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Вступ
Чому я взявся за написання цієї книги? Уже майже 15 років я
займаюся оцінкою землі. За цей час відбулося докорінне
переосмислення предмету та мети самої оцінки. На початку 90-х років
ХХ ст. існувала містобудівна оцінка, яку ми, в інституті "Діпромісто",
використовували при порівнянні варіантів розміщення нової забудови.
Аналогічні дослідження проводили і наші колеги з інших містобудівних
організацій. Паралельно існувала оцінка сільськогосподарських угідь,
яка грунтувалася на рентній основі. Ці два види оцінки практично не
перетиналися.
Аналізуючи можливості, які давала містобудівна оцінка
проектувальникам, я почав замислюватися над алгоритмами її
формалізації, тобто розрахунку системи коефіцієнтів для окремих
частин міста, які якнайповніше враховували б багатофакторність оцінки.
Пошук цих алгоритмів та їх успішне впровадження в комплексній
економічній оцінці території населених пунктів переконали мене в
правильності цього шляху.
Уже тоді я й мої колеги звернули увагу на географічність оцінки
земель. Справді, коефіцієнти, які враховують зручність розміщення
земельної ділянки, абсолютно чітко відображають вплив географічних
факторів на вартість землі. Дивувало лише те, що на роль і значення цих
факторів, на природу їх виникнення фахівці майже не звертали уваги.
Розгалуження оцінки на два різновиди: експертну та нормативну
начебто спонукало професійних оцінювачів виголосити: нормативна
оцінка відіграє другорядну роль, вона є фіскальним, спотвореним
виразом об'єктивної картини ринку землі та нерухомості, повною мірою
розкрити яку спроможна лише ринкова (експертна) оцінка, що
спирається на загальновизнані зарубіжні методи і підходи. У такому
ракурсі розмова про географічність грошової оцінки і пошук
закономірностей, що впливають на відмінності в її формуванні,
втрачають, на думку цих фахівців, усякий сенс.
Дозвольте не погодитись із цим твердженням. Наведу кілька
аргументів. По-перше, апелювати до ринку, якого фактично в Україні не
було 80 років і який досі ще не склався, щонайменше некоректно.
Маючи можливість аналізувати звіти з експертної грошової оцінки по
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різних регіонах України, я переконався, що в багатьох з них так звана
„ринкова” ціна є відображенням не "рівноцінних умов, у яких діє
покупець і продавець", а "необхідністю для певної суспільної групи
продати, а для іншої суспільної групи або особи, − купити земельну
ділянку за фіксовану ціну". Звіт про експертну оцінку при цьому
виконує роль обґрунтування вказаної ціни. Відмінності в ціні продажу
земельної ділянки одного й того самого цільового призначення в один і
той самий час в одному й тому самому населеному пункті можуть
відрізнятися в кілька разів і між собою і від нормативної оцінки цих же
ділянок 1. У той же час, дані нормативної оцінки, які відображають
об'єктивну споживчу вартість (цінність) міської території, можуть
слугувати певним критерієм, який не дає можливості варіювати
показники експертної оцінки за бажанням.
По-друге, розширення функцій нормативної оцінки (визначення
розмірів держмита при передачі в спадщину, міні, або даруванні
земельної ділянки, при оренді тощо), передбачених Законом України
"Про оцінку земель", потребують глибшого наукового обґрунтування
окремих показників, що розраховуються в процесі виконання
нормативної грошової оцінки. При цьому підвищується роль
географічного та картографічного аналізу розподілу факторів, які
впливають на вартість території населених пунктів, виникає
необхідність типізувати населені пункти за впливом цих факторів.
По-третє, загальновідомо, що в експертній оцінці земельних
ділянок найбільш поширеним із загальновизнаних методичних підходів
є порівняння продаж аналогічних земельних ділянок. Система
коефіцієнтів, яка враховує відмінності між земельними ділянками, що
порівнюються між собою, майже повністю грунтується на географічних
факторах. Але повної їх систематизації та аналізу взаємовпливу досі
немає.
По-четверте, апелюючи до світового досвіду, ніколи не слід
забувати про те, що ринок землі і нерухомості в зарубіжних країнах
формувався століттями, а ми в Україні не пройшли ще й 20 років його
існування. У цих умовах узагальнені показники вартості території
населених пунктів, так само як і вартості інших категорій земель, на
Це, до речі, яскраво ілюструє практичну відсутність у вільному доступі інформації про продаж
земельних ділянок по різних регіонах України.

1
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певний час допомогли б не тільки уникнути масового штучного
заниження ціни на землю, обезцінювання найбільш перспективних
земель та їх продажу за безцінь, й створили б можливості для наукової
аргументації земельно-господарської та містобудівної політики нашої
держави.
Ви, шановні читачі, напевно неодноразово звертали увагу на
майже повну відсутність до 2001 р. навчально-методичних матеріалів з
оцінки земель, визначення її вартості, застосування на практиці тих, чи
інших методичних підходів до оцінювання земельних ділянок.
Останніми роками з'явилося кілька посібників, наукових монографій,
але серед них поки що немає жодної (!) географічної праці. Географічні
аспекти встановлення вартості міських територій та інших категорій
земель поодиноко висвітлювалися лише в часописах та тезах наукових
конференцій. Таким чином, необхідність написання цієї книги
зумовлюється значною мірою й бажанням заповнити існуючий вакуум.
Це видання є одночасно й науковим твором і практичним
посібником. У ньому я намагався узагальнити досвід інституту
"Діпромісто", досвід інших організацій та свій власний у сфері
встановлення вартості міських територій і застосування вартості в
різних прикладних сферах, насамперед в оцінці земель. Акцент,
зрозуміло, зроблений на економіко-географічних аспектах проблеми.
Наскільки це вдалося, судити читачам.
Автор висловлює щиру вдячність усім, хто допомагав йому в
підготовці і виданні цієї книги, висловлював цінні поради та зауваження:
керівництву інституту "Діпромісто" і особисто директору Ю. Білоконю,
науковому керівнику Л. Руденко, співробітникам Центру ГІС, друзям і
колегам з оціночної діяльності: Ю. Дехтяренко, М. Лихогруду, Ю.
Манцевичу. Окрема подяка членам моєї сім'ї за терпіння та витримку.
Автор
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1. Наукові засади оцінки вартості територій населених
пунктів
1.1. Вартість територій населених пунктів як економічна та економікогеографічна категорія
На сучасному етапі розвитку нашої держави, в умовах радикальних
змін у суспільно-господарських відносинах, набувають усе більшої ваги
вартісні показники, які характеризують потенціал і можливості окремих
географічних та адміністративно-територіальних одиниць: областей та
районів, населених пунктів, сільськогосподарських та лісових угідь тощо.
Ключове значення при цьому набуває об'єктивне визначення вартості цих
одиниць з метою подальшого їх оцінювання.
Як відомо, в основі оцінки (містобудівної, економічної, грошової)
будь-якої земельної ділянки лежить її вартість, яка створюється шляхом
капіталізації рентного дохіду. Поняття вартості земель (для населених
пунктів правильніше, на нашу думку, застосовувати термін "територія") є
фундаментальним для розуміння процесів, які відбуваються у сфері
роздержавлення власності, приватизації об'єктів нерухомості та землі, а
також у містобудівній діяльності.
Дослідження вартості проводиться досить давно. Ми не ставимо за
мету досліджувати всі аспекти формування вартості як економічної
категорії, а зупинимось докладніше на питаннях формування ренти та її
вартісному виразі.
Класична політична економія (А. Сміт, Д. Рікардо та інші вчені)
вже у ХVІІІ−ХІХ ст. ґрунтовно дослідили питання утворення ренти та
основні її види. Але всебічно закономірності формування рентних
відносин у контексті загальної теорії додаткової вартості вивчив К. Маркс
у класичному творі "Капітал". Піддаючи критиці окремі постулати Д.
Рікардо, Т. Мальтуса та інших економістів, Маркс звернув увагу на
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питання, яке й нині, в контексті географічної диференціації вартості
території та її грошової оцінки, є для нас важливим і актуальним, − умови
та сутність формування вартості території через різні види земельної
ренти 2. В контексті цього можна згадати вислів К. Маркса про те, що
вартість та ціна землі – це ціна не землі, а тої земельної ренти, яку вона
приносить, розрахована у відповідності із звичайною відсотковою ставкою
[45]. Таким чином, економічна сутність вартості землі визначається саме
рентою (рентним дохідом), який вона може приносити.
Рентний дохід (земельна рента) − дохід, що може бути отриманий
із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування
земельної ділянки. Рентний дохід розраховується як різниця між
очікуваним валовим дохідом від реалізації продукції, отримуваної на
земельній ділянці, та виробничими витратами і прибутком виробника [9].
Нині земельна рента стає наріжним каменем нової земельної
політики в наших містах. Саме використання ренти як додаткового дохіду,
який отримує власник (користувач) земельної ділянки, дає можливість
перебудувати земельні відносини в місті і поступово дійти розуміння того,
що земля, як і будь-який інший товар може приносити прибуток.
Вартість землі і рента від її використання − найважливіші економічні
детермінанти

розвитку

міст.

Розміщення

будь-якого

підприємства

містоутворюючої і містообслуговуючої сфер визначається

можливістю

одержати додатковий прибуток від використання переваг географічного
положення

(на

макро-,

мезо-

і

мікрорівні),

а

також

кращого

інфраструктурного облаштування земельної ділянки. Безумовно, при
цьому не слід ігнорувати і вплив інших чинників (загальна економічна
ситуація, кон'юнктура ринку, фінансові, інвестиційні фактори).
У класичній політичній економії виділяється три основні форми
земельної ренти: абсолютна, монопольна та диференціальна. Відмінність у
2

К. Маркс застосовує класичний вираз "рента" без уточнення − "земельна".
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вартості окремих міських ділянок (територій) зумовлюється саме впливом
диференціальної ренти.

Диференціальна рента – це додатковий

прибуток, що виникає внаслідок витрат праці на середніх і кращих
земельних ділянках або внаслідок додаткових вкладань капіталу, який
привласнює власник землі.
Усі класики політичної економії, починаючи від А. Сміта, Д. Рікардо
та К. Маркса, розглядають ренту, що виникає на сільськогосподарських,
або лісогосподарських землях (у К. Маркса окремий розділ стосується
ренти на землях, які використовуються при видобутку мінеральносировинних ресурсів). Формування диференціальної земельної ренти в цих
випадках зумовлюється відмінностями в природних умовах, які призводять
до

того,

що

при

однакових

витратах

на

різних

за

якістю

і

місцезнаходженням землях виробляється різний обсяг продукції, а
відповідно − і різний додатковий дохід, який і є матеріальною основою
ренти. Джерело утворення ренти − надлишок додаткової вартості,
створюваної працею сільськогосподарських найманих робітників над
середнім прибутком, що виникає внаслідок вищої продуктивності праці на
порівняно

кращих

земельних

ділянках

(родючіших

або

ближче

розташованих до місця збуту, або таких, у які вкладено додатковий
капітал).
Таким чином, фактори, які впливають на утворення диференціальної
ренти в сільськогосподарському виробництві, поділяються на об’єктивні
(бонітетні характеристики грунтів, їх родючість, природно-господарські
умови місцезнаходження) і суб’єктивні, що залежать в основному від
підвищення інтенсивності ведення господарства, продуктивності праці
тощо. Тому за способом утворення диференціальну земельну ренту
поділяють на два види: диференціальну ренту І (утворюється під дією
об’єктивних факторів при одному й тому самому рівні інтенсивності
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ведення господарства) і диференціальну ренту ІІ (в результаті дії
суб’єктивних факторів на тих самих земельних ділянках) [45].
Разом з тим не можна не звернути уваги на те, що закономірності
утворення земельної ренти в населених пунктах такі самі, як і в сільському
господарстві. Специфіка ж полягає в тому, що земля в населених пунктах
розглядається не як засіб (ресурс) виробництва, а як просторовий базис
забезпечення життєдіяльності населення.
Цінність міських земель полягає у їх здатності приносити додатковий
прибуток, який з'являється в містах насамперед завдяки зручному
місцезнаходженню щодо ринків ресурсів і збуту та інфраструктурному
облаштуванню території. За можливість отримання цього дохіду власне і
справляється плата за міські землі. Вона повинна відповідати грошовій
сумі, яка, якщо її вкласти в банк, дасть у вигляді відсотків з вкладу
прибуток такого самого розміру, що й рентний дохід, який щорічно
одержуть з даної земельної ділянки. Тобто вартість землі − це
капіталізована земельна рента.
На своєрідність прояву диференціальної ренти І та ІІ (принагідно до
будівельної та містобудівної оцінки території населеного пункту) звертала
увагу

С.

Кабакова.

Зокрема,

вона

писала

про

те,

що

"если

дифференциальная рента І по существу является результатом различий в
естественных свойствах строительных участков и в связи с этим
различного эффекта от одинакового размера вкладываемых средств, то
дифференциальная рента ІІ представляет собой дополнительный эффект от
ранее производимых капиталовложений в освоение территории" [36,25].
А.Маршалл

[46] вказує

на особливий

характер

вартості

за

місцезнаходженням (situation value), яка виникає внаслідок переваг
земельної ділянки за рахунок кращого розміщення по відношенню до
ринків робочої сили або ринків збуту продукції. На ці самі питання
звертають увагу у своїх дослідженнях і інші зарубіжні та вітчизняні вчені-
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економісти (Г. Гаррісон, Дж. К. Екерт, Г. Шмельов, Є. Виноградов, Ю.
Дехтяренко та ін.).
Можна констатувати, що диференціальна міська земельна рента
формується

під

впливом

двох

основних

факторів:

зручності

місцезнаходження (географічна складова) та рівня облаштування
(інфраструктурна складова). При цьому кожна із складових має свою
специфіку прояву на регіональному (загальнодержавному), зональному
(внутрішньоміському) та локальному рівнях. Детальніше ці питання
розглядаються далі.
Аналіз умов формування міської ренти був би не повним без розгляду
ще двох її різновидів − абсолютної та монопольної.
Абсолютна рента характеризує ефективність цільового використання
земельної ділянки. На відміну від диференціальної ренти, вона не залежить
від конкретних властивостей ділянки. Її показники відносяться в цілому до
галузі чи виду діяльності, що використовує землю, і визначаються
притаманній їй органічній будові капіталу: будь-яка галузь народного
господарства використовує землю в якості просторового операційного
базису, створюючи тим самим мінімальну галузеву ренту. Її можна назвати
рентою переваги цілі використання.
Монопольна рента в населених пунктах утворюється на всіх
ділянках незалежно від їх властивостей, оскільки для розміщення
будівництва потрібні ділянки в певних місцях на певних територіях, а
пропозиції вільних ділянок внаслідок обмеженості території міста в цілому
не відповідають попиту на них. Особливо це стосується районів, які мають
якості, що практично неможливо відтворити: ядро центру, що історично
склався; заповідні території; території з оздоровчими властивостями тощо.
Таким чином, вартість території населеного пункту визначається
земельною рентою, в якій найважливішу роль відіграє диференціальна
рента. Вартість є основою для визначення ціни за окрему земельну ділянку
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(територію). Залежності від цілей оцінювання вартість і ціна можуть
відрізнятися.
Відповідно до Національного стандарту №1, вартість визначається,
як "еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі
грошей" [9]. При цьому ймовірна сума грошей, − це "найбільша сума
грошей, яку може отримати продавець та може погодитися сплатити
покупець" [9]. Таке визначення досить жорстко прив'язує нас до ринкових
умов формування вартості − вона виникає тільки тоді, коли одночасно
створюються попит і пропозиція на певний товар, різновидом якого
виступає земельна ділянка (територія). Власне кажучи, "ймовірна сума
грошей" і є ціною, яка є наслідком виникнення вартості.
У зв'язку з цим можуть виникати окремі різновиди вартості,
залежно від кінцевої мети її визначення: ринкова, споживча, ліквідаційна,
страхова, інвестиційна, спеціальна.

Визначення цих видів вартості

наводиться в Національному стандарті №1:
• ринкова вартість − вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки
на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за
умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без
примусу;
• ліквідаційна вартість − вартість, яка може бути отримана за умови
продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку
експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за
ціною, яка дорівнює ринковій вартості;
• вартість заміщення − визначена на дату оцінки поточна вартість
витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта
оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;
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• вартість відтворення − визначена на дату оцінки поточна вартість
витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта,
який є ідентичним об'єкту оцінки;
• залишкова вартість заміщення (відтворення) − вартість заміщення
(відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для
нерухомого майна − з

урахуванням ринкової вартості земельної

ділянки при її існуючому використанні прав, пов'язаних із земельною
ділянкою);
• спеціальна вартість − сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка
формується

за

наявності

нетипової

мотивації

чи

особливої

заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;
• інвестиційна вартість − вартість, визначена з урахуванням конкретних
умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;
• вартість у використанні − вартість, яка розраховується виходячи із
сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його
найбільш ефективному використанню;
• оціночна вартість − вартість, яка визначається за встановленими
алгоритмом та складом вихідних даних;
• дійсна вартість майна для цілей страхування − вартість відтворення
(вартість заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно
до умов договору страхування.
Якщо економічні передумови формування міської ренти вивчені
фахівцями досить детально, то економіко-географічні особливості її
виникнення й розвитку практично не вивчені. Однією з найбільших
проблем у сучасній економічній географії є її взаємозв'язок з регіональною
економікою. У контексті вивчення питання щодо диференціації міської
ренти вирішення цієї проблеми набуває особливо важливого значення.
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Як відзначає М. Нікітіна "у 80-х роках двадцятого століття в
європейській науці виник новий, географічний, напрям в економіці,
орієнтований на дослідження закономірностей і принципів просторової
концентрації виробництва й на аналіз формування фінансових потоків на
регіональному рівні" [50]. Цей новий напрям, який по суті являє собою
синтез класичної економічної теорії і регіональної економіки, має спільний
об'єкт дослідження з економічною географією. Постає питання про синтез
двох дисциплін, перші кроки до якого були зроблені вже давно.
"Просторова економіка" А. Льоша та В. Кристалера, "теорія розміщення" І.
Тюнена та А. Вебера, теорія "інноваційного розвитку" Й. Шумпетера − усі
ці наукові теорії синтезували підходи регіональної економіки та
економічної географії.
На

думку

економіко-географів,

головним

недоліком

праць

регіональних економістів стала надмірна математизація та формалізація не
тільки методів дослідження, а й сприйняття самого об'єкту дослідження –
окремих регіонів та населених пунктів. Особливо це стосується праць
відомого географа та економіста У. Ізарда [35].
Останніми роками економісти, як відзначає М. Нікітіна, знову
"відкрили" географію. З'явилися нові течії, серед яких є дослідження,
прямо пов'язані з аналізом регіональних умов формування вартості та
поєднаних із цим проблем (П. Кругман, М. Портер, С. Брекман, Г.
Гарретсен, Р. Барроу, Б. Артур). Серед них особливе місце займають праці
П. Кругмана з питань вивчення просторової концентрації господарської
діяльності [80;81].
Тим не менше, в працях зарубіжних економіко-географів дуже мало
уваги надається дослідженню економіко-географічних особливостей
диференціації міської земельної ренти. Причини тут, на наш погляд,
полягають у тому, що диференціація ренти, як і просторовий розподіл
вартості території населених пунктів, у державах з ринковою економікою
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визначається виключно дією ринкових факторів, які є предметом
дослідження економістів, оцінювачів, ріелтерів, а не економіко-географів.
Полем же дослідження економіко-географів та регіональних економістів є
здебільшого відмінності в показниках розвитку окремих регіонів, а також
специфіка формування галузевих трендів.
Але для держав, економіка яких перебуває на стадії ринкової
трансформації, надзвичайно важливо встановити

загальні економіко-

географічні особливості виникнення диференціальної міської земельної
ренти і, відповідно, − вартості території населених пунктів. Вони
полягають у відмінностях у цінності міських і сільських територій, які
визначаються

природно-ресурсним

потенціалом,

географічним

положенням, демографічним потенціалом та рівнем урбанізації, рівнем
соціально-економічного

розвитку,

станом

довкілля,

функціонально-

планувальною структурою, рівнем розвитку інженерно-транспортної
інфраструктури. Комплекс прояву цих факторів можна назвати цінністю
території.
Взагалі, аналіз географічної складової диференціальної міської ренти
в науковій та методичній літературі здійснений явно недостатньо.
Насамперед, не визначені економіко-географічні фактори, які зумовлюють
виникнення географічної складової ренти на регіональному, зональному та
локальному рівнях.
Суть проблеми полягає в тому, що традиційно диференціальна рента
розглядається
економічна

з

класичних

категорія,

що

позицій
виникає

марксівської
при

політекономії

як

сільськогосподарському

виробництві. У той же час дослідженням диференціальної ренти, яка
виникає на інших, не сільськогосподарських землях, практично не
приділялася увага, хоча вже у ХVІІІ та ХІХ ст. з'явився досвід дослідження
рентних відносин у будівництві, промисловості, на транспорті (наприклад,
у А. Сміта), не кажучи вже про сучасні теорії.
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Акцентування уваги в дослідженні рентних процесів на природносільськогосподарських факторах призвело до того, що і в тих небагатьох
публікаціях, присвячених питанням економіко-географічної обумовленості
формування вартості земель (територій), йдеться головним чином про
оцінку

земель,

або

земельний

кадастр

сільськогосподарських

чи

лісогосподарських угідь. Це звужує питання до оцінки впливу на
формування диференціальної ренти і вартості території лише фізикогеографічних факторів, залишаючи поза увагою економіко-географічні
фактори.
Інший

напрям

сучасної

економічної

географії

пов'язаний

із

вартісною (економічною) оцінкою природних ресурсів. В. Руденко при
цьому виділяє два підходи до визначення величини оцінки природних
ресурсів: залежно від витрат на їх відновлення (відтворення) та залежно
від ефекту від їхньої експлуатації [63,76−77]. На думку автора, майбутнє за
другим підходом, що розглядає диференціальну ренту, диференціальний
дохід, валову продукцію та чистий дохід як показники оцінки.
Фактично

українська

суспільно-економічна

географія

впритул

підійшла до опанування такої важливої сфери, як земельно-оціночна
діяльність. Але, на нашу думку, звуження теоретичної бази дослідження
вартості міських територій та їх грошової оцінки лише кадастровою
оцінкою помилкове. Справа в тому, що кадастрова оцінка земель, яка була
широко

розповсюджена

в

радянські

часи

для

оцінювання

сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, далеко не в повній мірі
визначає принципи та методи оцінювання територій населених пунктів. Як
уже згадувалося, диференціальна рента, а отже, і вартість цих територій
визначається не природно-господарськими, а містобудівними умовами.
Серед них найважливіше місце займає їх географічне положення.
Таким чином, основна увага економіко-географів має бути звернута
на

дослідження

географічних

умов

формування

вартості

міських
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територій. Одночасно постає важлива проблема дослідження умов
диференціації вартості в межах окремих населених пунктів, їх типізація за
особливостями рентоутворення. У контексті вирішення цих питань
необхідно зауважити, що нормативно-методична база грошової оцінки
земель населених пунктів підлягає суттєвому переробленню. Головні
недоліки існуючої нормативно-методичної бази грошової оцінки земель
населених пунктів:
1)

недостатнє

наукове

обґрунтування

значень

регіональних

коефіцієнтів, що визначаються економіко-географічними факторами, які
впливають на вартість території населених пунктів;
2) відсутність об'єктивних критеріїв розподілу вартості земельних
ділянок різного функціонального призначення в межах населених
пунктів різної величини та господарського статусу;
3) необхідність внесення корективів до рекомендованих граничних
коефіцієнтів (найвищого, найнижчого), що визначають внутрішню
диференціацію вартості міських територій.
Подолання цих недоліків, яке має відбутися в найближчий час за
активної

участі

економіко-географів,

значно

підвищить

науково-

методичну базу нормативної та експертної грошової оцінки земель
населених пунктів і в цілому сприятиме поліпшенню земельнооціночної
діяльності.
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1.2. Методологічні підходи до визначення вартості територій
населених пунктів України
Дослідження економічних та економіко-географічних факторів
утворення ренти в населених пунктах та вивчення умов формування в них
вартості

впритул

наблизили

нас

до

встановлення

загальних

методологічних підходів щодо визначення вартості території населених
пунктів України. Для цього необхідно з'ясувати, який зв'язок існує між
поняттями цінність території, вартість території, оцінка земель
(території) та ціна землі (території).
Поняття "цінність території" цілком зрозуміле для географа,
оскільки передбачає розгляд не тільки міських територій, а й природних
компонентів (ландшафту, лісу, акваторій, мінерально-сировинних та
рекреаційних ресурсів тощо). Дослідженням цих аспектів цінності
українські географи займаються вже давно і в цій сфері накопичений
значний науковий досвід (В. Руденко, О. Топчієв, І. Горленко та ін.).
Зауважимо, що встановлення цінності природних компонент, як правило,
відбувалося на макрорівні. Принагідно до території населеного пункту
цінність є фундаментом для виникнення вартості. Таким чином, виникає
логічний ланцюжок: цінність – вартість. Залишається визначити в цьому
ланцюжку місце оцінки земель (території) та їх ціни.
Відповідно до Закону України "Про оцінку земель" різновидами
оцінки є: грошова, економічна, бонітетна. Додамо до цього ще й
містобудівну оцінку.
Згідно з Законом України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про плату за землю" грошова оцінка є капіталізованим
рентним дохідом із земельної ділянки [3,ст.1]. Таке визначення не дає
відповіді на поставлене запитання, оскільки визначає економічну сутність
оцінки, а не її причинний зв'язок із вартістю та ціною. На нашу думку,
грошова оцінка, так само як й інші види оцінки (економічна, бонітетна,
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містобудівна) є засобом встановлення ціни земельної ділянки через її
рентні властивості. Залежно від того, який вид вартості підлягає
оцінюванню, вона й поділяється на грошову нормативну, грошову
експертну, економічну, або бонітетну. Тому оцінка має передувати ціні як
результату її проведення. Таким чином логічний ланцюжок замикається:
цінність−вартість−оцінка−ціна.
Методологія визначення вартості територій населених пунктів
України у зв'язку цим має базуватися на таких постулатах:
1. вартість

території

населеного

пункту

відрізнятиметься

в

залежності від виду оцінки та мети оцінювання;
2. інструментом

установлення

вартості

є

відповідна

оцінка

(грошова, економічна, містобудівна);
3. в основі методології визначення будь-якої вартості лежить
капіталізація рентного дохіду в комплексі з іншими факторами
(фізико- та економіко-географічними, містобудівними тощо).
Оскільки величина диференціальної міської ренти в усіх випадках
визначається географічною та інфраструктурною складовими, необхідно
дослідити особливості їх прояву під час оцінювання міської території
(міських земель).
Уперше географічні особливості формування диференціальної
земельної ренти були розглянуті у [54]. Було з'ясовано, що географічна
складова

включає

три

компоненти:

регіональний

(макрорівень),

внутрішньоміський (мезарівень) та локальний (мікрорівень).
Регіональна

компонента

враховує

вплив

на

міську

ренту

загальнодержавних та регіональних факторів: географічне положення,
фізико-географічні та економіко-географічні умови, систему розселення,
адміністративний статус населеного пункту, його господарську структуру
тощо. Частка регіональної компоненти в загальній величині географічної
складової неоднорідна і може становити від 10-20 до 70-80% .

