(квартали індивідуальної житлової забудови в північно-західній частині міста) 

 Смуга відведення магістральної залізниці 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету  
від __ _________ 2019 року № ___ 

 
Нормативна грошова оцінка земель різного функціонального 

призначення (Додаток Д) у розрізі економіко-планувальних зон (грн за 1 м2) 
 

 Землі сільськогосподарського призначення (для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, підрозділ 01.12) 

2,5  Землі громадської забудови (підрозділи 03.07-03.10; 03.13) 
 Землі транспорту (для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу,12.11) 
 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів 

рекреаційного призначення, підрозділ 03.17)  2,0 

 Землі житлової забудови (підрозділи 02.09; 02.10)  1,5 
 Землі водного фонду (для рибогосподарських потреб, підрозділ 10.07) 

1,2  Землі промисловості (підрозділи 11.01-11.03) 
 Землі зв’язку (підрозділи 13.01 - 13.03) 
 Землі сільськогосподарського призначення (підрозділи 01.01 - 01.08; 01.11; 01.13) 

1,0 
 Землі житлової забудови (підрозділи 02.01 - 02.07) 
 Землі лісогосподарського призначення (підрозділи 09.01; 09.02) 
 Землі водного фонду (для сінокосіння, підрозділ 10.06) 
 Землі транспорту (підрозділи 12.01 – 12.09) 
 Землі сільськогосподарського призначення (підрозділи 01.09; 01.10) 

0,7  Землі громадської забудови (підрозділи 03.01-03.06; 03.11; 03.12: 03.15) 
 Землі водного фонду (для проведення науково-дослідних робіт, підрозділ 10.09) 
 Землі водного фонду (для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами, 10.04) 
0,65  Землі промисловості (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, підрозділ 11.04) 
 Землі енергетики (підрозділи 14.01; 14.02) 
 Землі сільськогосподарського призначення (підрозділ 01.14) 

0,5 

 Землі житлової забудови (підрозділ 02.08) 
 Землі громадської забудови (підрозділи 03.14; 03.16) 
 Землі природно-заповідного фонду (підрозділи 04.01 - 04.11; 05.00) 
 Землі оздоровчого призначення (підрозділи 06.01 - 06.04) 
 Землі рекреаційного призначення (підрозділи 07.01 - 07.05) 
 Землі історико-культурного призначення (підрозділи 08.01 - 08.04) 
 Землі лісогосподарського призначення (підрозділ 09.03)  
 Землі водного фонду (підрозділи 10.01-10.03; 10.05; 10.08; 10.11;10.12) 
 Землі промисловості (підрозділ 11.05) 
 Землі транспорту (підрозділ 12.10) 
 Землі зв’язку (підрозділи 13.04; 13,05) 
 Землі енергетики (підрозділ 14.03) 
 Землі оборони (підрозділи 15.01 – 15.10) 
 Землі загального користування (підрозділ 18.00) 
 Землі запасу, резервного фонду та загального користування (підрозділ 19.00) 
 Землі запасу, землі резервного фонду  (підрозділи 16.00; 17.00) 0,1 
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Коди підрозділів 
 

01.12; 
3.07-
03.10; 
3.13; 
12.11 

03.17 02.09; 
02.10 

10.07; 
11.01-
11.03; 
13.01 -
13.03 

01.01-
01.08; 
01.11; 
01.13; 
02.01-
02.07; 

09.01;09.02; 
10.06; 
12.01- 
12.09 

01.09; 
01.10; 
03.01-
03.06; 
03.11; 
03.12: 
03.15; 
10.09 

10.04; 
11.04; 
14.01; 
14.02 

01.14; 02.08; 
03.14;03.16;
04.01-04.11; 

05.00; 
06.01-06.04;

09.03; 
10.01-
10.03; 
10.05; 
10.08; 

10.11;10.12; 
11.05; 
12.10; 
13.04; 
13.05; 
14.03; 
15.01- 
15.10; 

18.00; 19.00 

16.00; 
17.00 

Значення коефіцієнта Кф (Додаток Д) 
3,0* 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,7 0,65 0,5 0,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1028,82 857,35 685,88 514,41 411,53 342,94 240,06 222,91 171,47 34,29 
2 966,66 805,55 644,44 483,33 386,66 322,22 225,55 209,44 161,11 32,22 
3 904,53 753,78 603,02 452,27 361,81 301,51 211,06 195,98 150,76 30,15 
4 883,80 736,50 589,20 441,90 353,52 294,60 206,22 191,49 147,30 29,46 
5 842,40 702,00 561,60 421,20 336,96 280,80 196,56 182,52 140,40 28,08 
6 870,00 725,00 580,00 435,00 348,00 290,00 203,00 188,50 145,00 29,00 
7 849,30 707,75 566,20 424,65 339,72 283,10 198,17 184,02 141,55 28,31 
8 787,14 655,95 524,76 393,57 314,86 262,38 183,67 170,55 131,19 26,24 
9 655,95 546,63 437,30 327,98 262,38 218,65 153,06 142,12 109,33 21,87 

