
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.06.2021 № 501        10 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про затвердження технічної  

документації з нормативної  

грошової оцінки земель в  

межах міста Вінниці 
 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

в межах міста Вінниці, розроблену ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-

правових відносин», на підставі ст. 15, ст.18, ст. 20 Закону України «Про оцінку 

земель», ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної 

документації», ст. 32 Закону України «Про землеустрій», Наказу  Міністерства 

аграрної політики та продовольства  від 25.11.2016  № 489 (зі змінами),  

«Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»,  

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 №213 (зі 

змінами), «Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2016 р. №831 (зі змінами), «Порядку нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», затвердженого 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017  

№ 262 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 № 1051, 

враховуючи Стандарт Державного комітету України із земельних ресурсів 

«Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів», затвердженого наказом Державного 

комітету України із земельних ресурсів від 24.06.2009 №335 (СОУ ДКЗР 

00032632-012:2009), керуючись п. 271.2 статті 271 Податкового Кодексу 

України, ст. 12 Земельного кодексу України, статтею 26, частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки в 

межах міста Вінниці, розроблену ТОВ «Інститут землеустрою та земельно-

правових відносин» (далі – Документація). 



2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель в межах міста Вінниці з 

01.01.2022р., на підставі затвердженої, відповідно до п.1 даного рішення, 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в межах міста 

Вінниці.  

3. Головному управлінню Державної податкової служби у Вінницькій 

області 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 

відділом Держгеокадастру у м. Вінниці ГУ Держгеокадастру  у Вінницькій 

області  та здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю сплати плати за 

землю. 

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

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

5. В зв’язку з прийняттям п.1 та п.2 даного рішення, визнати таким, що  

втратило чинність рішення Вінницької міської ради від 21.06.2013р. №1332 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Вінниці», зі змінами внесеними рішенням міської ради від 30.09.2016 

№412, з 01.01.2022р.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А. Іващук). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент земельних ресурсів міської ради 

Гавриш Яніна Михайлівна 

Заступник начальника  відділу використання земель 

 

 

 
 

 

 