20

Внутрішньоміська (зональна) компонента враховує розміщення
оцінюваної території у межах населеного пункту; близькість до центру,
місць прикладання праці, місць відпочинку, транспортних вузлів, центрів
громадського обслуговування, екологічний стан території тощо. Частка
внутрішньоміської компоненти теж неоднорідна і, як правило, становить
25-50%.
Локальна компонента враховує особливості розміщення території
(земельної ділянки) на мікрорівні. При цьому в загальній кількості
факторів, які впливають на її формування, значна частка належить фізикогеографічним та інженерно-геологічним (наявність рекреаційних та
природоохоронних територій, характер рельєфу, прояви підтоплення,
карсту тощо). Слід зазначити, що інженерно-геологічні умови досить
впливають як на нормативну так і на експертну оцінку окремих земельних
ділянок.

Значний

внесок

у

локальну

компоненту

вносять

також

містобудівні й санітарно-гігієнічні фактори. Загальна ж частка локальної
компоненти в географічній складовій диференціальної міської ренти не
перевищує 25%.
Географічна складова диференціальної міської ренти, таким чином,
може бути виражена трьома шляхами: кількісним показником (грн/м2),
відсотком у загальній величині міської ренти або коефіцієнтом, який
розраховується від середньоукраїнського значення. Останній шлях
здається нам найбільш зручним та перспективним. На рис.1.1 відображено
диференціацію міст України за величиною коефіцієнта Км1, який
відображає

регіональну

компоненту

географічної

складової

диференціальної міської ренти.
За наведеною картою можна зробити кілька основних висновків:
1. Найвищими показниками регіональної компоненти відзначаються 9
населених пунктів: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк,
Ялта, Алушта, Алупка, Євпаторія та Феодосія. Із цих міст 5 мають
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статус курортів, а решта – міста-мільйонери з найбільшим в Україні
містобудівним та економічним потенціалом.
2. Переважна кількість міст мають найнижчі показники регіональної
компоненти ренти.
3. Найбільший вплив на регіональну компоненту здійснюють два
фактори: наявність у місті рекреаційних та оздоровчих ресурсів і
адміністративно-господарський статус. При цьому роль цих факторів
суттєво зростає із збільшенням чисельності населення міста.
4. Географічно міста з найвищим показником регіональної компоненти
зосереджені в семи ареалах: приміських зонах Києва, Харкова, Одеси
та Дніпропетровська, у Донбасі, Прикарпатті та на південному
узбережжі Криму.
5. На противагу цим ареалам з найнижчими показниками регіональної
компоненти виступає Полісся та зона, розміщена в чотирикутнику з
умовними вершинами Київ, Черкаси, Первомайськ Миколаївської
області та Вінниця.
Щодо інфраструктурної складової диференціальної міської ренти
(рис.1.2), то вона має кілька суттєвих відмінностей, через що можна
говорити про різний вплив двох складових на формування міської ренти.
Ці відмінності полягають у наступному:
1. Найвищі показники інфраструктурної складової мають три міста:
Київ, Львів і Трускавець.
2. У цілому географічний розподіл показника інфраструктурної
складової більш рівномірний, ніж у випадку з географічною
складовою
3. Із зростанням чисельності населення співвідношення географічної та
інфраструктурної складових змінюється на користь географічної, а із
зменшенням – на користь інфраструктурної. Таким чином, можна
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зробити висновок, що зростання ролі географічного фактора тісно
пов'язане із збільшенням чисельності населення міст.
Повертаючись до питання про економічні передумови виникнення
та формування диференціальної міської ренти ми можемо стверджувати,
що в міських умовах її географічна складова є відображенням класичної
диференціальної ренти І, а інфраструктурна складова – диференціальної
ренти ІІ. Наведений вище аналіз відмінностей двох складових ренти
засвідчує дуже важливий методологічний факт: обидва різновиди міської
ренти мають чітку географічну диференціацію, а отже, − зумовлюють
необхідність дослідження умов та факторів формування ренти в населених
пунктах України.
Другий важливий методологічний аспект формування вартості
території населених пунктів України полягає у визначенні підходів до
встановлення грошової оцінки квадратного метра земельної ділянки на
основі капіталізації рентного дохіду.
Ми не ставимо за мету дослідження у зв'язку із цим аспектів
виникнення валового дохіду, чистого дохіду, ролі в цьому продуктивності
праці та інших чисто економічних факторів, оскільки головним завданням
цієї книги є встановлення саме географічних аспектів формування вартості
території населених пунктів. До того ж ці питання детально та всебічно
досліджені фахівцями (Б. Пасхавер, Л. Канторович, К. Гофман та ін.).
Принципово важливим для нас є встановлення того факту, що в ринкових
умовах кількісний критерій вартості міських територій встановлюється
лише на основі капіталізації рентного дохіду, який, знов таки, виникає в
умовах дії диференціальної міської ренти.
Ставка (норма) капіталізації та її термін при цьому може
встановлюватись або на базі фіксованого показника (як правило, в процесі
виконання нормативної грошової оцінки), або на базі ринкових даних
(експертна грошова оцінка).
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На сьогодні у нормативній оцінці земель населених пунктів
застосовується показник ставки капіталізації 3%, що є неприпустимо
низькою величиною, адже ринкові показники ставки капіталізації для
земельних ділянок, які оцінюються в населених пунктах, складають
12−20%. Тобто, діючий показник ставки капіталізації як мінімум у чотири
рази нижче від ринкового. Методологічним завданням, яке стоїть перед
оцінювачами, є наукове обґрунтування фіксованої ставки капіталізації для
здійснення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Таким чином, відмінності в методологічних підходах до визначення
вартості територій населених пунктів України полягають, по-перше, в меті
оцінки вартості території, а по-друге, як наслідок, − у різних методах
визначення ставки капіталізації: або як неринкової (фіксованої) величини,
яка, в той же час має формуватись на даних узагальнення ринку земель,
або як результат вивчення ринку на дату оцінки.
Тут ми впритул підходимо до методичних питань оцінювання
міських територій (земель), що буде предметом дослідження наступних
розділів.
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Рис.1.1. Диференціація міст України за величиною коефіцієнта Км1, який
відображає регіональну компоненту географічної складової диференціальної міської
ренти.

Рис.1.2. Диференціація міст України за величиною інфраструктурної складової
диференціальної міської ренти (питомі витрати інженерно-транспортної та
природоохоронної інфраструктури на кв. м території).
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1.3. Розвиток демографічних процесів у населених пунктах України на
сучасному етапі та їх вплив на формування вартості території
Сучасний стан розвитку населених пунктів України необхідно
розглядати в контексті глобальних змін у процесах урбанізації, які
відбуваються у світі та Європі зокрема останніми десятиріччями.
Розвиток міст завжди відображав зміни в суспільно-історичних
формаціях. Перші міста, які виникли в епоху рабовласництва, не тільки
концентрували громадсько-політичні функції, але й сприяли розвитку
ремесел, культури, освіти, релігії. Характерною формою існування міст
цієї епохи стали стародавньогрецькі поліси, які створювала грецька
діаспора на узбережжях Середземного, Чорного та Азовського морів. Саме
в цей час були утворені перші міста на території України – Херсонес
Таврійський, Пантікапей, Тіра, Ольвія.
В епоху середньовіччя міста виступали противагою феодальним
замкам і відігравали, безумовно, позитивну роль у суспільному розвитку.
Саме в середньовічних містах сформувався новий активний клас –
буржуазія, який відіграв важливу роль у революційних перетвореннях в
Англії і Голландії (ХVІ − ХVІІ ст.), а потім – і в інших європейських
державах. У цей час сформувалися ядра найбільших європейських міст:
Лондона, Парижа, Берліна, Амстердама, Рима, Мадрида, Відня та ін.
Але найбільший імпульс для розвитку міста отримали в епоху
капіталізму. В ХІХ ст. міста активно виникають та розвиваються не тільки
на Євразійському континенті, але й у Північній та Південній Америці,
Африці, Австралії. Бурхливий розвиток торгівлі приводить до значного
зростання населення насамперед портових міст. У цей час переживають
розквіт у розвитку Нью-Йорк, Сан-Франціско, Санкт-Петербург, Марсель,
Ріо-де-Жанейро, Кейптаун, Бомбей, Сінгапур, Шанхай, Мельбурн, Сідней.
Ці процеси не залишили осторонь і територію України, що перебувала тоді
в складі Росії. Активний розвиток Одеси був зумовлений виконанням нею
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функції головних торговельних воріт Російської імперії на півдні. Розвиток
Харкова та Донецька (Юзівки) тісно пов'язаний із розміщенням тут
мануфактурного та гірничовидобувного виробництва.
Величезні зміни відбулися у розвитку міст у ХХ ст. Це пов'язано не
тільки із суспільно-політичними змінами (утворення на початку століття
Радянського Союзу, а в подальшому – ряду сателітних соціалістичних
країн), а й з розвитком науково-технічного прогресу, який зумовив зміни
характеру суспільного виробництва в містах і як наслідок – зміни в
розселенні

населення.

Починає

проявлятися

феномен

"зворотної

урбанізації", коли чисельність населення найкрупніших міст в економічно
розвинутих країнах Європи, у США, Канаді, Японії не зростає а
зменшується. Причиною таких процесів є те, що процес урбанізації несе в
собі не тільки позитивні, а й негативні тенденції, зокрема впливає на
погіршення транспортного обслуговування в найкрупніших містах,
погіршує екологічний стан, непропорційно збільшує ціну на землю та
нерухомість у центрі цих міст тощо.
Взагалі процес урбанізації слід розглядати в аспекті не стільки
механічного збільшення населення міст, скільки як процес якісних змін у
міському середовищі, а також у суспільній свідомості міських жителів. Є.
Перцик відзначає, що "развитие урбанизации обусловливает интенсивные
процессы,

которые

при

этом

могут

продолжаться

и

нарастать:

концентрация, дифференциация и интенсификация видов деятельности
(функций), формирование новых пространственных структур расселения в
оптимальных для развития ареалах, распространение городского образа
жизни на всю сеть населенных мест"[59,40]. Противагою урбанізації є
рурбанізація (поширення сільського характеру проживання населення). У
деяких європейських країнах рурбанізація знаходить активну підтримку
серед широких верств населення, в тому числі і серед державних діячів.
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Населення міст неухильно зростає. На початку другого тисячоліття в
містах проживало не більше ніж 1 млн чол., у 1800 р. – близько 30 млн, у
1900 р. – близько 200 млн, у 2003 р. – 3 млрд чол. За прогнозом ООН
(www.un.org), у 2030 р. міське населення зросте до 5 млрд чол. Це
відбуватиметься, насамперед, внаслідок збільшення населення в містах
Азії, Африки та Латинської Америки. На сьогодні серед 50 найбільших
міст світу 31 місто представляє Азію (рахуючи й Стамбул, який можна
відносити і до європейських міст), 5 − Африку та 6 Латинську Америку
(табл.1.1). Європа делегувала до цього рейтингу лише 2 міста. За останні
25 років у рейтингу найкрупніших міст світу відбулися істотні зміни.
Втратили свої позиції Токіо, Шанхай, Нью-Йорк, Лондон і певною мірою
навіть Мехіко та Сан-Паулу. Натомість стрімко увірвалися у "верхні
поверхи" рейтингу Буенос-Айрес, Мумбай, Сеул, Джакарта, Карачі та
Маніла. Це є наслідком глобального перерозподілу міського населення у
світі, а також внутрішнього перерозподілу населення всередині окремих
держав.
Якщо співвіднести кількість населення найбільшого міста з усією
чисельністю населення держави, то в економічно розвинутих країнах воно
як правило менше, ніж у слабко розвинутих. У державах "великої сімки"
частка найкрупнішого міста у населенні країни не перевищує 15% (у США
– 3%, Японії – 6,5%, Великій Британії – 12,4%, Франції – 3,5%, Німеччині
– 4,1%). У той же час у деяких

із слабкорозвинутих країн ця цифра

перевищує 30 % (Аргентина, Чилі).
У європейських же країнах, США, Канаді, Японії населення міста
може бути суттєво меншим від населення міської агломерації – території,
яка безпосередньо прилягає до самого міста і включає в себе населені
пункти, які адміністративно йому підпорядковані. Якщо населення міста
Париж становить 2,1 млн чол., то Паризька міська агломерація –9,3 млн
(тобто співвідношення населення самого міста та його агломерації
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становить 1:4).

Населення Токійської міської агломерації перевищує

населення Токіо майже на 4 млн чол, Лондонської міської агломерації
перевищує населення Лондона на 3 млн чол. Останніми роками демографи
зафіксували перевищення темпів приросту населення в межах найбільших
міських агломерацій світу відповідно темпам приросту в самих містахцентрах. В останніх деяких випадках фіксується навіть зменшення
кількості населення.
Серед причин таких тенденцій, що мають місце в розвинутих
країнах, головними, на нашу думку є дві: по-перше, зростає привабливість
умов проживання в приміських зонах найкрупніших міст (чисте повітря,
сприятливі соціальні та психологічні умови); по-друге, збільшуються ціни
на нерухомість у самих містах і, насамперед, у їх центральних частинах.
Взагалі демографічні та урбанізаційні процеси в світі на початку ІІІ
тисячоліття характеризуються кількома головними тенденціями.
Відбувається перерозподіл населення між окремими континентами
та групами держав: зростає частка населення країн Азії, Африки та
Латинської Америки, зменшується частка країн Європи, Північної
Америки та Океанії.
У більшості держав світу відбувається зростання кількості міського
населення та розвиток процесів урбанізації. При цьому зменшується
кількість сільського населення.
Відбувається перерозподіл населення всередині більшості держав: у
найбільш розвинутих країнах активно зростає кількість населення в
зовнішніх частинах агломерацій, а також у малих і середніх містах. У
слабкорозвинутих країнах активно зростає населення кількість столиць та
інших найкрупніших міст.
Зростають
міждержавних

міграційні
міграцій

процеси.
залишаються

Основними
країни

напрямками
Європейського

Співтовариства, США, Канада. Серед держав, у яких за останнє
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десятиліття сформувалося стабільне від'ємне сальдо механічного приросту
опинилась Україна.
Таблиця 1.1
Населення 50 найбільших міст світу1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Місто
Буенос-Айрес
Мумбай (Бомбей)
Сеул
Джакарта
Карачі
Маніла
Сан-Паулу
Делі
Стамбул
Шанхай
Мехіко
Дакка
Москва
Токіо
Нью-Йорк
Лагос
Каїр
Тегеран
Ліма
Лондон
Пекін
Санта-Фе-де-Богота
Бангкок
Кіншаса
Ріо-де-Жанейро
Лахор
Багдад
Сантьяго
Калькутта
Санкт-Петербург
Бангалор
Тяньцзінь
Ченай (Мадрас)

Кількість
населення,
млн.чол.
(2002 р.)
12, 96
12,15
11,15
10,81
10,27
10,13
10,06
10,0
9,22
9,03
8,66
8,54
8,38
8,18
8,04
8,03
7,76
7,72
7,60
7,39
7,13
6,68
6,51
6,30
6,03
5,61
5,61
5,03
4,67
4,62
4,38
4,34
4,30

Держава
Аргентина
Індія
Республіка Корея
Індонезія
Пакистан
Філіппіни
Бразилія
Індія
Туреччина
Китай
Мексика
Бангладеш
Росія
Японія
США
Нігерія
Єгипет
Іран
Перу
Велика Британія
Китай
Колумбія
Таїланд
ДР Конго
Бразілія
Пакистан
Ірак
Чилі
Індія
Росія
Індія
Китай
Індія
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№
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
…
67

Місто
Сідней
Сінгапур
Пусан
Янгон (Рангун)
Ухань
Лос-Анджелес
Александрія
Ер-Ріяд
Ахмадабад
Гайдарабад
Йокогама
Шеньян
Гуанчжоу
Хошімін
Мельбурн
Касабланка
Анкаpа

Кількість
населення,
млн.чол.
(2002 р.)
4,21
4,15
4,09
4,02
3,96
3,83
3,81
3,63
3,58
3,52
3,48
3,45
3,43
3,38
3,36
3,34
3,33

Продовження таблиці 1.1
Держава
Австралія
Сінгапур
Республіка Корея
М'янма
Китай
США
Єгипет
Саудівська Аравія
Індія
Індія
Японія
Китай
Китай
В'єтнам
Австралія
Марокко
Туреччина

Київ
2,62
Україна
Примітка: 1 за даними: www.world-gazetteer.com.

Демографічні процеси в Україні відображають загальні тенденції
світової урбанізації, але їм притаманні і свої характерні риси.
На динаміку населення нашої держави істотний вплив здійснили
негативні суспільно-політичні явища, що відбулися на початку та в
середині минулого століття: Перша світова війна, Жовтнева революція та
громадянська війна, Голодомор 30-х років, Друга світова війна та повоєнні
процеси. За оцінками деяких фахівців [79], у ХХ столітті Україна втратила
(включаючи непрямі втрати) до 20 млн свого населення. Причому втрати
торкнулися найбільш демографічно та соціально активних верств
населення.
З іншого боку, політика індустріалізації, що активно проводилася
Радянської владою, сприяла розміщенню на території України численних
промислових підприємств, передислокації сюди населення з інших регіонів
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СРСР і як наслідок – появі нових і активізації старих промислових міст та
селищ у Донбасі, Придніпров'ї та в інших регіонах України.
За період між 1939 та 1959 роками кількість населення в Україні
збільшилась на 1,4 млн чол. (3,5%), а міського – на 5,6 млн (42%), тобто
щорічний приріст населення становив 0,1% (міського – 2,1%). Зростання
населення відбувалося до 1992 р., коли в Україні воно досягло свого піку
(52,2 млн чол). Але темпи урбанізації поступово сповільнюються. Між
1959 та 1970 роками щорічне зростання населення становило вже 1,1 %
(міського – 3,1%), у період 1971−1979 рр. – 0,6% (міського –2,1%), у
1979−89 рр. – 0,2% (міського − 0,85%). У період між 1989 та 2001 роками
кількість населення України щорічно зменшувалась на 0,55%. Але
важливим є те, що вперше скорочення торкнулося і міського населення –
за цей період воно щорічно зменшувалося на 0,5%.
Якщо

проаналізувати

демографічні

та

урбанізаційні

процеси

упродовж останніх 25 років (1979−2003), то можна помітити, що
чисельність населення нашої держави повернулася на рівень кінця 70-х
років і продовжує скорочуватися. Частка ж міського населення практично
стабілізувалася на рівні 67−68% (табл.1.2).
Причини

таких

демографічних

змін

детально

аналізувалися

фахівцями[16;20;26;57]. Для нас важливіше зрозуміти причини стабілізації
процесів урбанізації, адже за останній час темпи зменшення міського та
сільського населення рівноцінні.
На нашу думку, головною причиною стабілізації урбанізаційних
процесів є те, що високий рівень урбанізації, досягнутий Україною до 1991
р., значною мірою став штучним явищем. Нерівноцінні умови проживання
та отримання дохіду населення, яке проживало в сільських та міських
населених пунктах зумовлювало масовий відтік першого в міста (що
характерно для європейських держав першої половини ХХ ст.). Але ці
процеси супроводжувалися і паралельним переселенням населення в
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українські міста з інших регіонів СРСР у процесі індустріалізації (а це є
вже суто радянським явищем). Результатом цього стала значна деформація
в матеріальному та соціальному плані рівня життя сільського та міського
населення.
З набуттям Україною незалежності і поступовим переходом її на
засади ринкової економіки на певний час різко погіршився загальний
рівень життя населення, що спонукало жителів міст шукати інші,
альтернативні, джерела заробітку. Це призвело до повернення частини
міських жителів до сіл, а частину спонукало до виїзду на постійне або
тимчасове проживання за кордон (в Росію, Іспанію, Португалію,
Німеччину тощо). Звичайно, еміграція торкнулася й сільських жителів, але
демографічна

ситуація

зумовила

переважання

в

працездатному

контингенті, який прагне виїхати за кордон, саме міських жителів.
За даними моніторингу Генеральної схеми планування території
України за 2003 р. фахівці інституту "Діпромісто" встановили, що
порівняно найбільших втрат населення за останні 4 роки зазнали
найкрупніші міста (окрім столиці − м. Києва). У той час кількість
населення малих та середніх міст зменшувалося низжчими темпами, що
свідчить про те, що в містах України теж склалися неоднорідні соціальноекономічні та демографічні умови щодо розвитку урбанізаційних процесів
[20].
Довгий час найкрупніші міста (з чисельністю населення понад 100
тис. осіб) України розглядалися як основний фактор розвитку процесів
індустріалізації та урбанізації України. У них концентрувалося більше
половини основних фондів промисловості, соціальної та інженерної
інфраструктури міських поселень України. З цієї позиції важливо
простежити динаміку населення саме найкрупніших міст за останні 25
років з метою визначення особливостей та закономірностей зростання або
скорочення їх населення (табл.1.3).
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Таблиця 1.2
Динаміка населення України за категоріями населених пунктів за 1979−2003 роки1
Категорії населених
пунктів

1979
млн чол.
%
30,5
61,3
19,3
38,7

1989
млн чол.
%
34,6
66,9
17,1
33,1

Кількість населення
2001
2003
млн чол.
%
млн чол.
%
32,6
67,2
32,1
67,5
15,9
32,8
15,5
32,5

Міста та селища
Сільські населені
пункти
Усього по Україні
49,8
100
51,7
100
48,5
100
47,6
1
Примітка: За матеріалами "Статистичного щорічника України" за 1979, 1989, 2001, 2003 роки.

100

зміни за 1970−2003
млн чол.
%
+1,6
+5,2
-3,8
-8,8
-1,8

-4,4
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Таблиця 1.3
Динаміка населення найбільших міст України за 1979−2003 роки1
Міста

Київ
Харків
Дніпропетровськ
Одеса
Донецьк
Запоріжжя
Львів
Кривий Ріг
Миколаїв
Маріуполь
Луганськ
Макіївка
Вінниця
Сімферополь
Севастополь3
Херсон
Полтава
Чернігів
Черкаси
Суми
Горлівка
Житомир
Хмельницький
Дніпродзержинськ
Кіровоград
Рівне
Чернівці
Кременчук
Тернопіль
Івано-Франківськ
Луцьк
Біла Церква
Краматорськ
Мелітополь
Керч
Нікополь
Слов'янськ
Бердянськ
Алчевськ
Сєверодонецьк
Ужгород
2

Кількість населення, тис. осіб.