10 607,62 506,35 405,08 303,81 243,05 202,54 141,78 131,65 101,27 20,25 
11 649,05 540,88 432,70 324,53 259,62 216,35 151,45 140,63 108,18 21,64 
12 607,62 506,35 405,08 303,81 243,05 202,54 141,78 131,65 101,27 20,25 
13 545,49 454,58 363,66 272,75 218,20 181,83 127,28 118,19 90,92 18,18 
14 455,73 379,78 303,82 227,87 182,29 151,91 106,34 98,74 75,96 15,19 
15 441,90 368,25 294,60 220,95 176,76 147,30 103,11 95,75 73,65 14,73 
16 600,72 500,60 400,48 300,36 240,29 200,24 140,17 130,16 100,12 20,02 
17 725,01 604,18 483,34 362,51 290,00 241,67 169,17 157,09 120,84 24,17 
18 586,92 489,10 391,28 293,46 234,77 195,64 136,95 127,17 97,82 19,56 
19 365,94 304,95 243,96 182,97 146,38 121,98 85,39 79,29 60,99 12,20 
20 766,44 638,70 510,96 383,22 306,58 255,48 178,84 166,06 127,74 25,55 
21 828,57 690,48 552,38 414,29 331,43 276,19 193,33 179,52 138,10 27,62 
22 780,24 650,20 520,16 390,12 312,10 260,08 182,06 169,05 130,04 26,01 
23 607,62 506,35 405,08 303,81 243,05 202,54 141,78 131,65 101,27 20,25 
24 655,95 546,63 437,30 327,98 262,38 218,65 153,06 142,12 109,33 21,87 
25 787,14 655,95 524,76 393,57 314,86 262,38 183,67 170,55 131,19 26,24 
26 566,19 471,83 377,46 283,10 226,48 188,73 132,11 122,67 94,37 18,87 
27 662,85 552,38 441,90 331,43 265,14 220,95 154,67 143,62 110,48 22,10 
28 690,48 575,40 460,32 345,24 276,19 230,16 161,11 149,60 115,08 23,02 
29 676,68 563,90 451,12 338,34 270,67 225,56 157,89 146,61 112,78 22,56 
30 697,38 581,15 464,92 348,69 278,95 232,46 162,72 151,10 116,23 23,25 
31 787,14 655,95 524,76 393,57 314,86 262,38 183,67 170,55 131,19 26,24 
32 621,42 517,85 414,28 310,71 248,57 207,14 145,00 134,64 103,57 20,71 
33 531,66 443,05 354,44 265,83 212,66 177,22 124,05 115,19 88,61 17,72 
34 600,72 500,60 400,48 300,36 240,29 200,24 140,17 130,16 100,12 20,02 
35 441,90 368,25 294,60 220,95 176,76 147,30 103,11 95,75 73,65 14,73 
36 462,63 385,53 308,42 231,32 185,05 154,21 107,95 100,24 77,11 15,42 

37 372,87 310,73 248,58 186,44 149,15 124,29 87,00 80,79 62,15 12,43 
38 428,10 356,75 285,40 214,05 171,24 142,70 99,89 92,76 71,35 14,27 
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Продовження додатка 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 552,39 460,33 368,26 276,20 220,96 184,13 128,89 119,68 92,07 18,41 
40 573,09 477,58 382,06 286,55 229,24 191,03 133,72 124,17 95,52 19,10 
41 676,68 563,90 451,12 338,34 270,67 225,56 157,89 146,61 112,78 22,56 
42 759,54 632,95 506,36 379,77 303,82 253,18 177,23 164,57 126,59 25,32 
43 828,57 690,48 552,38 414,29 331,43 276,19 193,33 179,52 138,10 27,62 
44 714,30 595,25 476,20 357,15 285,72 238,10 166,67 154,77 119,05 23,81 
45 697,38 581,15 464,92 348,69 278,95 232,46 162,72 151,10 116,23 23,25 
46 662,85 552,38 441,90 331,43 265,14 220,95 154,67 143,62 110,48 22,10 
47 752,61 627,18 501,74 376,31 301,04 250,87 175,61 163,07 125,44 25,09 
48 787,14 655,95 524,76 393,57 314,86 262,38 183,67 170,55 131,19 26,24 
49 711,18 592,65 474,12 355,59 284,47 237,06 165,94 154,09 118,53 23,71 
50 607,62 506,35 405,08 303,81 243,05 202,54 141,78 131,65 101,27 20,25 
51 731,91 609,93 487,94 365,96 292,76 243,97 170,78 158,58 121,99 24,40 

 
 

*Примітки: 1. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей 
Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який характеризує функціональне 
використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 3,0. 
2. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код 
Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, 
коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки 
(Кф), застосовується із значенням 3,0. 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету  
від __ _________ 2019 року № ___ 

 
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь 

 

Шифр 
агрогрупи 

Нормативна грошова оцінка 1 га земель, грн 

рілля багаторічні 
насадження (сади) сіножаті пасовища 

59д 31477,56 55608,28 13769,37 9543,23 
59е 36513,97 72718,52 14010,94 11296,06 
60е 35254,86 64163,40 15218,78 11101,30 
65г 24552,49 57034,13 8696,44 7011,35 
65д 28329,80 64163,40 10387,42 8374,67 
65е 31477,56 65589,25 12319,96 9932,75 
66г 19516,09 41349,74 6039,20 5063,75 
66д 22034,29 48479,01 7005,47 5842,79 
66е 25182,05 57034,13 8454,88 6816,59 
67д 16368,33 37072,18 6280,77 3895,19 
67е 18256,98 42775,60 6280,77 4479,47 
92в 25182,05 15684,39 7005,47 5648,03 
93в 9443,27 14258,53 2174,11 2337,12 
141 -   - 4106,65 3310,92 
209е 40920,82 96958,02 17392,89 13827,94 
210в 32736,66 64163,40 12561,53 10127,50 
210д 39032,17  - 15701,91 12659,38 
210е 41550,37 92680,46 17876,02 14217,46 
211е 25182,05 49904,86 8454,88 7790,39 
212е 12591,02 34220,48 3623,52 4089,95 
215 - - - 1947,60 

Норматив 
капіталізованого 
рентного доходу  

(грн га) 

33366,21 69866,81 9179,58 6621,83 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 


