
Які є види оцінки земель? 

 

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види: 

бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними 

природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають  на 

врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-

кліматичних умовах; дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного 

земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки 

сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності 

ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; 

економічна оцінка земель - оцінка землі як природного ресурсу і засобу 

виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в 

суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, 

ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі; дані з економічної оцінки 

земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами 

та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення 

для вирощування сільськогосподарських культур; 

грошова оцінка земельних ділянок - залежно від призначення та порядку 

проведення може бути нормативною і експертною: 

нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний 

дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими 

нормативами; нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для 

визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та 

даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення 

відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці 

показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та 

охорони земель; 

експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості 

земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки 

земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних 

процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення 

результатів у вигляді звіту; експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на 

них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки, цей вид грошової оцінки 

використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та 

прав на них. 

 

В яких випадках проведення грошової оцінки земельних ділянок є 

обов’язковим? 

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок обов’язково проводиться у разі: 

визначення розміру земельного податку; 

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності; 

визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків 

спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків 

спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за 

правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої 

оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із 

законом; 

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 

розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель; 

відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до 

державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих споруд. 

проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення 

(у разі якщо попередня нормативна грошова оцінка земельних ділянок у цьому масиві 

не проводилася протягом 5 років до дня прийняття уповноваженим органом рішення 

про проведення такої інвентаризації). 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок обов’язково проводиться у 

разі: 

відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або 

комунальної власності, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої 

цієї статті; 

передачі в іпотеку земельної ділянки державної чи комунальної власності 

відповідно до закону; 

визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на 

земельні поліпшення; 

визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або 

комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду 

господарського товариства; 

визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або 

ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою 

комунального майна, яке є власником земельної ділянки; 

виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі 

земельних ділянок, що перебувають у спільній власності; 

визначення розміру майнової шкоди збитків власникам або землекористувачам 

у випадках, встановлених законом або договором; 

рішення суду. 

Грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін 

договору. 

 

Хто проводить грошову оцінку земельних ділянок? 

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок проводять юридичні особи, які є 

розробниками документації із землеустрою. 

Експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють суб’єкти оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, Закону України 



«Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», а 

також інших нормативно-правових актів. 

З Державним реєстром оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок та орієнтовними зразками заяв можна ознайомитися на офіційному веб-сайті 

Держгеокадастру (https://land.gov.ua/icat/profesionalam-zemelnoho-rynku/). 
 

Скільки коштує земля сільськогосподарського призначення в Україні? 

Значення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь відповідно до 

загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення станом на 01.01.2020 (гривень за гектар) 

№ з/п Регіон 
Рілля, 

перелоги  

Багаторічні 

насадження 
Сіножаті Пасовища 

1 АР Крим 26 005,00 58 459,98 10 145,85 4 284,71 

2 Вінницька область 27 184,00 47 053,16 3 140,38 1 558,08 

3 Волинська область 21 806,00 41 349,74 6 039,19 4 479,47 

4 
Дніпропетровська 
область 

30 251,00 55 608,28 7 971,74 6 232,31 

5 Донецька область 31 111,00 58 459,98 7 247,03 6 037,55 

6 Житомирська область 21 411,00 35 646,33 5 072,92 4 089,95 

7 Закарпатська область 27 268,00 37 072,18 6 522,33 5 258,51 

8 Запорізька область  24 984,00 41 349,74 6 039,19 4 868,99 

9 
Івано-Франківська 

область 
26 087,00 37 072,18 4 831,36 4 479,47 

10 Київська область 26 531,00 42 775,60 6 280,76 4 479,47 

11 Кіровоградська область 31 888,00 67 015,10 8 696,44 6 037,55 

12 Луганська область 27 125,00 47 053,16 8 213,30 5 842,79 

13 Львівська область 21 492,00 27 091,21 5 797,63 4 089,95 

14 Миколаївська область 27 038,00 47 053,16 8 213,30 5 842,79 

15 Одеська область 31 017,00 62 737,54 8 938,01 7 011,35 

16 Полтавська область 30 390,00 64 163,40 5 556,06 4 284,71 

17 Рівненська область 21 938,00 37 072,18 5 072,92 3 700,43 

18 Сумська область 26 793,00 49 904,86 6 522,33 4 674,23 

19 Тернопільська область 29 035,00 57 034,13 6 280,76 5 648,03 

20 Харківська область 32 237,00 67 015,10 6 280,76 6 427,07 

21 Херсонська область 24 450,00 37 072,18 5 314,49 4 284,71 

22 Хмельницька область 30 477,00 52 756,57 6 763,90 5 258,51 

23 Черкаська область 33 646,00 74 144,37 8 454,87 5 648,03 

24 Чернівецька область 33 264,00 62 737,54 5 556,06 5 063,75 

25 Чернігівська область  24 065,00 55 608,28 8 696,44 5 063,75 
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