1979 р.
2164
1444
1066
1046
1024
779
669
671
458
503
463
431
314
303
301
320
289
239
233
229
337
244
178
250
237
179
219
210
144
150
141
153
178
161
157
146
140
122
120
113
91

1989 р.
2603
1610
1178
1115
1113
881
791
726
524
519
497
425
374
345
356
355
315
298
290
291
338
292
237
282
270
228
257
236
206
214
198
199
198
173
174
158
135
133
125
131
117

2001 р.
2611
1470
1065
1029
1016
815
733
669
514
492
463
390
357
344
342
328
318
305
295
293
292
284
254
256
254
249
241
234
228
218
209
200
181
161
157
136
125
122
119
120
117

2003 р.
2639
1464
1063
1013
1004
804
732
7003
510
484
456
380
359
343
341
323
312
302
293
285
283
280
254
251
250
248
242
231
224
218
203
203
177
159
154
133
123
120
118
117
117

Зміни за
1979−2003 роки,
тис. осіб.
тис.
%
осіб
475
122
20
101
-3
100
-33
97
-20
98
25
103
63
109
29
104
52
111
-19
96
-7
98
-51
88
45
114
40
113
40
113
3
101
23
108
63
126
60
126
56
124
-54
84
36
115
76
143
1
100
13
105
69
139
23
111
21
110
80
156
68
145
62
144
50
133
-1
99
-2
99
-3
98
-13
91
-17
88
-2
98
-2
98
4
104
26
129
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Міста

Павлоград
Лисичанськ
Євпаторія
Єнакієве
Кам'янець-Подільський
Красний Луч
Костянтинівка
Олександрія
Стаханов

Продовження таблиці 1.3
Кількість населення, тис. осіб.
Зміни за
1979−2003 роки,
тис. осіб.
тис.
%
осіб
1979 р.
1989 р. 2001 р. 2003 р.
107
131
119
115
8
107
119
127
115
113
-6
95
93
108
106
106
13
114
114
120
104
99
-15
87
85
103
100
99
14
116
106
113
95
91
-15
86
110
106
95
91
-19
83
82
103
93
91
9
111
108
112
90
86
-22
80

Примітка: 1 За матеріалами "Статистичного щорічника України" за 2003 рік;
2
З урахуванням включення до меж міста інших населених пунктів.
3
Без населених пунктів, підпорядкованих міській раді.

З табл.1.3 видно, що загальна кількість міст із чисельністю населення

понад 100 тис. осіб скоротилася з 50 у 1989 р. до 44 у 2003 р. Перейшли до
нижчої категорії міста Єнакієве, Кам'янець-Подільський, Красний Луч,
Костянтинівка, Олександрія та Стаханов. у 19 містах за цей період
спостерігається зменшення чисельності населення. Якщо ж проаналізувати
період останніх 3 років (з моменту перепису населення), то зменшення
чисельності населення зазнали практично всі найкрупніші міста. Винятком є
8

міст

(Київ,

Вінниця,

Чернівці,

Біла

Церква,

Івано-Франківськ,

Хмельницький, Ужгород та Євпаторія), у яких населення або зростало, або
стабілізувалося.
Привертає увагу той факт, що найбільшими темпами зменшується
кількість населення промислових центрів Донбасу. За останній 25-річний
період Стаханов втратив 20% свого населення, Костянтинівка − 17%,
Макіївка − 16% Горлівка та Красний Луч – по 14%, Єнакієве − 13%,
Слов'янськ – 12%. Більшість цих міст є типовими центрами вуглевидобувної
промисловості.

Тому

першопричиною

різкого

зменшення

кількості

населення тут стало закриття шахт і втрата значною кількістю жителів місць
прикладання праці.
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З іншого боку, найбільш сприятливі умови для демографічного
зростання склалися в містах Західного та Центрального регіонів України.
Найвищими темпами збільшувалася чисельність населення тих обласних
центрів, які в 1979 р. впритул підійшли до 250-тисячної ( Чернігів, Черкаси,
Суми) або 200-тисячної межі (Хмельницький, Рівне, Івано-Франківськ,
Тернопіль). До цієї категорії можна віднести й Ужгород та Білу Церкву
(місто не є обласним центром, але виконує, по суті дублюючі обласні функції
в південній частині Київської області). Темпи зростання населення цих міст
значно перевищували аналогічні показники для міст вищих категорій (понад
250 тис. осіб та понад 500 тис. осіб).
Причинами високих темпів зростання цієї категорії міст є розміщення у
них в 70−80-ті роки минулого століття значної кількості великих підприємств
обробної промисловості (машинобудування, хімічна, легка та харчова галузі).
Частина цих підприємств (заводи "Катіон", "Темп", "Нева", радіотехнічний у
Хмельницькому, "Фотоприлад" та приладобудівний у Черкасах, ім. Фрунзе в
Сумах тощо) відносилися до оборонних галузей. Це супроводжувалось
притоком до міст висококваліфікованих фахівців, що зумовило зростання як
механічного, так і природного приросту населення. За короткий термін
(10−15 років) Херсон, Полтава і Чернігів досягли 300-тисячної межі
населення, а Суми, Черкаси, Житомир, Кіровоград впритул наблизилися до
цього числа. Швидко зростало населення і менших обласних центрів (ІваноФранківська, Рівного, Хмельницького, Тернополя, Чернівців), для яких
пороговою межею стала чисельність населення у 250 тис. осіб
Але всі ці тенденції були зламані в 90-ті роки минулого століття
внаслідок загального негативного стану соціально-економічної ситуації в
Україні. Починаючи з 2001 р. втрачають населення всі обласні центри
названої групи, за винятком уже згадуваних Чернівців, Івано-Франківська і
Хмельницького.
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В умовах, що склалися, дуже важко робити прогноз подальшого
зростання кількості населення в містах України.
Головним документом, який обгрунтовує перспективну чисельність
населення будь-якого населеного пункту, є генеральний план. Як відомо,
розрахунковий період генерального плану становить 15−20 років. Строк дії
більшості з генеральних планів міст України, які розроблялися за радянських
часів. завершився в 2000 р., або має завершитись у 2005 р. Таким чином,
параметри розвитку цих міст закладалися, виходячи з норм планової
соціалістичної економіки, а період їх реалізації відбувався вже за часів
незалежної України, яка декларує засади ринкової економіки.
У зв'язку з початком масового розроблення (у деяких випадках –
коригування) генеральних планів найбільших міст України доцільно
порівняти здобутки в плані реалізації генеральних планів, зупинившись при
цьому на причинах, які зумовили невиконання намічених економічних
показників.
Найхарактернішим показником у цьому випадку є чисельність
населення міст. У табл. 1.4 порівнюється прогнозована генеральними
планами чисельність населення деяких найкрупніших міст України з
фактичною чисельністю населення на 2001 р.
Таблиця 1.4
Прогнозована та фактична чисельність населення деяких міст України1
Міста
Київ

Населення на 2001 р., тис. осіб
за
фактично
розходження (+,-)
генпланом
3050
2611
- 439

Харків

1900

1470

-430

Дніпропетровськ

1300

1065

- 235

38

Міста
Донецьк

Продовження таблиці 1.4
Населення на 2001 р., тис. осіб
за
фактично
розходження (+,-)
генпланом
11002
1016
-84

Одеса

1300

1029

- 271

Запоріжжя

1150

815

- 335

Кривий Ріг

850

669

- 181

Маріуполь

700

492

-208

Луганськ

650

463

- 187

Горлівка

345

292

- 153

Вінниця

440

357

- 83

Чернігів

375

305

- 70

Черкаси

310

295

- 15

Херсон

490

328

- 162

Миколаїв

570

514

- 56

Івано-Франківськ

300

218

- 82

Рівне

290

249

- 41

Житомир

400

284

- 116

Хмельницький

260

254

-6

Тернопіль

260

228

- 32

Біла Церква

250

200

- 50

Євпаторія

115

106

-9

Лисичанськ

128

115

- 13

Примітка: 1 За матеріалами [55], із доповненнями.
2
На 1995 рік.

Представлені дані можна вважати досить репрезентативними, оскільки
до таблиці включені 23 із 46 міст України, чисельність населення яких на 1
січня 2001 р. перевищувала 100 тис. осіб, у тому числі всі 5 міст-мільйонерів,
а також 17 з 24 обласних центрів України.
Як видно з таблиці, в усіх населених пунктах відзначається відставання
фактичних показників чисельності населення від намічених у генеральному
плані. Причому ця різниця зростає із збільшенням рангу міста. Для
мільйонерів та міст із населенням понад 500 тис. осіб цей своєрідний
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"дефіцит" досягає 15−25 % від прогнозованої чисельності населення. Тільки
в чотирьох містах (Хмельницькому, Черкасах, Лисичанську та Євпаторії)
намічену генпланом чисельність населення можна вважати реалізованою.
Поряд з демографічними факторами, вплив яких на реальну динаміку
міського населення очевидний, важливу роль у відставанні реальних
показників чисельності населення від прогнозованих у генеральних планах
відіграють

соціально-економічні

фактори.

Серед

них

слід

виділити

насамперед зміну підходів до розміщення виробничих об'єктів у містах
України. За останні роки практично припинилось розміщення нових та
розширення існуючих

промислових підприємств, що у 80-ті роки

спричиняло зростання механічного приросту населення і як наслідок –
інтенсифікацію розвитку всієї містоутворюючої бази.
Зменшення фінансування розвитку соціальної інфраструктури та
житлового фонду також істотно позначилось на реалізації генеральних
планів і, в свою чергу, призвело до деформації містообслуговуючої сфери
населених пунктів.
Загальна площа житлового фонду населених пунктів України за період
1990−2001рр. зросла на 11,3% і склала 1026 млн кв.м. При цьому житлова
забезпеченість на одного мешканця збільшилася з 17,8 до 21 кв. м, або на
18%. Слід зауважити, що за останнє десятиріччя темпи житлового
будівництва в Україні знизились у 3 рази порівняно з попереднім періодом.
Якщо в 1981 р. щорічно будували 18,1 млн кв. м житла, у 1991 – 14,5, то в
2001 р. – лише 5,9 млн кв. м. У період 2001−2003 рр. картина почала
виправлятися: обсяги житлового будівництва зросли до 6,4 млн кв. м за рік.
Але це все одно значно менше від показників 1991 р. і майже утричі менше
від показників 1981 р.
Аналогічна ситуація склалася і з розвитком інших об'єктів соціальної
інфраструктури. Це стосується насамперед закладів охорони здоров'я,
дошкільних закладів, об'єктів середньої освіти.
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Недоліки в демографічній та соціально-економічній сфері, безумовно,
істотно вплинули і на реалізацію територіального розвитку міст. Тут слід
окремо виділити вплив законодавчої політики нашої держави, зокрема у
сфері реформування земельних відносин. У зв'язку з масовим розпаюванням
земель у приміських зонах міст, безконтрольною роздачею земельних
ділянок, хаотичною забудовою територій, визначених генеральними планами
для розвитку громадських центрів, рекреаційних зон, транспортних та
інженерних коридорів, порушилася функціонально-планувальна структура
наших міст; це змусило будівельників шукати нові варіанти територіального
розвитку.
Кардинальні зміни в розвитку містоутворюючої бази міст України
поставили питання: як саме можна обгрунтовувати перспективну чисельність
населення міст на найближчі 20−25 років і на що спиратися при визначенні
кількісних параметрів містобудівної та містообслуговуючої сфер?
На сьогодні склалося кілька методичних підходів до обгрунтування
перспективної чисельності населення. Роглянемо кожний з них.
Перший підхід, який умовно можна назвати "ресурсним", спирається
на територіальну ємність міста. Можливості розширення міських земель при
цьому виключаються. Заданим параметром перспективної чисельності
населення є житлова забезпеченість одного жителя на рівні європейських
стандартів. Маючи таким чином площу міських земель, які можна
використати для розміщення сельбищної забудови, та проектну житлову
забезпеченість, на виході ми отримуємо чисельність населення, яке може
проживати в місті на проектний період. Очевидним недоліком цього підходу,
з

нашої

точки

зору,

є

запрограмована

обмеженість

розвитку

для

територіально містких міст, які в той же час мають сприятливі перспективи
для розвитку, виходячи з можливостей реалізації своїх містоутворюючих
функцій.
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Другий підхід до визначення чисельності населення зорієнтований на
аналіз тенденцій у розвитку європейських міст, схожих за географічними та
економічними параметрами з українськими містами. При цьому слід
пам'ятати, що суспільно-економічний розвиток міст України рано чи пізно
повторить фази розвитку європейських міст, які вони пройшли в 40−50-ті
роки. Важливою особливістю цього підходу є те, що параметри розвитку
міста та його чисельність населення обґрунтовуються, виходячи із
загальновизнаних європейських соціальних стандартів. Адже відомо, що в
розвинутих державах модель багатоквартирного житла, що будується в
центральних районах великих міст, не приваблива через свої економічні
(вартість)

та

екологічні

(рівень

забруднення)

стандарти.

Значно

привабливіша модель котеджної або високощільної багатоквартирної
забудови, яка розміщується в приміській зоні великого міста. При
достатньому рівні розвитку транспортної інфраструктури зв'язок із містом
центром може вирішуватись без особливих проблем.
Третій методичний підхід спирається на економічну модель, що
випливає з показників економічно-ефективного використання міських
земель. В основу цього підходу покладено порівняння потенційної
диференціальної ренти, яку може отримати власник (користувач) з одиниці
території із фактично отримуваної ним. Розроблення генерального плану на
основі цього методичного підходу передбачає використання показників
вартості міських територій та даних грошової оцінки земель міста.
Саме цей підхід, на нашу думку, найбільш виправданий та
прогресивний у сучасних умовах і має активно впроваджуватись у дію під
час розроблення генеральних планів наших міст.
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2. Економіко-географічний аналіз вартості територій населених
пунктів України
2.1. Фактори, що впливають на вартість території населених пунктів
Розвиток населених пунктів, динаміка чисельності їх населення,
зростання

соціально-економічного

та

інфраструктурного

потенціалу

здійснюють безпосередній вплив на вартість їхньої території. Але відмінності
в абсолютній величині вартості залежать від умов формування географічної
складової диференціальної земельної ренти. Це зумовлює нас дослідити всі
фактори, що впливають на географічну рентну складову через механізм
комплексної типізації населених пунктів України.
Українські

географи

неодноразово

робили

спроби

здійснити

комплексну типізацію населених пунктів України. Найбільш вдалою, на
нашу думку, є типізація, розроблена В. Ковтуном та А. Степаненком у
класичній праці "Города Украины"[37]. Одночасно з цим, окремі вчені
проводять дослідження з типізації міст і регіонів України за особливостями
промислового освоєння [71], географічним положенням, господарським
потенціалом, деякими іншими економіко-географічними факторами. Але в
жодній з цих типізацій не розглядається як об'єкт дослідження вартість
земель населених пунктів.
Спроба підійти до комплексної типізації населених пунктів за
рентоутворюючими факторами здійснена О. Драпіковським та І. Івановою
[28]. Але ця типізація в своїй основі виходила з нормативних показників,
визначених

методикою

та

порядком

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського призначення та населених пунктів [10;11;12], а не з
результатів уже виконаних робіт щодо грошової оцінки земель.
Економіко-географічними факторами, що впливають на вартість
території населених пунктів, є: географічне положення, чисельність
населення, адміністративний статус, місце в системі розселення та
господарські функції.
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Географічне положення є одним з найвагоміших рентоутворюючих
факторів. В умовах розвитку ринку земель вплив географічного положення
на вартість земель населених пунктів та їх грошову оцінку проявляється,
насамперед, через їх розташування в межах окремих регіонів України, які
створюють сприятливі (або несприятливі)

можливості для формування

географічної складової земельної ренти. Серед компонентів географічного
положення необхідно виділити розміщення населених пунктів у:
• курортній зоні Азово-Чорноморського узбережжя;
• курортній зоні Карпат;
• інших курортних зонах;
• межах прикордонних зон;
• межах зон радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на
ЧАЕС;
• межах зон екологічного забруднення та природно-техногенної
небезпеки;
• приміських зонах найкрупніших міст.
Якщо розміщення населеного пункту в курортній, прикордонній та
приміській зоні, як правило підвищує рентний потенціал його території, то
розташування в Чорнобильській зоні або зонах екологічного та природнотехногенного забруднення, навпаки, − суттєво його знижує.
Порядком

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського

призначення та населених пунктів при встановленні значень регіонального
коефіцієнта Км2, який враховує вплив на грошову оцінку регіональних
рентоутворюючих факторів, частково враховані особливості географічного
положення населених пунктів. У той же час деякі з важливих аспектів
географічного положення залишаються поза увагою, на що неодноразово
звертали увагу фахівці [53;54;57]. Інше питання, що для визначення
кількісних значень впливу окремих аспектів географічного положення
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населених пунктів на вартість їх території необхідні грунтовні наукові
дослідження.
Чисельність населення теж є важливим рентоутворюючим фактором,
який щонайбільше визначає середню вартість міських територій. Це не
дивно, адже саме чисельність населення відображає загальні обсяги
капіталовкладень у міську інфраструктуру та рівень соціально-економічного
розвитку міст.
Групування населених пунктів за чисельністю населення здійснювали
різні українські вчені (А. Доценко, В. Нудельман, Ю. Пітюренко, А.
Степаненко, А. Фащевський). При цьому класифікаційними групами, свого
роду пороговими значеннями, як правило, обиралася чисельність населення
у 50, 100, 250, 500 та 1000 тис. осіб. Звичайно, в середині групи можна було
виділяти й інші підгрупи, залежно від мети, яку переслідували автори
класифікації.
Державні містобудівні норми України ДБН 360-92** передбачають
групування міських населених пунктів на 5 груп, з виділенням додаткових 5
підгруп; а сільських – на 4 групи, з виділенням додаткових 4 підгруп
(табл.2.1).
Таблиця 2.1
Групування населених пунктів за чисельністю населення1
Групи населених пунктів

Найзначніші (крупніші)
Значніші (крупні)
Великі
Середні
Малі

Примітка: 1 згідно [11]

Населення, тис. осіб
Міських населених
Сільських
пунктів
населених
пунктів
Понад 1000
Понад
5
501 − 1000
251 − 500
1,1 − 3
0,6 − 1
101 − 250
0,3 − 0,5
51 − 100
21 − 50
0,06 − 0,2
До 0,05
11 − 20
До 10
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Таке

групування

значно

більше

відповідає

особливостям

містобудівного розвитку населених пунктів, їх відмінностям у демографічних
та соціально-економічних показниках. У подальшому це групування
неодноразово

застосовувалось

у

багатьох

нормативно-методичних

документах, зокрема і в сфері грошової оцінки міських земель [32,48].
Разом з тим, вплив фактора чисельності населення на значення вартості
міських територій має свої характерні особливості і зумовлює необхідність
внесення змін до наведеного вище групування населених пунктів. Зокрема,
ми вважаємо за доцільне виділити в окремі групи населені пункти з
чисельністю населення понад 2000 тис. осіб, 701 − 1000, 71 − 100 тис. осіб та
5,1 − 10 тис. осіб.
Якщо проаналізувати показники середньої вартості території міських
населених пунктів різної величини, то стає очевидним той факт, що як
правило, вона зростає із збільшенням чисельності їх населення, при цьому
варіативність вартісних показників усередині кожної групи досить стабільна
(табл.2.2).
Таблиця 2.2
Середня вартість території міських населених пунктів різної
чисельності населення станом на 1 січня 2005 р.
Чисельність населення, тис. осіб

Середня вартість, грн/м2

Понад 2000

185

1001 − 2000

127

701 − 1000

107

501 − 700

105

251 − 500

68

101 − 250

62

71 − 100

40

51 − 70

37
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Продовження таблиці 2.2
Чисельність населення, тис. осіб

Середня вартість, грн/м2

21 − 50

30

11 − 20

23

6 − 10

12

До 5

8

Варіативність показників вартості простежується і за групами
сільських населених пунктів (табл.2.3).
Таблиця 2.3
Середня вартість території сільських населених пунктів різної
чисельності населення станом на 1 січня 2005 р.
Чисельність населення, тис. осіб

Середня вартість, грн/м2

Понад 5

10

1,1 − 5

7

0,6 − 1

5

0,3 − 0,5

3

0,06 − 0,2

2,5

До 0,05

1,5

Адміністративний статус відіграє важливу, але не визначальну роль у
формуванні вартості територій населених пунктів. За адміністративним
статусом виділяються такі категорії населених пунктів:
1. Столиця держави − м. Київ.
2. Місто державного значення − Севастополь та столиця Автономної
Республіки Крим − Сімферополь.
3. Обласні центри.
4. Районні центри.
5. Міста обласного значення.
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6. Населені пункти районного значення.
7. Центри сільрад.
8. Інші населені пункти.
Як і у випадку з чисельністю населення, тут також спостерігається
пропорційна залежність зростання вартості території населеного пункту
залежно від підвищення його адміністративного статусу. Різниця в середній
вартості території м. Києва та центрів сільських рад сягає 100 разів.
Місце в системі розселення окремих населених пунктів визначається
Генеральною схемою планування території України [17]. Загалом Генсхемою
передбачене формування шестирівневої структури

системи розселення

України із виділенням на кожному рівні відповідних центрів (табл.2.4).
Таблиця 2.4
Ієрархічна структура системи розселення України, згідно з Генеральною
схемою планування території України
Системи розселення

Кількість, одиниць

Загальнодержавна

1

Надобласні (регіональні)

8

Обласні та Автономної Республіки
Крим
Надрайонні
Районні

25

Міжгосподарські

77
490
Кілька тисяч

Оскільки системи розселення виступають певною мірою планувальним
засобом упорядкування мережі населених пунктів, їх вплив на вартість
міських територій на даний час досить незначний. Передбачається, що у
випадку реалізації положень Генеральної схеми щодо розвитку системи
розселення

України,

зміцнення

соціально-економічного

потенціалу

населених пунктів, які визначені центрами систем розселення різного рівня,
вплив цього фактора може суттєво зрости.
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Господарські функції населених пунктів поряд із чисельністю
населення та географічним положенням здійснюють найбільш вагомий вплив
на їх географічну рентну складову.
У сучасній економічній географії є кілька класифікацій та типологій
населених пунктів за господарськими функціями (інший варіант – за
функціональним

типом).

Б.Хорєв

виділяє

8

основних

структурно-

функціональних типів міст [76]: багатофункціональні республіканські; міста
з переважанням ролі індустріальних центрів; міста з переважанням ролі
транспортних

центрів;

міста

перехідного

типу

між

промисловими,

транспортними та непромисловими центрами; непромислові міста без
яскраво вираженої функціональної домінанти з переважним значенням
місцевих організуючих та обслуговуючих центрів сільських та лісових
районів; промислові міста-новобудови; міста з переважним значенням
оздоровчих центрів та інші (сільськогосподарські, науково-експериментальні
тощо).
В. Ковтун та А. Степаненко пропонують свою типізацію населених
пунктів з основними господарськими функціями: багатофункціональні
центри; з переважанням промислових функцій; з переважанням промислових
і транспортних функцій; з переважанням транспортних функцій; з
промисловими

та

рекреаційними

організаційно-господарські

та

функціями;

культурно-побутові

рекреаційні
центри

центри;
місцевого

значення; центри аграрно-промислових комплексів; промислово-аграрні
центри [37].
Є й інша функціонально-господарська типізація та класифікація
населених пунктів.
4 березня 2004 р. Верховна Рада України затвердила Загальнодержавну
програму розвитку малих міст, у якій здійснена функціональна типологія
малих міст України в структурі матеріального виробництва. Виділяється 5
типів та 5 підтипів малих міст: індустріальні центри (включаючи підтипи
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вуглевидобування, видобування рудної і нерудної сировини, обробної
промисловості та хімічної і нафтопереробної промисловості), аграрноіндустріальні центри, транспортні центри, лікувально-оздоровчі центри та
центри художніх промислів.
На наш погляд, усі існуючі функціонально-господарські класифікації
населених пунктів мають багато спільних рис, але вони не повністю
відображають особливості впливу господарської спеціалізації населеного
пункту на вартість його території. Особливістю впливу цього фактора є його
нестійкість у часі: в умовах переходу нашої держави до ринкової економіки,
а також прояву в окремих регіонах та галузях народного господарства
депресивних тенденцій господарський профіль населеного пункту може
змінюватись, а

вплив окремих галузей на вартість території – суттєво

коливатись.
З цією метою ми здійснили власну типізацію населених пунктів за
господарськими функціями як фактора впливу на формування вартості
міських територій. При цьому виділили такі типи: поліфункціональні
(багатофункціональні) центри; старопромислові центри; новопромислові
центри; залізничні вузли; портові центри; агропромислові та курортнорекреаційні центри.
Найвища середня вартість території характерна для поліфункціональних
центрів із розгалуженою галузевою структурою виробничого комплексу,
розвинутою

ринковою

інфраструктурою

та

високими

показниками

соціально-містобудівної привабливості середовища. До них відноситься 31
місто України, серед яких насамперед слід виділити найкрупніші міста: Київ,
Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одесу, Львів, Запоріжжя.
Старопромислові центри характеризуються порівняно низькими
показниками середньої вартості території, оскільки в цих містах проявилися
соціально-економічні та містобудівні процеси, які знижують привабливість їх
територій і відповідним чином зумовлюють зниження диференціальної
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ренти. Усього в Україні виділяється 82 міста−старопромислових центри,
зокрема: Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Макіївка, Лисичанськ, Красний Луч,
Горлівка. До цього типу відноситься також значна кількість селищ міського
типу (в Донецькій, Луганській та деяких інших областях).
На відміну від старопромислових, новопромислові центри

мають

сприятливі умови для зростання диференціальної ренти внаслідок розвитку
інвестиційно-привабливих виробництв (електроенергетики, нафтопереробки,
окремих галузей хімічної промисловості). Серед міст−новопромислових
центрів (їх загальна кількість становить 44 одиниці) можна виділити міста
атомних енергетиків (Кузнецовськ, Нетішин, Енергодар, Южноукраїнськ),
центри нафтопереробної

(Лисичанськ, Кременчук, Надвірна, Борислав),

целюлозно-паперової (Малин) промисловості.
Значний вплив на зростання вартості міських земель у сучасних умовах
здійснюють транспортно-розподільчі функції населених пунктів. Помітно
зростають ціни на землю в містах, які є

залізничними вузлами (Лозова,

Фастів, Ковель, Жмеринка тощо), морськими та річковими портовими
центрами (Южне, Іллічівськ, Очаків тощо). Усього в Україні виділено 55
міст−залізничних вузлів та 9 міст−портових центрів. До цього типу також
відноситься переважна частина селищ міського типу.
Окреме місце в типізації посідають населені пункти, які є курортнорекреаційними центрами. Серед них насамперед можна виділити Ялту,
Алушту, Алупку, Саки, Трускавець, Сваляву, Миргород. Загальна кількість
міст−курортно-рекреаційних центрів становить 26 одиниць. До цього типу
також відноситься й частина селищ міського типу.
Серед населених пунктів України найбільша за чисельністю

є

категорія агропромислових центрів. Виробничою базою цих населених
пунктів є переважно харчова та легка промисловість, яка в сучасних умовах
здебільшого не впливає на зростання диференціальної міської ренти.
Загальна кількість міст−агропромислових центрів становить 200 одиниць.
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Завдяки

проведеному

аналізу

економіко-географічних

факторів,

які

впливають на вартість території населених пунктів України (насамперед
міст),

можна

здійснити їх комплексну типізацію (табл.2.5). При цьому

визначальними є чисельність населення, господарські функції та географічне
положення населеного пункту. Для кожного конкретного населеного пункту
виділявся визначальний вплив того чи іншого фактора. Наприклад,
розташування міста в прикордонній зоні є для нього визначальним
рентоутворюючим фактором, який впливає і на формування господарських
функцій цього міста.
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Таблиця 2.5
Типізація міст України за економіко-географічними факторами, що визначають вартість їх території1
Групи
міст
за
чисельністю населення,
тис. осіб

Розподіл міст, одиниць2
За господарськими функціями

За географічним положенням

поліфункціональні
центри

старопромислові
центри

новопромислові
центри

залізнич
ні вузли

портові
центри

Понад 2000

1

-

-

-

-

1000 − 2000

4

-

-

-

701 − 1000

2

1

-

501 − 700

1

-

251 − 500

14

101 − 250

Карпатська
курортна
зона

інші
курортні
зони

-

Чорно морсько-Азовська
курортна
зона
-

прикордонні
території

усього

-

приміські
зони
великих
міст
-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

6

5

4

1

1

-

2

-

-

-

-

19

71 − 100

3

8

2

2

1

1

2

-

-

2

-

21

51 − 70

-

12

6

9

1

2

1

-

-

1

-

32

21 − 50

-

19

17

16

3

31

3

1

2

14

5

111

11 − 20

-

21

8

12

2

79

6

2

-

25

5

160

5,1 − 10

-

6

-

2

-

34

1

4

1

10

7

65

До 5

-

2

-

-

-

5

-

1

-

1

4

13

31

77

37

42

8

152

15

8

3

53

21

447

Разом

Примітка: Складено за даними Міністерства статистики України.
1

2

Без урахування міст Чорнобиль та Прип'ять.

