
 

 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

Від  21.06.2013р.      №   1332         33 сесія 6 скликання 

  м. Вінниця 

 

Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земель міста Вінниці 
 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель міста Вінниці, виконану Державним підприємством «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М.Білоконя», на підставі ст.32 Закону України «Про землеустрій», 

«Положення про державний фонд документації із землеустрою», затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004р. №1533, на виконання 

вимог ст.ст.15,18 Закону України «Про оцінку земель», ст.9 Закону України 

«Про державну експертизу землевпорядної документації», Постанови 

Кабінету міністрів України від 23.03.1995р. №213 «Про Методику 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів», рішення Вінницької міської ради від 30.03.2012р. №729, 

враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації 

Державного агентства земельних ресурсів України від 18.04.2013р. за №204-

13, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ч.1 ст.23 Закону України 

«Про оцінку земель», ст.26, ч.5 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою забезпечення економічного 

регулювання земельних відносин в м.Вінниці, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель міста Вінниці, виконану Державним підприємством «Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М.Білоконя» (далі – Документація). 

2. Встановити: 

- середню (базову) вартість 1 кв.м. земель міста – 290,80 грн/кв.м; 

- граничне значення зонального коефіцієнту Км2 від 0,54 до 2,49; 

- вартість 1 га земель сільськогосподарського призначення за  

агровиробничими групами ґрунтів.  



3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель міста Вінниці з 

01.01.2014р., на підставі затвердженої, відповідно до п.1 даного рішення, 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Вінниці.  

4. Встановити, що власником Документації є виконавчий комітет 

Вінницької міської ради. 

5. Передати Документацію до архіву Департаменту архітектури, 

містобудування та кадастру міської ради. 

6. З метою виконання Управлінням Держземагенства у Вінницькому 

районі Вінницької області покладених законодавством завдань, доручити 

виконавчому комітету міської ради передати до Управління Держземагенства 

у Вінницькому районі Вінницької області за актом прийомки-передачі один 

примірник Документації на паперових носіях та в електронному вигляді.  

7. Зобов’язати землекористувачів до 01.01.2014р. внести зміни в договори 

оренди землі в частині розрахунку орендної плати за земельні ділянки. 

8. Управлінню Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області 

забезпечити, в установленому порядку, видачу витягів з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. 

9. Вінницькій об’єднаній державній податковій інспекції у м.Вінниці 

здійснювати контроль за внесенням змін у податкові декларації власниками та 

користувачами земельних ділянок на підставі витягів з технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельних ділянок виданих Управлінням 

Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області та здійснювати 

контроль за повнотою та своєчасністю сплати плати за землю. 

10. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

11. В зв’язку з прийняттям п.1 та п.3 даного рішення, вважати з 01.01.2014р. 

таким, що втратило чинність рішення Вінницької міської ради від 19.06.2007р. 

№1109 «Про затвердження технічної документації «Проведення нормативної 

грошової оцінки земель м.Вінниці станом на 01.01.2007». 

12. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування,будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (С.Савчук). 
 

 

 

 

Міський голова   В. Гройсман 
 

 

 

 

 



Департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради 

Твєрітінова Валерія Василівна 

Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру 

 
 


