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ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Єршова О.В., ers.oksanka@gmail.com
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Становлення законодавства України про грошову оцінку земель розпочалося після
проголошення незалежності, коли економічна та політична ситуація в країні почала змінюватися.
Статтею 1 прийнятого у 1992 р. ЗУ «Про плату за землю» було встановлено, що використання
землі в Україні є платним, плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної
плати, що визначається залежно від якості та місцеположення земельної ділянки виходячи з
кадастрової оцінки земель. Відповідні зміни були внесені і в Земельний кодекс України. «Грошова
оцінка земельних ділянок», визначала, що: грошова оцінка земельних ділянок визначається на
рентній основі; поділяється на нормативну та експертну залежно від призначення та порядку
проведення. Крім того, ЗУ «Про плату за землю» наводилося визначення грошової оцінки земель
як капіталізованого рентного доходу із земельної ділянки. Проте грошова оцінка земель
визначалася без врахування співвідношення попиту та пропозиції на земельні ділянки. У зв’язку з
цим була запроваджена експертна грошова оцінка земельних ділянок, яка являє собою обраховану
на певний період часу ринкову вартість земельної ділянки. Методику експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, під «експертної грошовою оцінкою»
розумілася визначена експертом оцінна вартість земельної ділянки, тоді як «оцінною вартістю»
називали вірогідну ціну, за яку земельна ділянка може бути продана на дату оцінки.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується для визначення розміру
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності; державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок;
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; розробки
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та
охорони земель. На жаль в Україні ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність» регламентує як експертну, так і нормативну оцінку, хоча особливості
оцінки потребують прийняття окремих законодавчих актів.
На території Запорізької області налічується 950 населених пунктів, з яких оновлення
нормативної грошової оцінки земель у 2020 році потребують 945 населених пунктів. Після
проведення робіт, надходження від платежів за землю збільшуються, як правило, в 1,5-3
рази.
Як повідомляють у Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області,
важливо оперативно завершити роботи з оновлення застарілої оцінки земель вже у 2020 році.
Загальні засади проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок доцільно
закріпити в базовому законі з оцінки майна – ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність». При цьому усі особливості земельної ділянки як об’єкта
оцінки мають передбачатися в національних стандартах та методиках оцінки. Оскільки
нормативна грошова оцінка земельних ділянок не є предметом професійної оціночної
діяльності, на неї не повинна поширюватися дія закону вище. Правові норми щодо
нормативної грошової оцінки земельних ділянок необхідно помістити в окремому законі.
Такий розподіл забезпечить більш оперативнішу та гнучку систему оцінки.
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