агропромислові
центри
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2.2. Економіко-географічна характеристика найбільших міст
України за умовами формування та диференціації вартості їх
території
З метою дослідження умов формування вартості території та її
географічної диференціації ми проаналізували 10 найбільших міст
України та місто загальнодержавного значення − Севастополь. Їх
характеристика наводиться нижче.
Київ
Загальна

характеристика.

Київ

–

столиця

України,

найбільший економічний, фінансовий, науковий та культурний
центр нашої держави, центр Київської надобласної системи
розселення. У Києві розміщені всі основні державні установи:
Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Верховний та Конституційний суди, усі
міністерства,

Генеральна

прокуратура

України.

Чисельність

населення міста становить 2666 тис. осіб. Територія міста займає
83,5 тис. га, в тому числі сельбищна – 34 тис. га. Середня густота
населення міста – 3,2 тис. чол./км2, в тому числі в межах сельбищної
забудови – 7,8 тис. чол./км2. Київ розділений на 10 адміністративних
районів: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський,
Оболонський,

Печерський,

Подільський,

Солом'янський,

Святошинський та Шевченківський.
Основою господарського комплексу міста є багатогалузева
промисловість (машинобудування, в тому числі наукоємкі галузі,
електроенергетика, хімічна, лісова та деревообробна, будівельних
матеріалів,

легка,

харчова,

фармацевтична

та

поліграфічна

промисловість), а також адміністративно-управлінські заклади,
наука та наукове обслуговування, вища та середня спеціальна освіта,
капітальне будівництво, зовнішній транспорт і зв'язок. У виробничій
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сфері зайнято 511 тис. осіб (19,4% від усього населення), у
невиробничій – 900 тис. осіб (34,1%).
Київ – значний транспортний вузол. Через місто проходять
автошляхи загальнодержавного значення: М 06 (Київ – Житомир –
Рівне – Львів – Ужгород – Чоп), М 03 (Київ – Полтава – Харків –
Довжанський), М 01 (Київ – Чернігів – Нові Яриловичі), М 05 (Київ
– Умань – Одеса), М 07 (Київ – Ковель – Ягодин) та М 04 (Київ –
Дніпропетровськ – Луганськ – Ізварине); магістральні залізничні
лінії: Київ – Ніжин, Київ – Гребінка, Київ – Фастів та Київ –
Коростень. У місті діють два аеропорти (у тому числі міжнародний
"Бориспіль"), два залізничні вокзали, річковий порт, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 52,5 млн. кв.м, щорічно
будується близько 1 млн. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 19,8 кв. м на одну особу. У місті розвинута соціальна
інфраструктура. В Києві діють 30 театрів, філармонія, цирк, 32
музеї,

багато

значення.

об'єктів

Забезпеченість

загальнодержавного
населення

та

основними

регіонального
установами

обслуговування така: лікарні – 115 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 307 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 124
місця/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 27 місць/1000 осіб.
У місті функціонують усі види громадського транспорту:
метрополітен, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі.
Метрополітен (протяжність 57 км; 44 станції) пущений у дію в 1960
р. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста – 1630 км.
Щільність вулично-дорожньої мережі – 2 км/км2. Київ забезпечений
усіма видами інженерної інфраструктури. Значну частку території
міста займають зелені насадження: лісопарки, парки, Гідропарк,
сквери. Їх площа становить 5300 га (20 кв. м на одну особу).
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Умови формування вартості території. Столичні функції
Києва наклали суттєвий відбиток на умови формування вартості
його території та її споживчі якості. Окрім цього, важливими
географічними характеристиками, які впливають на вартість, є
розташування міста на березі Дніпра – потужного гідрографічного та
планувального рубежу, складний рельєф, наявність розгалуженої
транспортної та інженерної інфраструктури, а також історичні умови
розвитку

планувальної

структури

Києва,

починаючи

з

стародавньоруських часів.
У планувальному каркасі Києва надзвичайно важливу роль
відіграють мостові переходи через Дніпро. Зараз їх 6 (два
залізничних,

один

автомобільний,

два

комбінованих

метро-

автомобільних та один пішохідний), а в стадії будівництва ще два
мости. Через мости здійснюється постійне пересування вантажів та
пасажирів між правим (тут проживає приблизно 2/3 населення,
зосереджені основні місця прикладання праці) та лівим (проживає
близько 1/3 населення) берегами.
Ядро центру міста – територія, найбільш важлива з точки зору
цінності території, розташована на правому березі в межах Старого
міста

і

частини

прилеглої

до

нього

території.

Основною

економічною віссю ядра центру є Хрещатик – вулиця, на якій
розташовані головні торговельні, розважальні, а також частково
адміністративні і фінансові заклади.
Дослідження

умов

формування

вартості

земель

Києва

неодноразово здійснювалось фахівцями. О. Драпіковський та І.
Іванова розглядають оцінку міських земель Києва крізь призму
історичних аналогій, посилаючись, зокрема, на "Нормальную
расценку земель Киева", проведену ще в 1911 році [28;29]. Уже в ті
часи в Києві склалися неоднорідні умови формування земельної
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ренти, які спричинялись дією як ринкових факторів, так і
географічних умов. Найвищий рентний доход (700 рублів за садибне
місце) був у центральній частині міста, в межах вулиці Хрещатик.
Далі, в міру віддалення від центру, показники рентного дохіду
зменшувались до рівня 10 рублів за садибне місце [28;81].
За радянських часів відбулась трансформація містобудівних
умов розвитку Києва, що відобразилось і в показниках вартості
міської території. Основні житлові масиви міста (Троєщина,
Оболонь, Харківський, Борщагівка, Теремки) значно віддалені від
основних місць прикладання праці, громадських, ділових та
культурних центрів, вокзалів. Навіть метрополітен неповністю
справляється

із

пасажиропотоками

в

години

пік.

Рівень

автомобілізації, який значно зріс у Києві за останнє десятиліття (153
автомобілі на 1000 осіб) у комплексі з недостатнім розвитком
вулично-дорожньої мережі породив ще одну серйозну проблему для
міста: постійні транспортні пробки.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Вперше визначення середньої вартості міської
території та диференціація міста за умовами рентоутворення були
здійснені в Києві в 1988 р. [68,9−10]. Місто було розділене на 5
економіко-планувальних зон (центральна з ядром загальноміського
центру, серединна, периферійна, окремі сельбищно-виробничі
утворення і лісопарковий пояс).
У 1998 р. ВАТ "Київпроект" було завершено грошову оцінку
земель Києва, яка діє і на сьогоднішній день (з урахуванням
часткових змін та доробок). Базова вартість земель міста, згідно
грошової оцінки на 1.01.2005р. (з індексацією) становить 180 грн /м2.
При

цьому

відновна

вартість

інженерно-транспортної

та

природоохоронної інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м
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становить 22,7 грн. У межах міста виділено 180 економікопланувальних зон, найвище значення зонального коефіцієнта Км2
становить 7,0, а найнижче – 0,49. Різниця в диференціації зональної
географічної складової земельної ренти для Києва, таким чином,
становить 14 разів.
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 не нижчим за 3,5
(рис.2.1). Вона включає територію центрального ядра, що прилягає
до Хрещатика, Бессарабку, Липки, Клов, Печерськ, Поділ, Старе
Місто, а також житлові райони, що прилягають до проспекту
Перемоги та бульвару Шевченка на ділянці від Повітрофлотського
шляхопроводу до Бессарабки. Східна межа цієї території проходить
по Набережному шосе, південна практично виходить до бульвару
Дружби Народів, західна − збігається із вулицею Великою
Васильківською. Окремим анклавом у категорії найцінніших земель
Києва виділяється економіко-планувальна зона №80, що включає
територію, яка прилягає до вул. Олени Теліги та станції метро
"Дорогожичі". Вартість найдорожчої території в межах міста не
нижча за 645 грн/м2.
Найнижча за вартісними показниками територія розташована
на периферії міста. До неї відносяться насамперед північно-західні
та

східні

зони,

Святошинське,

зайняті

лісопарковими

Межигірське,

масивами

Пуща-Водицьке,

(Київське,

Броварське

та

Білодібровне лісництва). В цю категорію потрапляють також селище
Жуляни, урочище Серякове, території Бортницької станції аерації і
урочище В'язки-Бортничі Нижні.
Київ формує значну зону впливу, в межах якої також
простежується неоднорідність прояву рентоутворюючих процесів.
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Тобто в міру віддалення від Києвської міської межі вплив міста на
вартість території окремих населених пунктів поступово знижується.
Згідно з Генеральним планом (ВАТ “Київпроект”, 2002 р.), до
меж приміської зони Києва включені території 10 адміністративних
районів Київської області та території міст Березань, Бориспіль,
Бровари, Васильків, Фастів та Ірпінської міської ради. Зовнішня
межа приміської зони збігається з ізохроною 1,5 годинної
транспортної доступності до міста громадським транспортом. Як
свідчать проведені нами дослідження, саме в межах приміської зони
вплив Києва на умови формування земельної ренти найвищий.
Склалися головні напрямки забудови приміської зони, які
зумовлюють зростання вартості території населених пунктів. Це,
насамперед, Обухівський (міста Обухів, Українка, селище Козин,
села Ходосівка та Підгірці), Бориспільський (місто Бориспіль, села
Вишенки, Проців) та Білоцерківсько-Одеський напрямки (місто
Вишневе, селища Чабани та Глеваха, села Тарасівка, Крюківщина).
Інші

напрямки

(Житомирський,

Ірпінський,

Броварсько-

Чернігівський) мають відносно нижчі вартісні показники, але ціни
на землю тут теж зростають з кожним роком.
Загалом в аспекті вартості території населених пунктів
приміської зони Києва можна виділити в ній два вартісно-цінових
пояси: ближній (зростання вартості території внаслідок близькості
до Києва у 1,5−2 рази по відношенню до типових для даної
чисельності населення населених пунктів) та дальній (відповідно −
1,5 рази).
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Рис. 2.1
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Харків
Загальна характеристика. Харків – друге за величиною місто
України, її перша столиця, значний промисловий, науковий та
культурний центр східної частини України, центр Харківської
надобласної системи розселення. Чисельність населення міста
становить 1465 тис. осіб. Територія Харкова − 30,6 тис. га, в тому
числі сельбищна – 17 тис. га. Середня густота населення міста – 4,8
тис. чол./км2, в тому числі у межах сельбищної забудови – 8,6 тис.
чол./км2.

Харків

розташований

у

межах

Середньоросійської

височини, на березі річки Харків та її приток: Лопань, Немишля та
Уда. Місто розділене на 9 адміністративних районів: Дзержинський,
Жовтневий, Київський, Комінтернівській, Ленінський, Московський,
Орджонікідзевський, Фрунзенський та Червонозаводський.
Основу

господарського

комплексу

міста

становить

багатогалузева промисловість (машинобудівна, хімічна, будівельних
матеріалів,

легка

та

харчова),

а

також

наука

та

наукове

обслуговування, вища та середня спеціальна освта, капітальне
будівництво, зовнішній транспорт і зв'язок. У виробничій сфері
зайнято 324 тис. осіб (22,1% усього населення), у невиробничій –
400 тис. осіб (27,3%).
Харків – значний транспортний вузол. Через місто проходять
автошляхи державного значення: Київ – Харків – Довжанський (М
03), М 26 (Харків – Мелітополь – Сімферополь – Севастополь) та М
27 (Харків – Щербаківка); магістральні залізничні лінії: Харків –
Куп'янськ, Харків – Красний Лиман, Харків – Мерефа – Лозова,
Харків – Люботин – Полтава та Харків – Суми. У місті діють
міжнародний аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 29,5 млн. кв. м, щорічно
будується близько 200 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
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становить 20,1 кв. м на одну особу. Забезпеченість населення
основними установами обслуговування така: лікарні – 27 ліжок/10
000 осіб; поліклінічні заклади – 130 відвідувань за зміну/10 000 осіб;
школи – 117 місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 23,3
місць/1000 осіб.
У

місті

діють

усі

види

громадського

транспорту:

метрополітен, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі.
Метрополітен (протяжність 36 км; 28 станцій) пущений у дію в 1975
р. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста – 391 км.
Щільність вулично-дорожньої мережі – 1,3 км/км2. Харків має
розгалужену мережу інженерної інфраструктури і забезпечений
усіма її видами. Площа зелених насаджень міста − 1855 га (12,7 кв. м
на одну особу).
Умови формування вартості території. Харків виник у
середині ХVІІ ст. Протягом останніх 150 років місто розвивалося як
потужний промисловий центр спочатку Росії, а потім − і СРСР. До
1934 р. Харків був столицею Української РСР. За цей період у місті
здійснювалось

активне

житлове

і

громадське

будівництво,

сформувався ансамбль площі ім. Дзержинського (нині – площа
Свободи), а також інших центральних районів. За радянських часів у
Харкові було розміщено велику кількість нових підприємств, серед
яких − заводи Харківський тракторний (ХТЗ), ім. Малишева,
тракторних двигунів, державне авіаційне підприємство, заводи
"ФЕД", "Серп і молот", "Турбоатом", "Електротяжмаш", НВП
"Хартрон-енерго" та "Рубін".
Планувальний каркас міста являє собою типову радіальнокільцеву структуру. Активний вплив на розподіл вартості міських
територій здійснив розвиток метрополітену.
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Адміністративний центр Харкова сформувався навколо площі
Свободи з розвитком радіально-кільцевої структури цього нового
району міста (спуск Пасіонаріїв, вул. А. Барбюса, вул. Р. Ролана,
проспекти Леніна та Правди).
Основний житловий масив Харкова – Салтівка (проживає
близько 300 тис. осіб) розташований у східній частині міста на
відстані близько 7 км від ядра центру, з яким сполучений лінією
метрополітену.
Ще в дореволюційні часи в Харкові було встановлено так звані
"разряды местности" , в межах яких варіювались значення розмірів
плати за нерухомість. Вони відтворювали різницю у вартості
території Харкова. Так, різниця в розмірі плати (в рублях) за одну
кімнату становила по місту до 5 разів: від 262 рублів у І розряді
(центр) до 19,2 рублів у VІІ розряді (периферія)[29;38-40].
Забудова часів радянського періоду поглибила диференціацію
містобудівних умов міста – Харків стрімко розростався в напрямках
Кільцевої автодороги. Основними географічними та планувальними
факторами, що впливали на вартість міських територій стали:
планувальна

неоднорідність

метрополітену,

напрямки

артерій

(Московський

міста,

розміщення

проспект,

проходження
головних

вулиця

гілок

транспортних

Полтавський

шлях,

проспекти Леніна та Гагаріна, Салтівське шосе, вулиці Сумська та
Клочківська).
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Грошова оцінка земель Харкова, яка ставила за мету
визначення середньої вартості земель міста та її розподіл на його
території, була розроблена в 2000 р. рядом Харківських наукових та
проектних

установ

(інститут

СхідДІІНТВ,

Харківська

філія
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Інституту землеустрою, Академія міського господарства, НТЦ ЗІС
тощо) за участю інституту "Діпромісто" (Київ).
Базова вартість земель міста, згідно грошової оцінки, на
1.01.2005 р. (з індексацією) становить 134 грн/м2.

При цьому

відновна вартість інженерно-транспортної та природоохоронної
інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м становить 18,5 грн. У
межах міста виділено 323 економіко-планувальних зони, найвище
значення зонального коефіцієнта Км2 становить 4,07, а найнижче –
0,38. Різниця в диференціації зональної географічної складової
земельної ренти становить 10,7 разу.
Найцінніша

міська

економіко-планувальних

територія
зон

із

концентрується

значенням

Км2

в

межах

3,5.

Вона

обмежується вулицями Клочківською, Новгородською, Бакуліна,
Культури, проспектами Леніна та Правди, вулицями Сумською,
Першого Травня, Артема, Кооперативною та Полтавським шляхом.
Окремо розташовані дві ділянки найдорожчої території: поблизу
станції метро "Київська" та поблизу вулиці Плеханівської і
проспекту Гагаріна (рис.2.2). Вартість території тут не нижча за 470
грн/м2.
Зростання вартості по території міста чітко збігається із
напрямками

проходження

ліній

метрополітену.

Економіко-

планувальні зони із значенням Км2 у діапазоні від 2 до 3,499
широкими

пасмами

периферійної

розходяться

частини,

від

повторюючи

ядра центру
конфігурацію

міста

до

радіусів

метрополітену. Одне пасмо простягається на Салтівський житловий
масив, друге – вздовж Московського проспекту на південний схід,
третє − вздовж вул. Полтавський шлях на захід, а четверте збігається
з напрямком проходження проспекту Леніна – на північ у район
Олексіївського житлового масиву.
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Між цими ареалами з порівняно високою вартістю території
розташовані економіко-планувальні зони із значенням Км2 у
діапазоні 1 − 1,999. У функціонально-планувальному відношенні це
переважно, масиви змішаної забудови, паркові та лісопаркові
масиви, а також комунально-виробничі території.
Найнижча за вартісними показниками територія на периферії
міста. До неї відносяться, переважно, південно-західні, південні та
західні околиці міста (головним чином у Червонозаводському,
Жовтневому та Ленінському районах), забудовані приватним
житловим фондом, а також зайняті виробничо-комунальними
об'єктами.
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Рис. 2.2
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Дніпропетровськ
Загальна характеристика. Дніпропетровськ – третє за
величиною місто України,
культурний

центр

значний промисловий, науковий та

центральної

частини

України,

центр

Дніпропетровської надобласної системи розселення. Чисельність
населення

міста

становить

1054

тис.

осіб.

До

складу

Дніпропетровської міської ради входить також селище міського
типу

Авіаторське

(населення

–

2,3

тис.

осіб).

Територія

Дніпропетровська становить 40 тис. га, в тому числі сельбищна – 34
тис. га. Середня густота населення міста – 2,6 тис.чол/км2, в тому
числі

в

межах

сельбищної

забудови

–

3,1

тис.

чол/км2.

Дніпропетровськ розташований у середній течії р. Дніпро, на обох
його берегах та на лівобережній притоці Дніпра – р. Самарі. Місто
розділене

на

8

адміністративних

районів:

Амур-

Нижньодніпровський, Бабушкінський, Жовтневий, Індустріальний,
Кіровський, Красногвардійський, Ленінський та Самарський.
Основу

господарського

комплексу

міста

становить

багатогалузева промисловість (машинобудування, чорна металургія,
електроенергетика, будівельних матеріалів, легка та харчова), а
також капітальне будівництво, зовнішній транспорт і зв'язок. У
виробничій сфері зайнято 179 тис. осіб (16,9% усього населення), у
невиробничій – 178 тис. осіб (16,7%).
Дніпропетровськ – значний транспортний вузол. Через місто
проходить

автошлях

державного

значення

М

04

(Київ

–

Дніпропетровськ – Луганськ – Ізварине), регіональні дороги: Р 02
(Запоріжжя – Дніпропетровськ – Кременчук – Бориспіль) та Р 06
(Миколаїв – Дніпропетровськ); магістральні залізничні лінії:
П”ятихатки – Дніпропетровськ та Дніпропетровськ – Синельникове
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– Чаплине. У місті діють аеропорт, два залізничні вокзали, річковий
порт, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 21,3 млн. кв. м, щорічно
будується близько 150 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 19,9 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 112,5 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 258 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 113
місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 22 місця/1000 осіб.
У

місті

діють

усі

види

громадського

транспорту:

метрополітен, трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі.
Метрополітен (протяжність 8 км, 6 станцій) пущений у дію в 1995 р.
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста – 555 км.
Щільність вулично-дорожньої мережі – 1,4 км/км2. Дніпропетровськ
забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури. Площа
зелених насаджень у місті − 530 га (5 м кв. м на одну особу).
Умови

формування

вартості

території.

Місто

Дніпропетровськ (Катеринослав) засноване в 1776 р. Із кінця ХVІІ
ст. розвивався як крупний агровиробничий центр півдня Росії. За
радянських

часів

став

значним

центром

металургійної

промисловості та машинобудування, в тому числі військовотехнічного (Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний
завод"). На базі цих галузей промисловості розвивались також й інші
містоформуючі та містообслуговуючі галузі, в тому числі наукові та
вищі освітні заклади.
Планувальний каркас міста сформувався під впливом р.
Дніпро

та

його

притоки

Самари,

які

умовно

розділяють

Дніпропетровськ на три планувальні утворення: правобережне
(основне), лівобережне та придніпровське (Самарсько-Чаплинське).
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Як і в Києві, важливу роль у планувальних зв”язках між
лівобережною та правобережною частинами міста відіграють
мостові переходи. Їх вісім, у тому числі п'ять через Дніпро (один
комбінований автомобільно-залізничний, один залізничний та 3
автомобільних), і три − через гирло Самари.
Основні житлові масиви Дніпропетровська зосереджені на
півдні (Перемога, Сокіл, Тополя), на заході (Красний Камінь,
Комунар,

Парус)

та

на

півночі,

в

лівобережній

частині

(Лівобережний, Березинський та ін.). На правому березі проживає
орієнтовно 65% населення, а на лівому − 35%. Місця концентрації
праці в основному тяжіють до берегів Дніпра (металургійний
комбінат ім. Петровського, заводи коксохімічний, трубний, ім.
Комінтерну, електровозоремонтний, металургійного обладнання,
Придніпровська ТЕС). Винятком є Південний машинобудівний
завод, який знаходиться в південно-західній частині міста на відстані
3−4 км від ядра центру.
Серед планувальних факторів, що суттєво впливають на
диференціацію вартості земель Дніпропетровська, можна назвати,
поряд з розчленуванням міста долинами Дніпра та Самари, також
наявність потужної яружно-балкової системи на правобережній
частині, певну деконцентрацію місць прикладання праці та місць
проживання населення, а також високий рівень забруднення
навколишнього середовища.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Перша грошова оцінка земель Дніпропетровська
була виконана ще в 1989 р. (одна з перших в Україні) спільними
зусиллями українських та російських фахівців за методикою,
розробленою В. Щегловим та І. Портянським. Дніпропетровськ було
розділено на економіко-планувальні райони, межі яких переважно
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збігалися

з

межами

адміністративних

районів

міста,

що

з

методологічної точки зору некоректно.
У 1995−96 рр. "Діпромісто" розробив грошову оцінку
Дніпропетровська за новою методикою оцінки земель. Базова
(середня) вартість території міста становила 4,3 млн кpб. за 1 кв. м.
Місто було розділене на 179 економіко-планувальних зон.
Нарешті, у 2000 р. "Діпромісто" виконав коригування
грошової оцінки земель Дніпропетровська (фактично це була вже
нова робота). Базова вартість земель міста, згідно з грошовою
оцінкою на 1.01.2005р. (з індексацією) становить 121,1 грн/кв. м.
При

цьому

відновна

вартість

інженерно-транспортної

та

природоохоронної інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м
становить 14,9 грн. У межах міста виділено 117 економікопланувальних зон, найвище значення зонального коефіцієнта Км2
становить 4,2, а найнижче – 0,49. Різниця в диференціації зональної
географічної складової земельної ренти становить 8,6 разу.
Найцінніша

міська

економіко-планувальних

територія
зон

із

концентрується

значенням

Км2

в

межах

3,5.

Вона

обмежується Набережною В.І.Леніна та Набережною Перемоги,
вулицями Лоцманський спуск, Феодосійською, Губенка, ХХІІ
Партз'їзду, Короленка, проспектом Ілліча, вулицями Чичеріна,
Шмідта, Боброва, Щепкіна, Павлова та Краснозаводською (рис.2.3).
Вартість території тут не нижча за 423 грн/м2.
Зниження вартості міської території простежується поступово
в міру віддалення від загальноміського центру. При цьому ареали
порівняно високої вартості (значення Км2 у діапазоні від 2 до 3,49)
концентруються в районах Південного машинобудівного заводу (до
3,18), житлових масивів Красний Камінь, Комунар та Парус (3−3,18).
В останньому випадку це зумовлене впливом метрополітену.
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Зони із середніми значеннями Км2 (1−1,99) головним чином
розміщені на периферії в південній (Бабушкінський, Жовтневий та
Красногвардійський
(Ленінський)

та

райони),
північній

східній

(Самарський),

західній

(Амур-Нижньодніпровський

та

Індустріальний) частинах міста. Найглибше пасмо цієї вартісної
групи заходить у тканину міста в Амур-Нижньодніпровському
районі, виходячи до акваторії Дніпра.
Найнижча за вартісними показниками територія розташована в
крайній західній, північно-західній та східній периферіях міста. До
неї

відносяться

масиви

індивідуальної

житлової

забудови,

колективні сади, які розташовані на заході (Таромське), північному
заході (Фрунзенський) та сході (Чаплі) міста.
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Рис. 2.3
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Одеса
Загальна характеристика. Одеса – четверте за величиною
місто України, найбільший транспортно-промисловий, науковий і
культурний центр Причорноморського регіону України, центр
Одеської надобласної системи розселення. Чисельність населення
міста становить 1007 тис. осіб. Територія Одеси − 16 тис. га, в тому
числі сельбищна – 8,5 тис. га. Середня густота населення міста – 6,3
тис. чол./км2, в тому числі в межах сельбищної забудови – 11,8 тис.
чол./км2. Одеса розташована на березі Чорного моря біля з'єднання з
ним Хаджибейського та Куяльницького лиманів. Місто розділене на
4 адміністративні райони: Київський, Малиновський, Приморський
та Суворовський.
Основу

господарського

комплексу

міста

(портовий

становить

багатогалузева

промисловість

комплекс,

машинобудування,

будівельних матеріалів, легка та харчова), а

також капітальне будівництво, зовнішній транспорт і зв'язок. У
виробничій сфері зайнято 110 тис. осіб (10,9% від усього населення),
у невиробничій – 114 тис. осіб (11,3%).
Одеса – значний транспортний вузол, у якому поєднані всі
види транспорту. Через місто проходять автошляхи державного
значення: М 05 (Київ – Умань – Одеса), М 14 (Одеса – Миколаїв–
Херсон – Мелітополь – Новоазовськ), М 15 (Одеса – Ізмаїл – Рені),
М 16 (Одеса – Кучурган) та М 22 (Одеса – Іллічівськ); магістральні
залізниці: Одеса – Колосівка, Одеса – Роздільна та Одеса – Арциз. У
місті діють морський порт, міжнародний аеропорт, залізничний
вокзал, автовокзал. Неподалік від Одеси розміщені важливі портові
міста Южне та Іллічівськ, що входять до складу Одеської міської
агломерації.
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Житловий фонд міста становить 18,0 млн кв. м, щорічно
будується близько 100 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 17,5 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 117,5 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 254 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 103
місця/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 24 місця/1000 осіб.
У місті діють різноманітні види громадського транспорту:
трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Загальна протяжність
вулично-дорожньої мережі міста – 204 км. Щільність вуличнодорожньої мережі – 1,4 км/км2. Одеса забезпечена всіма видами
інженерної інфраструктури. Площа зелених насаджень міста − 746 га
(7,4 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Одеса заснована в
1794 р. як південний опорний пункт для реалізації торговельноекономічних зв’язків Російської імперії з країнами Європи,
Близького Сходу і Америки.
Основу

економічного

зростання

Одеси

започаткував,

насамперед, її портовий комплекс, який за радянських часів одержав
значний розвиток за рахунок будівництва ще двох портів −
Іллічівського (генеральні вантажі) та Южного (продукція хімічної
промисловості та сипучі вантажі). На базі портово-промислового
комплексу

розвивались

також

і

інші

містоформуючі

та

містообслуговуючі галузі, в тому числі рекреаційна сфера, наукові
та вищі освітні заклади.
Головною планувальною особливістю, що впливає на вартість
земель міста та її територіальну диференціацію є його приморське
положення. Одеса простягається з півночі на південь на 30 км
вздовж акваторії Чорного моря. Співвідношення меридіонального та
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широтного діаметрів міста є одним з найбільш неврівноважених
серед найкрупніших міст України.
Важливим фактором, що спричинює розвиток господарського
комплексу Одеси та формує неоднорідність вартості її території, є
також наявність курортно-рекреаційних ресурсів. Загальнодержавне
значення має курорт Куяльник.
Активний вплив на планувальну структуру міста має
магістральна

залізниця,

яка

значною

мірою

зумовлює

його

планувальне зонування. Залізниця стала основою формування
промислової та комунально-складської забудови міста. Територія
міста поділяється залізницею на три планувальні утворення:
Північне, Центральне та Південне. Транспортні зв'язки між цими
утвореннями значно ускладнені, що впливає на меридіональну
диференціацію вартості території.
Ще одним планувальним фактором у місті є близькість міста
Іллічівська, наявність у якому потужного морського порту впливає
на вартість як території самого Іллічівська (близько 100 грн за 1 кв.
м), так і районів Одеси, що межують з цим містом.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Вперше визначення середньої вартості міської
території та диференціація міста за умовами рентоутворення були
здійснені в Одесі "Діпромістом" у 1994 р.
У 1999 р. "Діпромісто" розробив грошову оцінку земель
Одеси, яка діє і на сьогоднішній день. Базова вартість земель міста,
згідно з грошовою оцінкою ь на 1.01.2005р. (з індексацією) становит
125,8 грн /кв. м.
транспортної

та

При цьому відновна вартість інженерноприродоохоронної

інфраструктури

міста

в

розрахунку на 1 кв. м становить 15,43 грн. У межах міста виділено
86 економіко-планувальних зон. Найвище значення зонального
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коефіцієнта Км2 становить 4,73, а найнижче – 0,47. Різниця в
диференціації зональної географічної складової земельної ренти для
Одеси, таким чином, становить 10 разів.
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищими за 3,5. Вона
охоплює

13

економіко-планувальних

зони

у

Жовтневому,

Ленінському, Приморському та Іллічівському районах і обмежується
вулицями

Приморською,

Балківською,

Разумовського,

Комітетською, Степовою, залізничною колією, проспектом Гагаріна
та Французьким бульваром (рис.2.4). Умовною віссю цієї найбільш
цінної території Одеси є вул. Велика Арнаутська. Вартість території
тут не нижча за 440 грн/м2.
Найнижча за вартісними показниками територія розташована
на периферії міста. До неї відносяться очисні споруди та виробничі
території, розташовані на півночі Одеси, садибна забудова селищ
Чорноморка та Ленінського на півдні та південному заході міста.
Вартість території тут менша ніж 100 грн/м2.
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Рис. 2.4

77

Донецьк
Загальна характеристика. Донецьк – п'яте за величиною
місто України,

значний промисловий, науковий та культурний

центр східної України, центр Донецької надобласної системи
розселення. Чисельність населення міста становить 1000 тис. осіб.
До складу Донецької міської ради входять також місто Моспине
(чисельність населення 11,3 тис. осіб), селища міського типу Ларине
(2,9 тис. осіб) та Горбачево-Михайлівка (0,9 тис. осіб). Територія
Донецька становить 34 тис. га, в тому числі сельбищна – 17 тис. га.
Середня густота населення міста – 2,9 тис. чол./км2. в тому числі в
межах

сельбищної

забудови

–

5,9

чол./км2.

тис.

Донецьк

розташований у межах Донецького кряжа на березі р. Кальміус.
Місто розділене на 9 адміністративних районів: Будьонновський,
Ворошиловський,

Калінінський,

Київський,

Кіровський,

Куйбишевський, Ленінський, Петровський та Пролетарський.
Основою господарського комплексу міста є багатогалузева
промисловість (паливна, чорна металургія, машинобудування,
електроенергетика, будівельних матеріалів, легка та харчова), а
також капітальне будівництво, зовнішній транспорт і зв'язок. У
виробничій сфері зайнято 170 тис. осіб (16,9 % усього населення), у
невиробничій – 178 тис. осіб (17,7%).
Донецьк
проходить

–

значний

автошлях

транспортний

державного

вузол.

значення

М

Через
04

місто

(Київ

–

Дніпропетровськ – Луганськ – Ізварине) та регіональна дорога Р 19
(Маріуполь – Донецьк – Слов'янськ); магістральна залізнична лінія
Яснувата – Донецьк – Волноваха. У місті діють міжнародний
аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 19,7 млн кв. м, щорічно
будується близько 100 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
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становить 19,6 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 78 ліжок/10 000 осіб; школи – 103
місця/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 21 місце/1000 осіб.
У місті діють усі види громадського транспорту крім
метрополітену: трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі.
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста – 520 км.
Щільність вулично-дорожньої мережі – 1,53 км/км2. Донецьк
забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури. Площа
зелених насаджень міста − 2927 га (29 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Місто Донецьк
(Юзівка)

засноване

в

1869

р.

як

центр

кам'яновугільної

промисловості. До Жовтневої революції розвивався як крупний
промисловий центр Донбасу і півдня Росії. За радянських часів став
значним

центром

металургійної

промисловості

та

машинобудування. На базі цих галузей промисловості розвивались
також і інші містоформуючі та містообслуговуючі галузі, в тому
числі наукові та вищі освітні заклади.
Головною планувальною особливістю, що впливає на вартість
земель міста та її територіальну диференціацію, є утворення
Донецьком значної за площею Донецько-Макіївської міської
агломерації. Міста Донецьк та Макіївка (населення 380 тис. осіб)
планувально практично зливаються, межа між містами проходить на
протязі майже 10 км спочатку по річці Кальміус, а потім − по
забудованих територіях. Крім Макіївки, до складу агломерації
входять ще 46 міських населених пунктів Донецької, Макіївської,
Докучаєвської, Жданівської та Харцизької міських рад, Мар'їнського
та

Ясинуватського

районів.

Загальна

чисельність

населення
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Донецько-Макіївської агломерації становить 1785 тис. осіб, площа –
5 тис. км2.
Агломераційний ефект впливає на розподіл вартості земель
міста, тому в деяких периферійних його частинах (насамперед на
межі з Макіївкою) вартість земель вища порівняно з іншими
аналогічними містами.
Планувальний каркас міста сформувався під впливом розвитку
вуглевидобувної промисловості. Як і багато інших міст Донбасу,
Донецьк утворювався шляхом просторової інтеграції сельбищної та
виробничо-комунальної

забудови.

Місто

значно

витягнуте

в

широтному напрямку (майже на 35 км), через що зв'язки між
західною та східною його частинами послаблені. Вплив долини
Кальміусу на планувально-вартісні процеси в місті незначний.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Грошова оцінка земель Донецька виконана в 2003 р.
державним комунальним підприємством "Управління генерального
плану м. Донецька" за участю інституту "Діпромісто". Базова
вартість земель міста, згідно з грошовою оцінкою на 1.01.2005р. (з
індексацією) становить 128,35 грн/м2. При цьому відновна вартість
інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури міста
в розрахунку на 1 кв. м становить 21,4 грн. У межах міста виділено
117 економіко-планувальних зон, найвище значення зонального
коефіцієнта Км2 становить 4,07, а найнижче – 0,28. Різниця в
диференціації зональної географічної складової земельної ренти
становить 14,5 разу.
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищими за 3,5. Вона
охоплює три економіко-планувальних зони у Ворошиловському
районі і обмежується руслом р. Кальміус, проспектом Миру,

80

вулицями

Університетською

та

Богдана

Хмельницького

і

залізничною колією (рис. 2.5). Вартість території в межах цієї
території не нижча за 449 грн/м2.
Найнижча за вартісними показниками територія розташована
на периферії міста. До неї відносяться масиви індивідуальної
житлової забудови, пришахтні сельбищні утворення, комунальні та
інші об'єкти, які розташовані на південному заході (Луганське,
шахта Челюскінців), північному заході (Адміністративний) та
південному сході (Ливенка-Заперевальна) міста.
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Рис. 2.5
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Запоріжжя.
Загальна характеристика. Запоріжжя – шосте за величиною
місто України,

значний промисловий центр її півдня, центр

Запорізької обласної системи розселення. Чисельність населення
міста становить 799 тис. осіб. До складу Запорізької міської ради
входить також

селище міського типу Тепличне (2,6 тис. осіб).

Територія Запоріжжя становить 33 тис. га, в тому числі сельбищна –
12 тис. га. Середня щільність населення міста – 2,4 тис. чол./км2, в
тому числі в межах сельбищної забудови – 6,6 тис. чол./км2.
Запоріжжя розташоване в середній течії р. Дніпро, на обох його
берегах. Місто розділене на 7 адміністративних районів: Жовтневий,
Заводський,

Комунарський,

Ленінський,

Орджонікідзевський,

Хортицький та Шевченківський.
Основу

господарського

комплексу

міста

становить

багатогалузева промисловість, у структурі якої визначальну роль
відіграє металургія, а також капітальне будівництво, зовнішній
транспорт і зв'язок. У виробничій сфері зайнято 238 тис. осіб (29,6%
усього населення), у невиробничій – 207 тис. осіб (25,7%).
Через місто проходять автошлях державного значення М 26
(Харків

–

Мелітополь

–

Сімферополь

–

Севастополь)

та

регіонального значення Р 02 (Запоріжжя – Дніпропетровськ –
Кременчук – Бориспіль); магістральні залізниці: Запоріжжя –
Апостолове, Запоріжжя – Синельникове, Запоріжжя – Федорівка та
Запоріжжя – Пологи. У місті діють аеропорт, два річкових порти,
два залізничних вокзали, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 16 млн кв. м, щорічно
будується близько 50 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 19,9 кв. м на одну особу. Забезпеченість населення
основними установами обслуговування: лікарні – 142 ліжка/10 000
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осіб; поліклінічні заклади – 207 відвідувань за зміну/10 000 осіб;
школи – 125 місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 22,4
місця/1000 осіб.
У місті діють різноманітні види громадського транспорту:
трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Загальна протяжність
вулично-дорожньої мережі міста – 605 км. Щільність вуличнодорожньої мережі – 1,8 км/км2. Запоріжжя забезпечене усіма видами
інженерної інфраструктури. Площа зелених насаджень міста − 625 га
(7,7 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Запоріжжя засноване
в 1775 році. Розвиток міста зумовлений будівництвом у 30-ті роки
ХХ ст. ДніпроГЕСу і пов'язаною з ним індустріалізацією міста. За
короткий термін у Запоріжжі було розміщено значну кількість
промислових підприємств, що нині визначають його спеціалізацію.
Серед них слід виділити підприємства чорної та кольорової
металургії (комбінати "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", титаномагнієвий,

заводи

феросплавів,

алюмінієвий),

а

також

машинобудування ("Мотор-Січ", "АвтоЗАЗ-DAEWOO").
Запоріжжя - єдиний обласний центр серед розміщених на
березі Дніпра, основний планувальний розвиток якого відбувався не
на правому (високому), а на лівому (низинному) березі. Це вплинуло
на основні параметри розвитку міста та зумовило просторову
диференціацію вартості його території.
Планувальний каркас міста сформувався під впливом Дніпра,
який розділяє Запоріжжя на лівобережну (основну) та правобережну
частини. Зв'зок між лівобережною та правобережною частинами
міста відбувається через єдиний комплекс мостових переходів
(мости Преображенського), а також через греблю ДніпроГЕСу.
Відсутність додаткових мостових переходів та значна фізична
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амортизація мостів є головною стратегічною проблемою розвитку
міста.
Основні житлові масиви Запоріжжя зосереджені як на
лівобережній

частині

(Південний),

так

і

на

правобережжі

(Бородинський та Хортицький). Останнім часом інтенсивніше
розбудовується

правобережжя

(Хортицький

масив).

Розподіл

проживаючих між правим та лівим берегом становить у відсотках
орієнтовно 30:70. Місця концентрації праці, в основному, тяжіють
до берегів Дніпра: чотири промислових райони розташовані на
лівому березі Дніпра, один (Хортицький) – на правому.
Важливим елементом планувальної структури міста є острів
Хортиця, який оголошений національним історико-культурним
заповідником.
Серед планувальних факторів, що суттєво впливають на
диференціацію

вартості

земель

Дніпропетровська,

є

значне

розчленування яружно-балковою ерозією, деконцентрація місць
прикладання праці та місць проживання населення, високий рівень
забрудненості навколишнього середовища.
Центр міста сформувався на лівому березі Дніпра, вздовж
основної

загальноміської

магістралі

–

проспекту

Леніна

з

поперечною віссю, що виходить до Дніпра в районі Центрального
бульвару.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. У 2000 р. інститутом "Діпромісто" розроблена
грошова оцінка Запоріжжя. Базова (середня) вартість території міста
станом на 1.01.2005 року (з індексацією) становила 91,33 грн за 1 кв.
м. При цьому відновна вартість інженерно-транспортної та
природоохоронної інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м
становить 15,15 грн. У межах міста виділено 104 економіко-
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планувальні зони, найвище значення зонального коефіцієнта Км2
становить 3,41, а найнижче – 0,43. Різниця в диференціації зональної
географічної складової земельної ренти становить, таким чином, 8
разів (рис. 2.6).
Найцінніша міська територія (значення Км2 вищі за 3,0) тяжіє
до проспекту Леніна і обмежується двома економіко-планувальними
зонами в Ленінському та Орджонікідзевському районах. Вартість 1
кв. м території тут вища за 270 грн.
Для Запоріжжя характерна наявність значної території із
значеннями Км2 нижчими за 1,0. Це вся східна та північно-східна
частини

міста,

де

зосереджені

основні

екологічно-шкідливі

підприємства, відвали, частково – садибна забудова, острів Хортиця,
окремі периферійні райони правобережжя. Вартість території тут
менша ніж 90 грн/м2.
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Рис. 2.6
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Львів
Загальна характеристика. Львів – сьоме за величиною місто
України, найбільший економічний, науковий і культурний центр
Заходу України, центр Львівської надобласної системи розселення.
Чисельність населення міста становить 734 тис. осіб. До складу
Львівської міської ради входять також місто Винники (14,1 тис.
осіб), селища міського типу Рудне (6,2 тис. осіб) та Брюховичі (6,1
тис. осіб). Територія Львова становить 11,7 тис.га, в тому числі
сельбищна – 5,1 тис. га. Середня густота населення міста – 6,3 тис.
чол./км2. в тому числі в межах сельбищної забудови – 14,4 тис.
чол./км2 (найвищий показник серед міст із населенням понад 500
тис. осіб). Львів розташований у передгір'ї Карпат на вододілі річок
Балтійського (Полтва − притока Західного Бугу) та Чорного (Зубра −
Дністра) морів.

Поверхня міста горбиста; центр знаходиться в

улоговині, над якою височать гори (Замкова, Лева тощо). Місто
розділене

на

6

адміністративних

районів:

Залізничний,

Личаківський, Сихівський, Франківський, Центральний (Галицький)
та Шевченківський.
Львів − великий промисловий центр, провідними галузями в
ньому є машинобудування (приладобудування, радіоелектроніка,
автомобілебудування), хімічна, легка та харчова промисловість. У
місті створено потужний науково-виробничий комплекс (Західний
центр НАН України, 12 науково-дослідних організацій НАН України
та 25 галузевих науково-дослідних інститутів). Значну роль у
господарському

розвитку

відіграє

будівництво

та

зовнішній

транспорт. У виробничій сфері зайнято 120 тис. осіб (16,4 % усього
населення), у невиробничій – 146 тис. осіб (19,9 %).
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Львів – значний транспортний вузол, у якому поєднані усі
види транспорту, крім водного. Через місто проходять автошляхи
державного значення: М 06 (Київ – Житомир – Рівне – Львів –
Ужгород – Чоп), М 09 (Львів – Рава-Руська); М11 (Львів –
Мостиська), М 12 (Львів – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград –
Знам”янка Друга) та М 10 (Львів – Краківець); магістральні
залізниці: Львів – Красне – Здолбунів, Львів – Рава-Руська, Львів –
Мостиська, Львів – Самбір та Львів – Стрий. У місті діють
міжнародний аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 14,6 млн кв. м, щорічно
будується близько 100 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 19,9 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 168,8 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 263,8 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 130
місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 18 місць/1000 осіб.
У місті діють більшість видів громадського транспорту:
трамвай, тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Загальна протяжність
вулично-дорожньої мережі міста – 350 км. Щільність вуличнодорожньої мережі – 3 км/км2. У центрі міста цей показник
перевищує 4 км/км2. Львів забезпечений усіма видами інженерної
інфраструктури. Площа зелених насаджень міста (без лісопаркового
поясу) становить 278 га (3,8 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Львів заснований у
1256 р. князем Данилом Галицьким і названий на честь його сина
Лева. У 1356 р. місто здобуло Магдебургське право.
Історичне ядро центру Львова

сформувалося в

епоху

середньовіччя навколо площі Ринок. Межами ядра центру стали
вулиці Підвальна, Гонти, 700-річчя Львова, проспект Свободи, а
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також площі: Данили Галицького, Торгова, Міцкевича, Галицька,
Митна. Надалі межі центру міста значно розширилися і за часів
Австро-Угорщини, а потім – і Польщі, центр охоплював площу
майже 1,5 тис. га. За насиченістю об'єктами історико-культурної
спадщини центр Львова практично не має собі рівних серед міст
України. Тут знаходяться такі відомі архітектурні пам'ятки, як:
ансамбль площі ринок (включаючи будинок Ратуші), собор святого
Юра, комплекс споруд Вірменської церкви, Миколаївська церква,
кафедральний собор, ансамбль споруд Львівського братства,
ансамблі монастиря Бернардинів та Домініканів, міський та
Королівський арсенали, порохова вежа та багато інших. 2 грудня
1998 р. історичний центр Львова був внесений до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Планувальна структура Львова здійснює істотний вплив на
формування відмінностей у вартості території окремих частин міста.
Головними факторами, що спричинюють ці відмінності, є:
• висока щільність забудови в центральній частині Львова в
комплексі з вузькими вулицями та значною концентрацією тут
об'єктів комерційного призначення;
• радіальна структура вулично-дорожньої мережі міста. Головні
магістралі, що відходять від центру: вулиці Городоцька та
Шевченка
напрямок),

(західний

напрямок),

Б.Хмельницького

Личаківська
(північний

(східний
напрямок),

Кульпарківська, Стрийська та Зелена (південний напрямок).
Надалі радіальні виходи з міста об'єднуються Кільцевою
дорогою;
• значним

розгалуженням

залізничних

шляхів

у

місті,

включаючи під'їздні гілки до промислових підприємств.
Основна траса магістральної залізниці перетинає місто із
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сходу на захід, розділяючи Львів на окремі планувальні
утворення;
• складний характер рельєфу, ускладнений наявністю масивів
лісопарків (площа понад 1000 га), ярів та балок.
Мікрорайони

нового

житлового

будівництва

Львова

розміщені в основному в південній (Сихів, Зубра), північній (вулиці
700-річчя Львова, Топольна, Варшавська) та західній частинах міста
(Левандівка, Рясне, Білогорща).
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. У 1998 р. Львівським інститутом "Містопроект"
разом із Київським НДІАСПом розроблено грошову оцінку земель
Львова. Базова вартість земель міста, згідно з грошовою оцінкою на
1.01.2005р. (з індексацією) становить 144,9 грн/м2.

При цьому

відновна вартість інженерно-транспортної та природоохоронної
інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м становить 21,27 грн. У
межах міста виділено 84 економіко-планувальних зони, найвище
значення зонального коефіцієнта Км2 становить 1,72, а найнижче –
0,35. Різниця в диференціації зональної географічної складової
земельної ренти для Львова, таким чином, становить 4,9 разу.
Звертає на себе увагу відносно невелика різниця між
найвищим та найнижчим значенням Км2, а також низьке значення
верхнього показника зонального коефіцієнта. Це можна пояснити
відносно незначною просторовою диференціацією факторів, що
впливають

на

формування

диференціальної

земельної

ренти

(транспортна зручність, екологічний стан, соціально-містобудівна
привабливість тощо).
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищим за 1,25. Вона
охоплює

10

економіко-планувальних

зон

у

Центральному
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(Галицькому), Шевченківському, Личаківському та Франківському
районах (рис. 2.7). Вартість території в межах цієї території не
нижча за 181 грн/м2.
Зниження вартості території відбувається поступово в міру
віддалення від ядра центру вздовж основних міських магістралей.
Загалом, зони із значенням Км2, вищим за 1,0 займають у Львові
порівняно меншу площу, ніж зони із значенням Км2, нижчим за
1,00.
Найнижча за вартісними показниками територія розташована
на периферії міста. До неї належать райони садибної забудови,
комунально-складські

території,

окремі

масиви

лісопарків.

Насамперед це відноситься до заходу міста (Сигнівка, Скнилів), а
також північної (Клепарів, Замарстинів) та північно-східної частин
Львова.
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Рис. 2.7
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Кривий Ріг
Загальна характеристика. Кривий Ріг – восьме за величиною
місто України, значний промисловий центр Дніпропетровської
області та центральної частини України, центр Криворізької
надрайонної системи розселення. Чисельність населення міста
становить 697 тис. осіб. До складу Криворізької міської ради входять
також сільські населені пункти загальною чисельністю населення
3,4 тис. осіб. Територія Кривого Рога становить 43 тис.га, в тому
числі сельбищна – 10,7 тис. га. Середня густота населення міста –
1,6 тис. чол./км2, у тому числі в межах сельбищної забудови – 6,5
тис. чол./км2. Кривий Ріг розташований у середній течії р. Інгулець.
Протяжність міста з півночі на південь становить 123 км (найбільша
серед міст України та одна з найбільших у Європі). Із заходу на схід
місто простягається на 20 км. Кривий Ріг розділений на 7
адміністративних
Жовтневий,

районів:

Інгулецький,

Дзержинський,
Саксаганський,

Долгинцевський,
Терновський

та

Центрально-Міський.
Основою господарського комплексу міста є залізорудна
промисловість, яка базується на одному з найбільших у світі
родовищ

залізної

руди.

Криворізький

залізорудний

басейн

простягається вузькою смугою вздовж річок Інгулець, Саксагань та
Жовта. Його площа становить 300 кв. км. Гірничо-металургійний
комплекс включає комбінат "Криворіжсталь", чотири гірничозбагачувальні

комбінати,

ВАТ

"Криворізький

залізорудний

комбінат", рудоуправління ім. Кірова та 7 шахт. У виробничій сфері
зайнято 266 тис. осіб (38% усього населення), у невиробничій – 119
тис. осіб (17%).
Через місто проходить регіональний автошлях Р 06 (Миколаїв
− Дніпропетровськ), магістральні залізничні лінії: Кривий Ріг −

94

Апостолове, Кривий Ріг − Помічна, Кривий Ріг − П'ятихатки. У місті
діють аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 11млн кв. м, щорічно
будується близько 50 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 15,7 кв. м на одну особу. Забезпеченість населення
основними установами обслуговування: лікарні – 99,5 ліжок/10 000
осіб; поліклінічні заклади – 274 відвідувань за зміну/10 000 осіб;
школи – 130 місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 31
місце/1000 осіб.
У місті діють усі види громадського транспорту, окрім
метрополітену: швидкісний трамвай, трамвай, тролейбус, автобус,
маршрутні таксі. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі
міста – 2000 км. Щільність вулично-дорожньої мережі – 4,65 км/км2.
Кривий Ріг забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури.
Площа зелених насаджень міста становить 680 га (9,7 кв. м на одну
особу).
Умови формування вартості території. Місто Кривий Ріг
засноване в 1775 р. Розвиток міста як однієї з головних баз
залізродної промисловості спочатку Росії, а потім – і СРСР,
спричинив розміщення тут окремих шахт, рудників, навколо яких з
часом

утоворювалися

житлові

поселення.

Для

Криворіжжя

характерним типом забудови були так звані "балагани", "каютки" та
бараки, що утворювали досить специфічні сельбищні масиви.
У ХХ ст. в Кривому Розі сформувалась особлива планувальна
структура території, яка визначалась такими факторами:
• хаотичність розміщення місць прикладання праці (шахти,
рудники, окремі

промислові підприємства) та місць

розселення (пришахтні селища);
• розтягнутість міста в меридіональному напрямку;
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• високий рівень забрудненості навколишнього середовища
(повітря, води, грунти), наявність техногенних форм
рельєфу (відвали, кар'єри).
Промисловий

профіль

міста

вплинув

на

величину

і

особливості використання його території. У межах Кривого Рога
багато непридатних земель, під’їзних залізничних шляхів, є
неосвоєні землі. Характерним для території міста є також значна
почленованість залізницею, річками, водосховищами та ярами, що
впливає на диференціацію вартості земель.
Центр міста сформувався в Дзержинському районі: площа
Радянська – проспект Металургів.
Основні житлові масиви Кривого Рога (Східні 1, 2 та 3,
Гірничий, Сонячний, Індустріальний) розміщені на периферії міста.
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Перша грошова оцінка земель Кривого Рогу була
виконана в 1998 р. інститутом НДПІмістобудування. Кривий Ріг
було розділено на 308 інформаційних районів, які не укрупнювались
в економіко-планувальні зони. Базова вартість земель міста
становила 96,66 грн, що на той час було дещо завищеним
показником для даної категорії міст.
У 2000−2004 рр. інститутом "Діпромісто" перероблювалася
грошова оцінка Кривого Рога. Базова (середня) вартість території
міста на 1.01.2004 р. (з індексацією) становила 84,35 грн за 1 кв. м.
При

цьому

відновна

вартість

інженерно-транспортної

та

природоохоронної інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м
становить 16,87 грн. У межах міста виділено 182 економікопланувальні зони, найвище значення зонального коефіцієнта Км2
становить 4,01, а найнижче – 0,25. Різниця в диференціації зональної
географічної складової земельної ренти становить 16 разів.
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Відмінність просторової диференціації базової вартості земель
Кривого Рога від інших великих міст України полягає, насамперед, у
тому, що економіко-планувальні зони з найвищими значеннями
зонального коефіцієнту Км2 розтягнуті тут у меридіональному
напрямку від комбінату "Криворіжсталь" до Божедарівки на відстань
понад 30 км. Найцінніша міська територія концентрується в межах
14 економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищими за 3,5.
Перепади значень Км2 в межах цієї території досить незначні.
Площа

найціннішої

міської

території

сконцентрована

в

меридіональному напрямку в трьох ареалах: центральній частині
міста від парку ім. Газети "Правда" до Соцгорода; у Саксаганському
районі від русла р. Саксагань до мікрорайонів №1,2,3 Східний; у
Жовтневому районі в мікрорайоні Зарічний та Сухій Балці та в
Тернівському районі (Божедарівка) (рис. 2.8).
Якщо в меридіональному напрямку з віддаленням від ядра
центру

та

найцінніших

територій

спостерігається

поступово

знижується вартість території, то в широтному напрямку ці
відмінності стрімко зростають. На відстані 1−2 км від ядра центру
вартість території знижується у 2−3 рази.
Найнижча за вартісними показниками територія знаходиться
на периферії міста (Інгулецький, Тернівський, Дзержинський,
частково − Жовтневий, Долгінцевський та Центрально-Міський
райони), а також у міжсельбищних утвореннях, де розміщені
промислові райони та залізорудні кар'єри.
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Рис. 2.8
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Миколаїв
Загальна характеристика. Миколаїв – дев'яте за величиною
місто

України,

промисловий,

крупний
культурний

адміністративний,
центр

півдня

транспортно-

України,

центр

Миколаївської обласної системи розселення. Чисельність населення
міста становить 509 тис. осіб. Територія Миколаїва – 25,3 тис. га
(включаючи 7,4 тис. га акваторії), в тому числі сельбищна – 9,4 тис.
га. Середня густота населення міста – 2 тис. чол./км2, у тому числі в
межах сельбищної забудови – 5,4 тис. чол./км2. Миколаїв
розташований на берегах річок Південний Буг та Інгул у місці їх
злиття. Місто розділене на 4 адміністративні райони: Заводський,
Корабельний, Ленінський та Центральний.
Миколаїв — великий центр суднобудування ( заводи "Океан",
ім. 61 комунара, Чорноморський суднобудівний), в місті розвинуті й
інші

галузі

машинобудування

(в

тому

числі

електронна

промисловість), кольорова металургія (Миколаївський глиноземний
завод – найбільше підприємство галузі в Україні), харчова, та легка
промисловість. Важливу роль у господарстві міста відіграє портовий
комплекс та капітальне будівництво. У виробничій сфері зайнято
124 тис. осіб (24,3% усього населення), у невиробничій – 118 тис.
осіб (23,1%).
Миколаїв – значний транспортний вузол, у якому поєднані всі
види транспорту. Через місто проходять автошляхи державного
значення: М 14(Одеса – Миколаїв – Херсон – Мелітополь –
Маріуполь – Новоазовськ); М 23 (Миколаїв – Голованівськ –
Ульяновка) та регіонального значення:

Р 06 (Миколаїв –

Дніпропетровськ) і Р16 (Миколаїв – Кіровоград – Олександрівка);
магістральні залізниці: Миколаїв – Колосівка, Миколаїв – Херсон та
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Миколаїв – Долинська. У місті діють три морські та річковий порти,
аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 10,7 млн. кв. м, щорічно
будується близько 75 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить

21

кв.

м

на

одну

особу.

Розвинута

соціальна

інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 138 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 175 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи –119
місць/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 23,5 місця/1000 осіб.
У місті діє більшість видів громадського транспорту: трамвай,
тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Загальна протяжність вуличнодорожньої мережі міста становить 690 км. Щільність вуличнодорожньої мережі – 2,7 км/км2. Миколаїв забезпечений усіма видами
інженерної інфраструктури. Площа зелених насаджень міста − 510 га
(10 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Миколаїв заснований
у 1789 р. як південний центр суднобудування Російської імперії.
Розвиток міста тривалий час обмежувався територією, яка прилягала
до гирла р. Інгул. Саме тут, у місці злиття Інгулу і Південного Бугу,
в кінці ХVІІІ ст. було збудовано першу суднобудівну верф та
засновано Адміралтейство.
Планувальною особливістю забудови, що впливає на цінність
його окремих зон, є розчленування міста заплавами річок Південний
Буг та Інгул, які поділяють місто на три планувальні райони. Правий
берег Південного Бугу має єдиний прямий зв’язок (мостовий
перехід) з лівобережною частиною Інгулу. Певний вплив має й
характер заплави річки Інгул, що сильно меандрує до самого гирла.
Другим фактором, що зумовлює територіальну диференціацію
вартості, є розчленування міста магістральною залізницею та
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під’їзними коліями (загальна довжина їх на території міста − майже
125 км), які розтинають зв’язки між окремими районами Миколаєва.
Центр міста сформований у районі вулиці Радянської. Основні
масиви житлової забудови розміщені на півдні: мікрорайони №6 та
№7 у Корабельному районі; у центрі вздовж проспекту Леніна та на
заході в Заводському районі (Ліски).
Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. У 1992 р. інститутом "Діпромісто" (із залученням
провідних фахівців ВАТ "Київпроект") було виконано "Комплексну
економічну оцінку земель міста Миколаєва". Проте, у зв’язку з
появою нової законодавчої та нормативної бази результати цієї
роботи потребували суттєвої переробки.
У 1999 р. "Діпромісто" розробив нову грошову оцінку земель
Миколаєва. Базова вартість земель міста, згідно з грошовою оцінкою
на 1.01.2005 р. (з індексацією) становить 104,56 грн/м2. При цьому
відновна вартість інженерно-транспортної та природоохоронної
інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м становить 8,55 грн. У
межах міста виділено 66 економіко-планувальних зон; найвище
значення зонального коефіцієнта Км2 становить 2,65, а найнижче –
0,63. Різниця в диференціації зональної географічної складової
земельної ренти для міста, таким чином, становить 4,2 разу.
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищими за 2,5. Вона
охоплює економіко-планувальні зони в Центральному районі і
обмежується вулицями Пушкінською, Московською і Чкалова та
акваторією Інгулу (рис. 2.9). Вартість території в цих межах не
нижча за 440 грн/м2.
Найнижча за вартісними показниками територія знаходиться
на периферії міста. До неї відносяться масиви індивідуальної
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житлової забудови, що розташовані на півночі (Матвіївка, Тернівка),
на заході, на правому березі р. Південний Буг (Велика та Мала
Корениха, Варварівка) та півдні (Балабанівка).
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Рис. 2.9
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Маріуполь
Загальна характеристика. Маріуполь – десяте за величиною
місто України,

крупний адміністративний та транспортно-

промисловий центр Донецької області і півдня України, центр
Маріупольської надрайонної системи розселення. Чисельність
населення міста становить 482 тис. осіб. До складу Маріупольської
міської ради входять також селища міського типу Сартана (10,9 тис.
осіб), Старий Крим (6,1 тис. осіб), Талаківка (4,1 тис. осіб) та
сільські населені пункти (1 тис. осіб). Територія Маріуполя – 24,4
тис.га, в тому числі сельбищна – 7,6 тис. га. Середня густота
населення міста – 2 тис. чол./км2. у тому числі в межах сельбищної
забудови – 6,3 тис. чол./км2. Маріуполь розташований на узбережжі
Таганрозької затоки Азовського моря в місці впадіння в неї річки
Кальміус.

Місто

розділене

на

4

адміністративних

райони:

Жовтневий, Іллічівський, Орджонікідзевський та Приморський.
У виробничій сфері зайнято 130 тис. осіб (26,8% усього
населення), у невиробничій – 61 тис. осіб (12,5%).
Маріуполь – значний транспортний вузол південного сходу
України, в якому сходяться усі види транспорту. Через місто
проходять автошлях державного значення М 14 (Одеса – Миколаїв –
Херсон – Мелітополь – Маріуполь – Новоазовськ) та регіонального
значення Р 19 (Маріуполь – Донецьк – Слов'янськ); магістральна
залізниця Маріуполь – Волноваха. У місті діють: морський порт,
аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 9,75 млн. кв. м, щорічно
будується близько 50 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 20,3 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 85 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні заклади
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– 144 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 125 місць/1000 осіб;
дитячі дошкільні заклади – 27,3 місця/1000 осіб.
У місті діє більшість видів громадського транспорту: трамвай,
тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Загальна протяжність вуличнодорожньої мережі міста – 184 км. Щільність вулично-дорожньої
мережі – 0,75 км/км2. Маріуполь забезпечений усіма видами
інженерної інфраструктури. Площа зелених насаджень міста
становить 292 га (6 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. Маріуполь виник на
початку XVI ст. як фортеця Кальміус, побудована запорізькими
козаками в гирлі однойменної річки, на правому її березі. У 1775 р.
після

ліквідації

Запорізької

Січі

фортеця

названа

містом

Павловськом. Пізніше, коли царський уряд переселив сюди із Криму
частину греків, на їх прохання

в 1780 р. Павловськ було

перейменовано в Маріуполь.
У 1889 р. збудовано Маріупольський порт, головним вантажем
якого стало донецьке вугілля. Близькість донецького вугілля,
керченських залізних руд та наявність порту зумовили будівництво в
місті великого металургійного комбінату (нині − ім. Ілліча). У період
перших п'ятирічок (20-30-ті роки минулого століття) в місті були
збудовані нові промислові підприємства: металургійний комбінат
"Азовсталь", коксохімічний завод, новотрубний ім. Куйбишева
тощо. Розвивалося виробництво й на металургійному комбінаті ім.
Ілліча.
Центр міста сформувався вздовж проспекту Леніна та
Адміністративної площі. Головні райони багатоквартирної забудови
зосереджені в центрі, на заході (Північно-Західний житловий район)
та сході (житловий район "Схід") міста.
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Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. В 1993 р. Інститутом КиївНДПІмістобудування (із
залученням фахівців "Діпроміста") була виконана "Комплексна
економічна оцінка земель міста Маріуполь".
У 1999 р. інститути "Донбасцивільпроект" та "Діпромісто"
розробили грошову оцінку земель Маріуполя. Базова вартість земель
міста, згідно з грошовою оцінкою на 1.01.2005р. (з індексацією)
становить 88 грн/м2. При цьому відновна вартість інженернотранспортної

та

природоохоронної

інфраструктури

міста

в

розрахунку на 1 кв. м становить 16,185 грн. У межах міста виділено
56 економіко-планувальних зон; найвище значення зонального
коефіцієнта Км2 становить 2,92, а найнижче – 0,35. Різниця в
диференціації зональної географічної складової земельної ренти для
Маріуполя, таким чином, становить 8 разів.
Найцінніша

міська

територія

концентрується

в

межах

економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищим за 2,5. Вона
охоплює дві економіко-планувальні зони в Жовтневому районі і
обмежується вулицями Шевченка, Казанцева та Італійською, а на
сході − залізничною колією (рис. 2.10). Вартість території в межах
цієї території не нижча за 220 грн/м2.
Найнижча за вартісними показниками територія знаходиться
на півночі міста. До неї відносяться виробничі та комунальновиробничі території, прилеглі до металургійного комбінату ім.
Ілліча,

масиви

індивідуальної

житлової

забудови

(район

"Азовкільця", Зірка), а також сільськогосподарські угіддя і ділянки
садівничих товариств. Вартість цих територій коливається в межах
30 − 75 грн/м2.
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Рис. 2.10
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Севастополь
Загальна характеристика. Севастополь – п'ятнадцяте за
величиною місто України, єдине (поряд з Києвом) місто державного
підпорядкування, крупний транспортно-промисловий та культурний
центр півдня України, центр Севастопольської надрайонної системи
розселення.

Севастополь

–

база

Військово-Морського

флоту

України. У місті також дислокуються частини Чорноморського
флоту Російської Федерації. Чисельність населення міста становить
340 тис. осіб. До складу території Севастопольської міської ради
входять також місто Інкерман (11 тис. осіб), селище міського типу
Кача (5,1 тис. осіб) та сільські населені пункти загальною
чисельністю населення 22,1 тис. осіб. Територія Севастополя в
адміністративних межах – 86,4 тис. га, в тому числі сельбищна – 5,3
тис. га. Середня густота населення міста – 0,4 тис. чол./км2, у тому
числі в межах сельбищної забудови – 7,1 тис. чол./км2. Севастополь
розташований

на

південно-західному

узбережжі

Кримського

півострова, на березі Севастопольської бухти та ряду інших бухт
(Козача, Стрілецька, Камишова тощо). Довжина берегової лінії
Чорного моря в межах Севастополя становить 152 км. Місто
розділене на 4 адміністративні райони: Балаклавський, Гагарінський,
Ленінський та Нахімовський.
Основою господарства міста є морегосподарський комплекс, а
також

галузі

наукоємного

машинобудування

(електротехніка,

приладобудування, вертолітобудування). Важливу роль відіграють
галузі, що обслуговують військово-морські потреби. У місті також
розвинуті зовнішній транспорт, капітальне будівництво та курортнорекреаційне господарство. У виробничій сфері зайнято 81 тис. осіб
(17,6% усього населення), у невиробничій – 108 тис. осіб (23,5%).
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Через місто проходять автошляхи державного значення: М 26
(Харків – Мелітополь – Сімферополь – Севастополь) та М 18
(Сімферополь – Ялта – Cевастополь), одноколійна залізниця
Севастополь – Сімферополь. У місті діють морський порт, аеропорт
Бельбек, залізничний вокзал, автовокзал.
Житловий фонд міста становить 7,3 млн кв. м, щорічно
будується близько 75 тис. кв. м житла; житлова забезпеченість
становить 15,9 кв. м на одну особу. Розвинута соціальна
інфраструктура. Забезпеченість населення основними установами
обслуговування: лікарні – 83,5 ліжок/10 000 осіб; поліклінічні
заклади – 161 відвідувань за зміну/10 000 осіб; школи – 92,5
місця/1000 осіб; дитячі дошкільні заклади – 23 місця/1000 осіб.
З видів громадського транспорту в місті набули поширення
тролейбус, автобус, маршрутні таксі. Через Північну бухту
налагоджені регулярні зв'язки річковим транспортом (пароми).
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста – 690 км.
Щільність вулично-дорожньої мережі – 0,8 км/км2. Севастополь
забезпечений усіма видами інженерної інфраструктури. Площа
зелених насаджень міста становить 579 га (12,6 кв. м на одну особу).
Умови формування вартості території. У V ст. до н.е. на
місці Севастополя вихідцями з Гераклеї Понтійської було засноване
давньогрецьке поселення Херсонес. Власне місто Севастополь було
засноване в 1783 р. як військово-морська оборонна фортеця Ахтіар.
Після включення Криму до складу Росії, з 1804 р. − головний
військовий порт Чорноморського флоту. У 1855−56 рр. під час
Кримської війни місто пережило облогу. Основна забудова
центральної частини міста склалася в 2 половині ХІХ – першій
половині ХХ ст. У роки Великої Вітчизняної війни місто було
практично вщент зруйноване, відбудоване в повоєнний період.

109

Севастополь − єдине з міст України, яке включає значну
площу

земель

сільськогосподарського

використання

(сади,

виноградники, пасовища, сіножаті загальною площею 27,9 тис. га),
земель лісу (35,6 тис. га), акваторії (1,1 тис. га). Площа забудованих
земель, яка включає територію власне міста Севастополя разом із
його анклавною частиною − Балаклавою, місто Інкерман, смт Качу
та 29 сільських населених пунктів, становить близько 10 тис. га (12%
площі Севастопольської міської ради). З географічної точки зору
об'єктами грошової оцінки мали б стати кожний з населених пунктів
міської

ради,

але,

зважаючи

на

існуючий

адміністративно-

територіальний устрій Севастополя, при формуванні міської ренти
та її просторовій диференціації необхідно виходити з планувальної
структури всієї міськради.
Географічними особливостями, що впливають на цінність
території окремих частин міста є, насамперед, характер його
поверхні та наявність значної за протяжністю берегової лінії
Чорного моря. За своїм призначенням і характером використання
місто поділяється на такі функціональні зони: центральна (історична
частина Севастополя, сельбищні території); серединна (промисловоскладська зона, що розділяється на північну та південну частини) та
периферійна (природоохоронні та рекреаційні території).
Центральна зона включає в себе історико-культурну заповідну
територію Севастополя, зону регулювання забудови, а також
природоохоронні території на мисі Зеленому. Крім того, до цієї зони
входять основні адміністративні, громадські споруди, об'єкти
соціальної інфраструктури загальноміського значення.
До сельбищних територій відносяться: Центральний житловий
район, розміщений на південному березі Севастопольської бухти
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(разом з містом Інкерман), північне узбережжя Севастопольської
бухти (Північна сторона, Учкуївка і Любимівка), житлове утворення
Балаклава, території

садових

ділянок, основні

масиви

яких

розташовані між Камишовим шосе і південно-західним узбережжям.
У серединній (промислово-складській) зоні розміщені основні
промислові

підприємства:

ремонтно-механічний

Севастопольський

завод,

радіозавод,

морський
заводи

завод,
"Маяк",

рибоконсервний, Севастопольський морський рибний порт, завод
"Парус", Балаклавське рудоуправління, винзавод "Золота Балка"
тощо.
Природоохоронні та рекреаційні території периферійної зони
представлені зеленими насадженнями загального користування, які
складаються з скверів, парків, бульварів, а також ряду об’єктів
природно-заповідного фонду державного та місцевого значення,
найбільш

значними

з

яких

є:

ландшафтні

заказники

загальнодержавного значення "Байдарський", "Мис Айя", "Мис
Фіолент"; загальнозоологічний заказник "Бухта Козацька".
Крім названих функціональних зон, в адміністративних межах
Севастополя

виділяються

зони,

характер

використання

яких

пов’язаний із специфікою даних районів:
• Південний берег Криму (від мису Фіолент до меж Ялтинської
міськради) − територія рекреаційного використання, цінність якої
пов’язана

з

високою

якістю

екологічного

середовища,

з

різноманітними природно-ландшафтними характеристиками;
• західний берег Криму − територія рекреаційного використання
(від Учкуївки на північ − до мису Лукулл) із значним рівнем
рекреаційних ресурсів.
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Середня вартість території міста та її географічна
диференціація. Оцінка території Севастополя в адміністративних
межах проводилася тричі. У 1995 році інститутом "Діпромісто" була
виконана комплексна економічна оцінка земель міста Севастополя.
Результатом цієї роботи стало розділення міста на 6 економікопланувальних зон; найвище значення Км2 становило 4,16, а
найнижче – 0,64.
У 1999 р. "Діпромісто" розробив грошову оцінку земель
Севастополя. Базова вартість земель міста, згідно з грошовою
оцінкою на 1.01.1999р. становило 80,56 грн/м2. При цьому відновна
вартість

інженерно-транспортної

та

природоохоронної

інфраструктури міста в розрахунку на 1 кв. м становила 11,19 грн. У
межах міста було виділено 221 економіко-планувальну зону;
найвище значення зонального коефіцієнта Км2 становить 3,08, а
найнижче – 0,15.
У 2004 році "Діпромісто" розробив нову грошову оцінку
земель Севастополя, в результаті чого базова вартість земель на
1.01.2005 року становить 115,36 грн/м2. Кількість зон практично не
змінилася (220), найвище значення зонального коефіцієнта Км2
становить 3,37, а найнижче – 0,26. Різниця в диференціації зональної
географічної складової земельної ренти для Севастополя, таким
чином, сягає 13 разів.
Найбільш цінна міська територія концентрується в межах
економіко-планувальних зон із значенням Км2 вищим за 3. Вона
охоплює територію, що безпосередньо прилягає до Південної та
Артилерійської бухт (рис. 2.11). Вартість території в межах цієї
території не нижча за 346 грн/м2.
Зниження вартості міської території відбувається поступово в
усіх

напрямках

від

ядра центру. Найнижча

за

вартісними
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показниками територія розташована на периферії міста. До неї
відносяться,

насамперед,

Нахімовського

значні

районів,

території

зайняті

Балаклавського
лісом,

та

землями

сільськогосподарського призначення, а також окремі сільські
населені пункти, території садівничих товариств.
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Рис. 2.11
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Оскільки в усіх 11 найбільших містах України нормативну
грошову оцінку земель уже виконано, доцільно проаналізувати
загальні особливості диференціації вартості території за величиною
зонального коефіцієнта Км2 і встановити певні географічні
закономірності його розподілу (табл.2.6).
Таблиця 2.6
Граничні показники диференціації території за зональним
коефіцієнтом Км2 у найбільших містах України
Значення Км2

Найвище

Найнижче

Діапазон
найвищого та
найнижчого
значень

Київ

7,0

0,49

14,3

Харків

4,07

0,38

10,7

Дніпропетровськ

4,2

0,49

8,6

Одеса

4,73

0,47

10

Донецьк

4,07

0,28

14,5

Запоріжжя

3,41

0,43

7,9

Львів

1,72

0,35

4,9

Кривий Ріг

4,01

0,25

16

Миколаїв

2,65

0,63

4,2

Маріуполь

2,92

0,35

8,3

Севастополь

3,37

0,26

13

Міста

Як видно з табл. 2.6, діапазон найвищого та найнижчого
значень коефіцієнта Км2 в основному зростає із збільшенням
чисельності населення міста. Це закономірно, оскільки величина
зонального коефіцієнта тісно кореспондується із рангом населеного
пункту,

його

виробничим,

соціальним

та

містобудівним
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потенціалом. Разом з тим, загальні закономірності не виключають і
певних відмінностей, що зумовлені географічними особливостями
міст,

у

яких

здійснювалась

оцінка

земель.

Саме

такими

особливостями (значна площа населеного пункту, його лінійна
протяжність, дисперсне розміщення основних центрів прикладання
праці) пояснюється значний діапазон значень Км2 у м. Кривий Ріг,
яке за цим показником займає перше місце, випереджаючи усі містамільйонери.
За показниками диференціації вартості території виділяються
три типи найбільших міст України (табл.2.7).
Таблиця 2.7
Типізація найбільших міст України за показниками
диференціації вартості території
Типи міст за показниками диференціації
території

Міста

З великим діапазоном диференціації вартості території

Кривий Ріг, Севастополь,
Донецьк, Київ

З помірним діапазоном диференціації вартості території

Харків, Одеса,
Дніпропетровськ,
Маріуполь, Запоріжжя

З малим діапазоном диференціації вартості території

Львів, Миколаїв
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2.3. Особливості формування та диференціації вартості території
малих населених пунктів
Малі населені пункти (населення менше ніж 50 тис. осіб)
переважають у загальній кількості населених пунктів України;
станом на кінець 2001 р. на них припадало 99,6%. До складу малих
населених пунктів входять міста (351 один.), селища (889 один.) та
села (28,6 тис. один.).
У зв'язку із тим, що в переважній більшості малих населених
пунктів нормативна грошова оцінка земель не проведена і вартість
території не визначена, набуває важливого значення встановлення
для

них

особливостей

формування

вартості

та

принципів

диференціації території.
За особливостями формування вартості території виділяються
три основні типи малих населених пунктів.
1) компактні.
2) лінійні.
3) населені пункти, які складаються з кількох частин.
Розглянемо кожний з трьох типів. Компактні населені
пункти переважають у загальній їх кількості. Особливостями їх
формування є мала площа, концентрація сельбищних та виробничих
територій на порівняно невеликій території, а також відносно висока
щільність

розміщення

об’єктів

інженерної

та

соціальної

інфраструктури.
Компактні населені пункти сформувалися за різних обставин.
Переважна більшість із них виникла за досить давніх часів, частина
утворилася в ХІХ та ХХ ст. Існують досить чіткі історикогеографічні умови формування та розвитку малих компактних
населених пунктів. На Донбасі, наприклад, їх утворення пов´язане із
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будівництвом та експлуатацією шахт. За даними А.Доценка, серед
169 міських поселень Донбасу, які є спеціалізованими центрами
видобутку та збагачення кам´яного вугілля, 164 відносяться до
категорії малих міст та селищ міського типу [26].
Друга категорія малих компактних населених пунктів – це
курорти. До них можна віднести такі міста, як Алупка, Судак,
Скадовськ, Очаків, Моршин; селища Гурзуф, Гаспра, Форос, Новий
Світ, Буча; села Залізний Порт, Привітне, Морське.
Більшість малих компактних населених пунктів відноситься до
категорії сіл. Їх розвиток пов'язаний з організаційно-господарськими
функціями, які виконують ці села щодо інших населених пунктів, які
входять до складу районної (сільської) ради.
Головною особливістю формування вартості території в малих
компактних населених пунктах є те, що абсолютна величина
вартості 1 кв. м території, як правило вища, ніж у малих населених
пунктах іншого типу. Разом з цим, диференціація зональних
коефіцієнтів

Км2

тут

менша.

Добрим

прикладом

такої

закономірності є розподіл вартості території у місті-курорті Моршин
(рис. 2.12).
У Моршині проживає 6,4 тис. осіб. Розвиток міста пов´язаний
із використанням лікувальних ресурсів. Моршин – компактне місто.
Його площа становить 222 га, в тому числі забудована – 192 га.
Рівень забудованості території Моршина дуже високий − 86,5%.
Відповідно до нормативної грошової оцінки земель міста, виконаної
інститутами "Місто проект" (Львів) та НДІАСБ (Київ), базова
вартість земель міста склала 82,91 грн, що у 5 разів більше за
середнє значення базової вартості для групи малих населених
пунктів. Це пов'язано не тільки з високою концентрацією основних
фондів інженерної інфраструктури на одиницю території, а й із
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застосуванням для Мор шина, як для курортного міста, додаткового
коефіцієнта 2,3.
Диференціація вартості території Моршина незначна. Діапазон
між найбільшим та найменшим значеннями коефіцієнта Км2 (1,36 та
0,75) становить усього 1,8 разу. Кількість економіко-планувальних
зон у Моршині – 8, що менше, ніж в інших категоріях малих
населених пунктів.
Лінійні малі населені пункти утворюються та розвиваються,
як правило, уздовж залізничних та автомобільних магістралей або
водних

акваторій.

Їх

розвиток

пов´язаний

з

виконанням

транспортних або курортно-рекреаційних функцій. Прикладами
населених пунктів цього типу є міста Заліщики, Кременець, Долина,
Болехів, Ананьїв, Нова Одеса, Новий Буг, Гуляйполе; селища
Яремча, Ясіня, Кирилівка, Затока, Понінка.
Головною особливістю формування вартості території в малих
лінійних населених пунктах є те, що абсолютна величина вартості 1
кв. м території, як правило, нижча, ніж у малих населених пунктах
іншого типу. Диференціація ж зональних коефіцієнтів Км2 тут
більша.
Населені пункти, територія яких складається з кількох
частин. До цієї категорії відносяться малі населені пункти, які не
мають суцільної міської (селищної) межі. Окремі планувальні
частини цих населених пунктів (житлова забудова, виробничі
підприємства, комунальні об´єкти) відірвані від основної території і
мають анклавний характер розташування.
Найтиповішим прикладом таких населених пунктів є малі
міста, селища і села, що роз´єднані магістральною залізницею,
автомобільною дорогою державного значення або магістральним
трубопроводом. У таких населених пунктах виникає значна
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неоднорідність у розміщенні об´єктів інженерної інфраструктури,
суттєва різниця в споживчій якості території окремих анклавних
частин. Результатом цього є відмінність у базовій вартості території
окремих

роз´єднаних

частин

населеного

пункту

та

суттєва

диференціація зонального коефіцієнта.
Прикладом малого населеного пункту цього типу є селище
Мирний, яке входить до складу Євпаторійської міської ради АР
Крим (рис. 2.13). Грошова оцінка земель селища виконувалась
"Діпромістом" у 2004 р. Територія селища складається з трьох
частин: основної, де розміщена житлова та громадська забудова;
припортової та територій колишнього військового полігону. Ці три
анклавні частини відрізняються між собою площею, щільністю
забудови та функціональним використанням. Базова вартість земель
Мирного, згідно матеріалів нормативної грошової оцінки, становить
25,02 грн./м2, розподіл значень Км2 досить значний для селища –
1,36 та 0,49 (2,78 разу). Усього виділено 10 економіко-планувальних
зон. Найвищі значення зонального коефіцієнту характерні для
першого анклаву, найнижчі – для третього (колишнього військового
полігону).
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Рис. 2.12
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Рис. 2.13
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3. Практичне застосування вартості території населених
пунктів
Практичне застосування вартості території населених пунктів
надзвичайно велике. Найбільш поширеними практичними сферами
застосування є нормативна та експертна грошові оцінки, а також
оцінка інвестиційної привабливості території населених пунктів.
3.1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
На сьогодні нормативна грошова оцінка земель є найбільш
значною сферою, в якій застосовується вартість території населених
пунктів.
Згідно із Законом України "Про оцінку земель" нормативна
грошова оцінка здійснюється з метою:
• визначення розміру земельного податку;
• визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та
даруванні земельних ділянок згідно із законом;
•

визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки
державної

та

комунальної

власності,

втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
• під час розроблення показників та механізмів економічного
стимулювання раціонального використання та охорони земель.
В основі нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів лежить оціночна вартість, яка відтворює неринкову базу
оцінки, яка створюється внаслідок дії наперед заданих (а не тих, що
виникають в результаті дії ринкових механізмів) факторів та
показників.
Як уже зазначалося, сутність грошової оцінки земель
населених пунктів полягає у визначенні двох головних показників:
зручності

місцерозташування

земельної

ділянки

та

рівня
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облаштування її території. Обидва ці показники визначаються
містобудівними параметрами розвитку населеного пункту, його
частин

(економіко-планувальних

зон),

а

також

локальних

особливостей окремих земельних ділянок.
Це дозволяє стверджувати, що нормативна грошова оцінка
земель населених пунктів є комбінацією інфраструктурної та
географічної складової диференціальної земельної ренти майже в
чистому вигляді. Це положення закріплене в Методиці та Порядку
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [10;11;12].
Відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів, грошова
оцінка 1 кв. м земель населених пунктів визначається за формулою:

де

В × Нп
Цн = --------- × Кф × Км,
Нк
Цн – нормативна грошова оцінка 1 кв. метра земельної
ділянки, грн;
В

– витрати на освоєння та облаштування території в

розрахунку на 1 кв. метр, грн ;
Нп – норма прибутку (6%);
Нк – норма капіталізації (3%);
Кф

–

коефіцієнт,

який

характеризує

функціональне

використання земельної ділянки (під житлову та громадську
забудову, для промисловості тощо);
Км – коефіцієнт, який характеризує місцерозташування
земельної ділянки.
Витрати

на

освоєння

та

облаштування

території

(В)

враховують вплив інфраструктурної рентної складової на загальний
рентний дохід і включають відновну вартість − як первісну вартість,
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що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки,
головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації,
теплопостачання, електропостачання (у тому числі

зовнішнє

освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової
каналізації,

вартість

санітарної

очистки,

зелених

насаджень

загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського
транспорту станом на початок року проведення оцінки.
Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання
земельної ділянки (Кф), враховує відносну прибутковість наявних у
її межах видів економічної діяльності і встановлюються для певних
категорій

забудованих

земель.

Функціональне

використання

земельної ділянки залежить від її цільового призначення, яке
визначається відповідно до Земельного Кодексу України, а також від
функціонально-планувальної структури населеного пункту, яка
визначається згідно з генеральним планом, або іншим містобудівним
документом.
Коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної
ділянки (Км), враховує вплив ренти місцеположення (географічної
складової) на загальний рентний дохід.
Значення цього коефіцієнта обумовлюється інтегрованою дією
регіональних, зональних та локальних у груп факторів

і

обчислюється за формулою
Км = Км1 × Км2 × Км3,
де

Км1 − коефіцієнт, який характеризує залежність рентного
дохіду від

місцеположення

загальнодержавній,

населеного

регіональній

та

пункту

місцевій

виробництва і розселення − регіональні фактори;

в

системах
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Км2 − коефіцієнт, який характеризує залежність рентного
дохіду від ступеня містобудівної цінності території міста
(економіко-планувальної зони) − зональні фактори;
Км3 − коефіцієнт, який характеризує залежність рентного
дохіду від особливостей місцеположення земельної ділянки в
межах економіко-планувальної зони − локальні фактори.
У наведеній формулі та її частина, яка відноситься до
середнього (базового) показника
пункту,

називається

населенного

базовою

рентного дохіду населеного

вартістю

1

кв.

метpa

земель

пункту (в гривнях) і позначається Цнм. Базова

вартість дорівнює добутку подвоєних витрат на освоєння та
облаштування

території

населеного

пункту

та

регіонального

коефіцієнта Км1:
Цнм = 2В × Км1.
З урахуванням вищезгаданого формула грошової оцінки може
бути трансформована таким чином:
Цн = Цнм × Кф × Км2 × Км3.
Об'єктом критики фахівців за останній час стало застосування
в нормативній грошовій оцінці коефіцієнту Кф, а також фіксованих
значень норми прибутку (6%) та норми капіталізації (3%). Річ у
тому, що значення коефіцієнта Кф, наведені в Порядку грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів

у

дуже

приблизному

вигляді

відображають

рентоутворюючий вплив певного виду економічної діяльності
земельної ділянки (2,5 − для земель комерційного використання; 1,2
− для промисловості; 0,8 – для транспорту тощо). Тим більше це
стосується

фіксованих

значень

норми

прибутку

та

норми
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капіталізації, які в ринкових умовах визначаються для кожного виду
економічної діяльності на дату оцінки.
3.1.1. Методичні аспекти визначення базової вартості території
населеного пункту
Основним елементом базової вартості земель є витрати на
освоєння та облаштування території населеного пункту. До цих
витрат

включаються

вартість

лише

елементів

інженерно-

транспортної та природоохоронної інфраструктури населеного
пункту, які до того ж не виконують суто технологічних функцій на
виробничих підприємствах. Тобто мається на увазі комунальна
інфраструктура міста, села чи селища.
Витрати на освоєння та облаштування території − єдиний
показник формули розрахунку грошової оцінки земельної ділянки,
який вимірюється у гривнях. Інформаційною базою для визначення
витрат є дані державної та відомчої статистичної звітності про
натуральні та вартісні показники, надані службами комунального
господарства, а також матеріали чергових планів інженерних мереж,
які ведуться міськими (селищними) службами, опорного плану,
виконаного в складі генерального плану населеного пункту.
Виникає питання: чому для визначення базової вартості
використовуються

саме

дані

про

інженерно-транспортну

та

природоохоронну інфраструктуру і не беруться до уваги показники
витрат на спорудження соціальної та виробничої інфраструктури?
Численні дослідження, проведені фахівцями в різних населених
пунктах України [32;34;40;44;48;54], підтвердили той факт, що саме
рівень

розвитку

комунальної

інженерно-транспортної

природоохоронної інфраструктури щонайбільше

та

впливає на

формування інфраструктурної складової диференціальної земельної
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ренти. Чим більша частка цих витрат, тим вищий показник вартості
1 кв. м земель населеного пункту і, відповідно, тим вища буде його
грошова оцінка.
Витрати на освоєння та облаштування території мають
представлятися у вигляді повної відновної (як первісної) вартості
витрат інженерної інфраструктури. Не можна використовувати дані
по залишковій вартості об”єкту інфраструктури, оскільки в цьому
випадку враховується амортизація вартості об'єкта за період його
експлуатації.
Повна відновна (первісна) вартість − це сума витрат,
необхідних для відтворення основних фондів на момент оцінки і
визначається на підставі їх інвентаризації та переоцінки згідно з
чинним законодавством України. Вихідні дані представляються в
розрізі окремих елементів інженерної інфраструктури.
В реальних умовах найчастіше не вдається отримати повні й
точні дані щодо відновної вартості витрат, або надані значення
можуть викликати серйозні сумніви. У цьому випадку для
розрахунку

окремих

елементів

інженерної

інфраструктури

населеного пункту можна використовувати "Сборник укрупненных
показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию,
благоустройству и озеленению городов различной величины и
народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических
зон

страны"

(Москва,

восстановительной

1986),

стоимости"

інженерно-транспортної

та

"Укрупненные

(УПВС)

для

природоохоронної

показатели

окремих

видів

інфраструктури.

Звичайно, всі ці показники необхідно проіндексувати на поточний
термін виконання грошової оцінки відповідно до індексів зміни
вартості будівельно-монтажних робіт до їх ринкової вартості, які
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розроблені Держбудом України і

коригуються щоквартально

(табл.3.1).
Таблиця 3.1
Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт на різні періоди до цін 1991 р.
Дата

Індекс

1.01.2005

7,04

1.01.2004

5,64

1.01.2003

5,32

1.01.2002

5,13

1.01.2001

4,82

1.01.2000

3,81

1.01.1999

3,52

1.01.1998

2,91

1.01.1997

2,61

1.01.1996

2,07

Таким

чином,

для

полегшення

роботи

оцінювачів

з

перерахунку відновної вартості об'єктів інженерно-транспортної та
природоохоронної інфраструктури в цінах поточного року доцільно
скласти перелік укрупнених показників витрат на будівництво
об'єктів цієї

інфраструктури (включаючи вартість проектно-

кошторисної документації). Для того щоб розрахувати загальну
відновну

вартість

інфраструктури

витрат

необхідно

елементу
значення

інженерно-транспортної
натурального

перемножити на вартість її одиниці виміру (табл.3.2-3.3).

показника
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Таблиця 3.2
Укрупнені показники витрат на будівництво
об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури (на 1.01.2005 р.)
Об'єкт

Одиниця виміру

Витрати, тис.
грн

Водопровідні станції (споруди водозабору, насосні
Тис. м3 води на
станції, резервуари й очисні споруди), у
добу
середньому

922,24

Водопровідні насосні станції (підвищувальні), у
середньому

Тис. м3 води на
добу

246,4

Місцеві артезіанські вузли

Тис. м3 води на
добу

246,4

Очисні споруди каналізації з механічним
очищенням, в середньому

Тис. м3 води на
добу

288,64

Очисні споруди каналізації з біологічним
очищенням, у середньому

Тис. м3 води на
добу

366,08

Великі очисні станції аерації продуктивністю 1000 Тис. м3 води на
тис. м3 на добу і вище
добу

323,84

Насосні станції перекачування:
•

побутових і виробничих вод

Тис. м3 води на
добу

•

дощових вод із приймальним резервуаром

Тис. м3 води на
добу

42,24

Опалювальні котельні, що працюють на газі
(резерв − мазут), у середньому

Гкал/год

267,52

Газонаповнювальні станції

1 м3 скрапленого
газу

Газорегуляторні пункти, у середньому

1 об'єкт

56,32

20,4
119,68

Трансформаторні підстанції закритого типу 10/0,4
1 об'єкт
кВ (ТП)

140,8

Те саме, комплектні (КТП)

1 об'єкт

35,2

Розподільчі пункти 10 кВ (РП)

1 об'єкт

563,2

АТС (без витрат на устаткування)

Номер

0,192

АТС цифрова (без витрат на устаткування)

Номер

0,618
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Об'єкт

Одиниця виміру

Витрати, тис.
грн

Вузлова АТС, типовий проект на 30 тис. номерів

Об'єкт

1645,9

Радіовузол

Об'єкт

8,0

Телевізійні центри передачі для міст із населенням
1000 тис. чол. і більше
Об'єкт
Те саме, для міст із населенням менше 1000
с.чол.
Головна станція кабельного телебачення

Об'єкт
Об'єкт

33 510
16 755
166,1

Міські дороги:
•

магістральні безупинного прямування (85 м)

Км

7510,0

•

магістральні регульованого прямування (61 м)

Км

6693,5

•

магістральні регульованого прямування (47 м)

Км

5145,1

•

магістральні районного значення (35 м)

Км

3920,4

•

вулиці (25 м)

Км

1808,9

Шляхопроводи (прольотна будівля), у середньому
Пішохідні тунелі, у середньому
Площі
Автостоянки відкриті, що охороняються
Автостоянки відкриті, що не охороняються

Км
М2
1 га
1 місце
1 га

40 118,9
2,886
1689,2
2,886
1,259

Автовокзали, у середньому
Автозаправні станції (АЗС), у середньому

1 об'єкт
1 об'єкт

2849,1
987,149

Усереднені показники на одну колонку АЗС

Тис. грн

248,8

Станції технічного обслуговування автомобілів, у
середньому

1 об'єкт

357,14

Автобусні парки

1 автобус

98,6

Парки таксомоторні

1 місце

28,892

1 вагон
1 км одиночного
шляху

159,81

Тролейбус:
•
•

депо
контактна і кабельна мережа

183,04
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Продовження таблиці 3.2
Об'єкт

Одиниця виміру

Витрати, тис.
грн

Трамвай:
•

депо

1 вагон

260,48

•

колія − контактна і кабельна мережа

1 км одиночної
колії

1584,0

Трамвай швидкісний:
•
•

депо
колія − контактна і кабельна мережа

Тягові підстанції для трамвая й тролейбуса
Сміттєпереробні заводи

1 вагон
1 км одиночної
колії
1 вагон

291,46
1893,8
4,22

1 т відходів на
рік

0,408

Сміттєспалювальні заводи

1 т відходів на
рік

0,598

Удосконалені полігони побутового сміття

1 т відходів на рік

0,141

Цвинтарі

1 га

296,95

Створення штучних відкритих водойм (без
закріпления відкосів)

1га дзеркала води

633,6

Набережні із залізобетонними стінками, в
середньому

1 км

21,12

з акваторії, прилеглої до территорії намиву

1м3

9,86

• з підвозеннямна баржах до 50 км
Влаштування систематичних дренажів з випуском
у колектор дощової каналізації або у водойми
Озелененя території скверів і бульварів, у
середньому
Встановлення мачт і світильників зовнішнього
освітлення з прокладкою кабельної мережі на
вулицях і дорогах, в середньому:

1м

24,64

Намив грунту:
•

3

1 га

14,7

1 га

0,53

км

0,162
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Таблиця 3.3
Укрупнені показники витрат на будівництво
інженерних мереж (тис. грн на 1 км)
Діаметри
трубопроводів, мм

Водопостачання

100

105,6

Каналізація
(господарськофекальна)
-

200
400
600
800
1000
У
середньому

161,9
274,5
450,5
506,8
703,8
161,9

126,7
154,8
253,4
351,9
499,7
126,7

Зливова
каналізація

Газопостачання

Теплопостачання

-

56,3

119,6
147,8
246,3
330,8
478,6
119,6

98,5
222,3
394,1
457,5
98,5

513,8(150
мм)
640,5
1231,7
1801,8
2252,3
2885,7
1231,7

У середньому
ЛЕП повітряні

ЛЕП кабельні

29,2

53,36

Телефонні

Мережі

Кабельне

інженерні мережі

радіозв'язку

телебачення

5,49

0,73

38,44

Часто в процесі розрахунку відновної вартості елементів
інженерної інфраструктури постає питання про включення або не
включення

окремих

споруд

до

розрахунку.

Це

стосується

насамперед інфраструктури виробничих підприємств, які повністю
чи частково обслуговують сельбищну забудову, а також тих об'єктів
інфраструктури,

які

обслуговують

населений

пункт,

але

територіально розташовані за його межами.
Якщо об'єкт інженерної інфраструктури (ТЕЦ, очисні споруди,
насосна

станція

тощо)

розташований

у

межах

майданчика

виробничого підприємства і обслуговує лише виробничі потреби
даного підприємства, то такий об'єкт разом з відповідними
магістральними мережами до розрахунку не приймається. У
випадку, коли потужності об'єкта лише частково задіяні на потреби
комунальної

інфраструктури

(насамперед

для

обслуговування
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сельбищної забудови), то частину відновної вартості об'єкта разом із
магістральними мережами слід включати до розрахунків загальної
вартості

інженерно-транспортної

інфраструктури

населеного

пункту. Частку (відсоток) встановлюють фахівці на підставі
вивчення відповідних даних, наданих підприємством.
Безумовно.

до

розрахунків

слід

включати

і

об'єкти

інфраструктури, які розташовані за межами населеного пункту.
Якщо ці об'єкти та їх магістральні мережі обслуговують не один
населений пункт, а декілька, то встановлюється частка (відсоток) для
даного населеного пункту від загальних витрат об'єкта. Таку частку
можна

обчислити

експертним

шляхом,

визначивши

частку

чисельності населення даного населеного пункту в загальній
чисельності населення всіх населених пунктів, які обслуговуються
даним об'єктом.
Базою для обчислення витрат на освоєння та облаштування в
розрахунку на 1 кв. м є площа, яка дорівнює площі забудованої
території населеного пункту у встановлених межах. Як правило,
забудована територія населеного пункту становить 40 − 50% його
загальної

площі.

Решту

території

становлять

землі

сільскогосподарського використання (у тому числі сади, городи),
землі лісу, водні поверхні тощо. Показник площі забудованих земель
береться, як правило, із форми Державної статистичної звітності 6зем. Не на всіх забудованих землях з форми 6-Зем створюється
рентний дохід. Із їх переліку слід виключити землі залізниці та
аеропортів, землі, зайняті відкритими розробками, породними
відвалами, а також частину земель оборони, які за матеріалами
інвентаризації не відносяться до забудованих.
Таким чином, до території, що приймається до розрахунку при
визначенні базової вартості, відносяться:
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*

землі житлової забудови;

*

землі

промисловості

(окрім

земель,

зайнятих

відкритими розробками, породними відвалами);
*

землі транспорту, зв'язку (окрім земель залізниці та

аеропортів);
*

землі оборони (забудовані ділянки за матеріалами

інвентаризації);
*

землі технічної інфраструктури;

*

землі комерційного використання;

*

землі громадського призначення;

*

землі змішаного використання;

*

зелені насадження загального користування;

*

землі відпочинку;

*

вулиці, набережні, площі;

*

кладовища;

*

гідротехнічні споруди;

*

землі, зайняті поточним будівництвом;

*

присадибні

ділянки

(рекомендується

виходити

із

розрахунку не більше ніж 10 соток на ділянку), надані громадянам;
*

землі сільськогосподарського використання, що не

відносяться до сільськогосподарських угідь (дороги, будівлі,
споруди).
До території, що не приймається до розрахунку при визначенні
базової вартості, слід включати:
• сільськогосподарські угіддя (окрім присадибних ділянок);
• землі лісів та інших лісовкритих площ;
• відкриті землі;
• акваторії;
• землі магістральної залізниці та аеропорту;
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• землі, зайняті відкритими розробками, породними відвалами;
• незабудовані ділянки земель оборони.
У фахівців часто виникає запитання щодо правомірності
використання даних форми 6-зем, враховуючи недосконалість її
структури та неточність, в окремих випадках, її обрахунку. Форма 6зем

на

сьогодні

є

єдиним

офіційним

документом

(окрім

генерального плану, в якому наводиться баланс земель населеного
пункту), який встановлює розподіл земель населеного пункту на
поточний рік. Тому доцільно використовувати в розрахунках базової
вартості саме ці дані.
Наступним елементом для визначення базової вартості земель
населеного

пункту

є

регіональний

коефіцієнт

характеризує залежність рентного дохіду від

Км1,

який

місцеположення

населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій
системах виробництва і розселення. Значення коефіцієнта Км1 є
добутком коефіцієнтів, які враховують:
• чисельність

населення,

адміністративний

статус

географічне
населеного

положення,

пункту

та

його

господарські функції;
• входження в приміську зону великих міст;
• наявність у населеного пункту статусу курорту;
• входження до зон радіаційного забруднення.
Розрахунок регіонального коефіцієнта Км1 здійснюється із
використанням табл.2.2-3.5, наведених у Додатку до Порядку
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених
населення,

пунктів.

Підвищуючий

географічне

положення,

коефіцієнт

на

чисельність

адміністративний

статус

населеного пункту та його господарські функції (статус населеного
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пункту) визначається за допомогою табл.3.2, входження в приміську
зону великих міст – табл.3.3, наявність у населеного пункту статусу
курорту – 3.4, входження до зон радіаційного забруднення – 3.5.
Сукупний регіональний коефіцієнт Км1 розраховується як добуток
коефіцієнтів, визначених згідно з цими таблицями. Теоретично
максимальна кількість складових Км1 може бути 4. Із чотирьох
коефіцієнтів, які ми використовуємо для розрахунку, 3 мають
підвищуюче значення, а один (входження до зон радіаційного
забруднення) – понижуюче. Розглянемо особливості розрахунку
кожної групи коефіцієнтів.
Основним критерієм для визначення коефіцієнта на статус
населеного пункту є його чисельність населення. Як видно з
табл.3.2 Порядку, всього виділяється 6 значень цього коефіцієнта, в
діапазоні від 1,2 (чисельність населення від 20 до 50 тис. чол.) і до 3
(понад 1 млн. чол.). У проміжку між цими коефіцієнтами
знаходяться інші значення – 1,4 (міста з населенням від 50 до 100
тис. чол.), 1,6 (від 100 до 250 тис. чол.), 2,0 (від 250 до 500 тис. чол.)
та 2,5 (від 500 тис. до 1 млн чол.).
Важливим регіональним фактором є входження населеного
пункту до приміської зони великих міст. Коефіцієнт, який враховує
місце розташування населеного пункту в приміській зоні великого
міста, розраховується згідно із табл.3.3 Порядку. Його значення
залежить від чисельності населення міста-центра і коливається в
діапазоні між 1,1 (населення міста-центра становить 100 − 250 тис.
чол.) та 1,8 (2 млн і більше). За даними Держкомстату України
станом на 1 січня 2005 р. в Україні налічується 44 міста з
населенням

понад

100

тис.

чол.

Значення

коефіцієнта,

диференційованого залежно від чисельності населення міста-центра,
наводяться в табл.3.4.
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Таблиця 3.4
Значення коефіцієнту для приміських зон для міст України
Місто
Київ
Харків
Дніпропетровськ
Донецьк
Одеса

Значення
коефіцієнта
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5

Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Маріуполь
Севастополь1
Сімферополь
Вінниця
Луганськ
Макіївка1
Дніпродзержинськ1
Горлівка
Полтава
Чернігів
Суми
Херсон
Черкаси

1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Місто
Чернівці
Житомир
Кіровоград
Хмельницький
ІваноФранківськ
Рівне
Луцьк
Біла Церква
Євпаторія
Керч
Бердянськ
Мелітополь
Нікополь
Павлоград
Краматорськ1
Слов”янськ1
Лисичанськ
Сєверодонецьк
Алчевськ
Ужгород
Тернопіль
Кременчук

Значення
коефіцієнта
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Примітка:1 Для самих міст Макіївка та Дніпродзержинськ застосовується
коефіцієнт 1,5. Міста Слов'янськ та Краматорськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк
утворюють спільну приміську зону. Для населених пунктів, що входять до складу
приміської зони Севастополя, підвищуючий коефіцієнт 1,2 не застосовується, оскільки
вся територія міськради розглядається як єдине місто.

Необхідно

зробити

певний

коментар.

Підставою

для

віднесення населеного пункту до приміської зони великих міст є
відповідні містобудівні проекти (генеральний план з проектом
приміської та зеленої зон або схема планування території населеного
пункту), розроблені для всіх міст із чисельністю населення 100 тис.
чол. і більше. Для самих міст-центрів коефіцієнт на приміську зону
не застосовується, за винятком тих випадків, коли цей центр
потрапляє в межі приміської зони більшого за людністю міста
(Дніпродзержинськ, Макіївка).
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Але проблемність ситуації полягає в тому, що генеральні
плани більшості великих міст розроблялися і затверджувалися у 80ті роки. За час, що минув, виникла нагальна необхідність
скоригувати ці проекти, у тому числі і в частині, що стосується меж
їх приміських зон 3. Значно перевищені реальні межі приміських зон
Черкас, Полтави, Одеси, Луганська, Вінниці. У Додатку 1 показані
межі приміських зон усіх великих міст згідно із затвердженою
містобудівною

документацією.

З

них

лише

5

визначені

генеральними планами, які розроблені та затверджені за останні 5−7
років і спираються на сучасну нормативно-методичну базу. Це Київ,
Харків, Запоріжжя, Рівне, Херсон.
Слід зауважити також, що за останні 10 років з переліку міст із
чисельністю населення понад 100 тис. осіб із цілком об'єктивних
причин вибули Кам'янець-Подільський, Олександрія, Конотоп,
Єнакієве, Костянтинівна, Стаханов та Красний Луч. Повний перелік
населених пунктів та адміністративних одиниць, що входять до
складу приміських зон великих міст, наводиться у Додатку 2.
Коефіцієнт, який застосовується для населених пунктів, що
мають статус курортів, розраховується згідно з табл.3.4 Порядку.
Підставою для застосування відповідного коефіцієнта є Постанова
Кабінету Міністрів України №1391 від 15 грудня 1997 р. "Про
внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до
курортних".
Найбільше значення коефіцієнта (3,0) застосовується для
курортних населених пунктів, які розташовані на Південному березі
Криму

(Ялта,

Алушта,

Алупка,

а

також

селища

і

села,

підпорядковані Ялтинській та Алуштинській міським радам). Для
курортних населених пунктів, які розташовані на південно-східному
3

На сьогодні містобудівники частіше використовують термін «зона впливу» міста-центру.
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узбережжі

Криму

(Феодосія,

Судак,

Курортне,

Планерське,

Морське) застосовується коефіцієнт 2,5, а для курортів західного
узбережжя Криму (Євпаторія, Саки, Миколаївка, а також 8 селищ та
сіл, підпорядкованих Євпаторійській та Сакській міським радам) –
коефіцієнт – 2,2. Коефіцієнт 2 слід застосовувати для курортів
Чорноморського узбережжя Миколаївської, Одеської та Херсонської
областей. Винятком є м. Одеса, оскільки підвищуючий коефіцієнт
застосовується тут лише для території курортів Аркадія, Лузанівка,
Великий Фонтан та Куяльник, які розташовані в межах Одеси. Для
гірських та передгірних районів Закарпатської, Львівської, ІваноФранківської та Чернівецької областей (Яремча, Ворохта, Немирів,
Моршин, Трускавець та інші населені пункти) значення коефіцієнта
становить 2,3, а для інших курортних населених пунктів – 1,5. Карта
розміщення міст-курортів на території України представлена у
Додатку 3, а їх перелік – у Додатку 4.
Останній із коефіцієнтів, які застосовуються при визначенні
сукупного

регіонального

розташування

коефіцієнта

населеного

пункту

Км1,

в

враховує

зонах

місце

радіоактивного

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Значення
цього

коефіцієнта

добровільного

коливається

відселення)

від
до

0,8
0,9

(зона

гарантованого

(зона

посиленого

радіоекологічного контролю). Віднесення населеного пункту до тієї
чи іншої зони здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України №106 від 23 липня 1991 р. "Про організацію
виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок
введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим
території, що

зазнала

радіоактивного

забруднення

внаслідок

Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чонобильської катастрофи" із
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змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
№600 від 29.07.1994 р. Карта розміщення міських населених
пунктів, що мають Чорнобильський статус на території України та
повний перелік усіх поселень, які відносяться до цієї категорії,
представлені в додатках 5,6.
На території України існує один населений пункт, який
одночасно має статус курорту і відноситься до зони посиленого
радіологічного контролю. Це смт Степань Рівненської області.
Існування цього протиріччя недоречне і потребує внесення
відповідних змін в українське законодавство.
Для прикладу виконаємо розрахунок сукупного регіонального
коефіцієнта Км1 для кількох населених пунктів України.
Приклад 1. Місто Феодосія Автономної Республіки Крим.
Км1=3,5 (1,4 для міста республіканського підпорядкування з
населенням 72 тис. чоловік, центр надрайонної системи розселення ×
2,5 для міста-курорта на південно-східному узбережжі Криму).
Приклад 2. Місто Коростень Житомирської області Км1=1,12
(1,4 для міста обласного підпорядкування з населенням 66 тис.
чоловік, центр надрайонної системи розселення × 0,8 для міста, що
потрапляє в зону гарантованого добровільного відселення).
Приклад 3. Місто Ірпінь Київської області. Км1=3,24 (1,2 для
міста обласного підпорядкування з населенням 40 тис. чоловік разом
з адміністративно підпорядкованими населеними пунктами, центр
надрайонної системи розселення × 1,8 для міста, що розташоване в
приміській зоні міста Києва × 1,5 для інших курортних населених
пунктів).
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3.1.2. Особливості економіко-планувального зонування території
та визначення зональних коефіцієнтів Км2
Важливим аспектом здійснення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів є визначення зонального коефіцієнту
Км2, який характеризує залежність рентного дохіду від ступеня
містобудівної цінності території міста (економіко-планувальної
зони).

Це

зумовлює

необхідність

її

земельнооціночної

структуризації − економіко-планувального зонування території.
Економіко-планувальні зони встановлюються на підставі
економічної оцінки території населеного пункту з урахуванням
таких факторів:
1).

неоднорідність

функціонально-планувальних

якостей

території;
2). доступність до:
 місць

концентрації

трудової

діяльності

(місць

прикладання праці);
 центрів громадського обслуговування;
 місць масового відпочинку;
 центру міста;
3). рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;
4). рівень розвитку сфери обслуговування населення;
5). екологічна якість території:
6). соціально-містобудівна привабливість середовища :
• різноманітність місць прикладання праці;
• наявність

історико-культурних

та

пам’яток ;
• естетика архітектурної забудови тощо.

природних
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Кількість

факторів,

що

враховуються

економіко-планувального

зонування,

величиною

пункту

населеного

при

визначається,

та

рівнем

здійсненні
насамперед,

його

соціально-

економічного розвитку. Наприклад, при оцінці міста, яке має значну
історико-культурну цінність, необхідно додатково враховувати
групу історико-культурних факторів, а при оцінці міста, яке
характеризується складними інженерно-геологічними умовами, –
відповіду групу факторів.
Кількість, межі економіко-планувальних зон, а також значення
коефіцієнтів Км2 є не наперед заданими параметрами, а результатом
пофакторного оцінювання території населеного пункту. Існує кілька
підходів

до

вирішення

завдання

економіко-планувального

зонування, але неодмінною умовою в кожному з них є виділення
земельнооціночних одиниць (оціночних районів) − територіально
і функціонально визначених утворень, у межах яких і оцінюються
споживчі властивості земель населених пунктів. Слід пам’ятати, що
оціночні райони є робочими одиницями оцінювання, їх кількість
залежить

від

розміру

населеного

народногосподарського

профілю,

соціально-культурного

потенціалу,

можливостей

авторського

статистичного

матеріалу.

Чим

структуризація

території,

тим

пункту,

адміністративного
а

колективу

також
з

обробки

детальніша
вищий

від

його

статусу

і

технічних
та

аналізу

земельнооціночна

ступінь

достовірності

кінцевого результату.
Оціночні райони
населених

пунктів.

виділяються у встановлених межах
Вони

розділяються:

магістралями

загальноміського та районного рівня, смугою відводу залізниці,
природними рубежами (річки, струмки, канали, рівчаки тощо), в
окремих випадках − межами ділянок виробничих підприємств.
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Площа одного оціночного району має бути порівнюваною з
мікрорайоном

багатоповерхової

забудови,

кварталом

(групою

кварталів) садибної забудови. Сукупність усіх земельнооціночних
одиниць

повинна

забезпечувати

повне

охоплення

території

населеного пункту. До оціночних районів не включається смуга
відводу залізниці, за винятком привокзальних площ. Межі

цих

районів, як правило, не повинні перетинати меж адміністративних
районів та порушувати планувальну мережу населеного пункту.
У деяких випадках у процесі оцінювання доцільно виділити
оціночні райони і за межами населеного пункту, якщо ці території
зайняті об'єктами міського господарства, сельбищною забудовою
населеного пункту.
Існують 4 методи визначення зонального коефіцієнта та його
складових:
*

вартісний;

*

функціональний;

*

соціологічний;

*

експертний.

Розглянемо кожний з методів.
Вартісний метод грунтується на переведення дії кожного з
факторів, які впливають на якість території. в певну суму грошей.
Транспортно-функціональна зручність оцінюється через втрати
виробництва за рахунок транспортної втоми при пересуванні
робітників; екологічна якість − через втрати населення та
виробництва внаслідок негативного впливу окремих санітарногігієнічних
підвищення

інградієнтів;

соціальна

продуктивності

задоволення тощо.

праці

привабливість
за

рахунок

−

через

естетичного
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Цей метод активно розвивався в працях С.Кабакової [36] і в
свій час широко застосовувався при оцінці різних населених пунктів
СРСР. Однак на сьогодні, через складність збирання інформації
щодо вартості окремих факторів у межах оціночних одиниць, а
також через некоректність оцінювання деяких з них цей метод не
застосовується.
Функціональний метод − один з головних у процесі
здійсненні пофакторного оцінювання території. В основу методу
покладено оцінювання кожного з факторів через його функціональні
показники − щільність, віддаленість, можливість нарощування
потенціалу, зв'язність тощо.
Функціональний метод широко застосовували в Україні усі
розробники комплексної економічної та грошової оцінки земель і
зараз є обов'язковим при оцінці території великих, крупних та
найкрупніших міст. Існує специфіка застосування цього методу при
оцінюванніх факторів оцінки.
Оцінка транспортно-функціональної зручності території
(доступність до центру населеного пункту, концентрованих місць
прикладання

праці,

центрів

відпочинку).

Яість

території

обслуговування,
будь-якого

основних

оціночного

місць
району

визначається, насамперед зручністю його розміщення щодо інших
ділянок населеного пункту. Певна абстрактність поняття зручності в
даному випадку конкретизується функціональним "навантаженням"
районів міста. Головними міськими функціями, як відомо, є:
житлова, культурно-побутова, рекреаційна та функція забезпечення
населення місцями прикладання праці. Саме розташування району
відносно об’єктів, що забезпечують ці функції, і визначає рівень
зручності його розміщення в місті. Цей рівень зумовлюється двома
факторами: з одного боку він залежить від витрат часу на
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пересування людей з одного району до об’єктів, розташованих на
території інших районів, а з другого, − визначається наявністю цих
об’єктів у самому районі.
При математичному вираженні рівня зручності розміщення
району виникає необхідність взаємозв’язку цих детермінант.
Об’єктивною
структури

оцінкою

відносно

розміщення

центрів

елементів

масового

територіальної

тяжіння

є

"потенціал

розміщення". Метод оцінки розміщення елементів розселення в
регіональній структурі за допомогою "демографічного потенціалу"
вперше був описаний американським географом С.Стюартом [83], а
в подальшому був розвинутий у працях російського економікогеографа Євтеєва [76]. На даний час формула Стюарта − Євтеєва, що
описує зручність розташування елемента територіальної структури
населеного пункту (оціночного району) по відношенню до місць
проживання, центрів трудового тяжіння, центру міста та центрів
культурно-побутового обслуговування загальноміського значення, а
також до місць масового відпочинку має такий вигляд:
Ajk
Qi = Aik +∑-----,
tij

де

Qi − потенціал і-того району по k-тому явищу;
Aik − інтенсивність k-того явища в і-тому районі;
Ajk − інтенсивність k-того явища в j-тому районі;
tij

− доступність (витрати часу) між і-тим та j-тим

районами.
Qi

розраховується

послідовно

для

оцінки

зручності

розташування оціночних районів по відношенню до центрів
прикладання праці (Qi1), місць проживання (Qi2), центрів культурно-
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побутового обслуговування загальноміського значення (Qi3) та місць
відпочинку (Qi4). Для обчислення інтенсивності k-го явища в і-му та
j-му районах слід використовувати дані щодо працюючих на всіх
підприємствах оціночного району, інвентаризаційні дані про
кількість жителів району, дані щодо місткості окремих підприємств
культурно-побутового

обслуговування,

площ

рекреаційних

територій, що розташовані в межах району.
Особливу увагу заслуговують розрахунки витрат часу (tij) на
пересування між землеоціночними районами. Вони проводились на
базі створення матриці затрат часу за методикою і з використанням
програмного

комплексу

проектування.

В

основі

для

транспортно-містобудівного

методики

лежить

представлення

транспортної мережі міста у вигляді зв’язаного графу, вершинами
якого виступають місця перетину магістралей, точки виходу з
районів на магістральну і маршрутну мережу, точки, де змінюються
будь-які характеристики магістралей чи маршрутів ( швидкість руху,
клас, напрямок тощо). Ребрами графу є зв’язки між цими
вершинами.
Для визначення середньозважених витрат часу на пересування
між районами використовується як інформація, що містить дані про
швидкість руху пішого пересування, легкового та масового
пасажирського транспорту на відповідних ділянках і лініях, так і
шкала вірогідності розподілу потоків між індивідуальним та
громадським транспортом, а також коефіцієнт використання
транспорту, який залежить від протяжності пересування та умов
транспортного обслуговування.
Після визначення значень Qi1, Qi2, Qi3, Qi4 кожного з оціночних
районів можна визначити агрегований індекс рівня зручності
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розміщення районів міста (Si). Агрегування здійснюється за
формулою визначення середньозваженого:
Si = w×Qi1а+ p ×Qi2 + k× Qi3 + n ×Qi4,
де

w, p, k, n — відповідна вага кожного з окремих індексів

(сума повинна бути рівна 1,00).
За основу визначення ваги кожного з індексів зручності
прийнято

співвідношення

трудових,

гостьових,

культурно-

побутових та рекреаційних поїздок у загальній кількості поїздок
населення. Соціологічні обстеження та досвід проведення подібних
робіт в інших містах України [32;34;78] дають можливість прийняти
такі співвідношення окремих видів поїздок:
• до місць прикладання праці (трудові) — 0,3 − 0,5;
• до місць проживання (гостьові)

— 0,05;

• до центрів культурно-побутового обслуговування
(культурно-побутові)

— 0,25 − 0,4;

• до місць відпочинку (рекреаційні)
Оцінка екологічного стану

— 0,05.

території. Одним з головних

факторів, що визначають цінність окремих ділянок території міста, є
їх екологічний стан. Його оцінюють на підставі

визначення

концентрації (інтенсивності дії) того чи іншого забруднювача в
навколишньому середовищі, що відображає екологічну якість
території оціночних районів.
Екологічний стан території окремих ділянок міста виражається
інтегральним індексом Еі. Він агрегує в собі показники дії різних
екологічних факторів на якість території. Основні з них: рівень
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забрудненості повітря, акустична, електромагнітна та радіаційна
забрудненість території, забрудненість води та грунту.
Оцінка
території

інженерно-інфраструктурного

забезпечення

населеного пункту грунтується на вивченні умов

забезпечення

оціночних

районів

об’єктами

інженерної

інфраструктури чи в (разі їх відсутності) − можливості підключення
виробничих та інших об’єктів району до міських інженерноінфраструктурних мереж. Оцінювання проводиться за окремими
складовими інженерної інфрастуктури з визначенням на кінцевому
етапі

інтегрального

індексу

інженерно-інфраструктурного

забезпечення Ui оціночних районів.
Оцінка функціонально-планувальних якостей

території.

Функціонально-планувальні якості території населеного пункту
(планувальна структура, функціональне використання, щільність
забудови та густота населення) враховуються, як правило, на стадії
земельно-оціночного районування населеного пункту. В той же час,
в окремих випадках виникає необхідність додаткового вивчити
даний фактор. З цією метою визначають інтегральний індекс
функціонально-планувальної неоднорідності території Кі. Цей
індекс

є

інтегруючим

добутком

кількох

коефіцієнтів,

які

визначають:
*

індекс густоти населення i-того оціночного району;

*

індекс густоти денного населення i-того оціночного

району;
*

індекс щільності забудови i-того оціночного району;

*

індекс планувальної неоднорідності території i-того

оціночного району.
Соціологічний метод − один з набільш коректних у разі
пофакторного аналізу якості території оціночних районів. Але він і
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найдорожчий,

оскільки

потребує

проведення

адресового

соціологічного опитування мешканців оціночних районів. Цей метод
доцільно застосовувати в процесі грошової оцінки крупних та
найкрупніших міст.
Суть

соціологічного

методу

полягає

у

визначенні

за

допомогою спеціальної соціологічної анкети відношення мешканців
міста (для визначення загальної кількості респондентів та "сліпої"
вибірки їх адрес використовується спеціальна методика) до кожного
з факторів. Оцінювання здійснюється за 5-бальною або 10-бальною
шкалою і потім узагальнюється методами математичної статистики.
В результаті отримуємо комплексний індекс цінності території Іi.
Розглянемо застосування соціологічного методу на прикладі
оцінки території м.Тернополя (авторський колектив: О. Зюзюк, М.
Міщенко, Ю. Палеха, Ю. Підгрушний та ін., 1992 р.). Для вивчення
умов життя в місті було проведене соціологічне опитування

за

вибіркою, що відтворює в основному соціально-демографічну
структуру населення.
Опитування проводилось у розрізі виділених 9 укрупнених
районів міста. Основою виділення цих 9 районів були два основні
критерії: спільність типу забудови (садибна чи багатоповерхова) та
схожість соціально-демографічної структури населення. Перший,
третій, восьмий та дев'ятий райони зайняті переважно садибною
забудовою; другий, четвертий, п'ятий, шостий та сьомий –
переважно багато- та середньоповерховою забудовою.
Було опитано 1484 жителів міста, у тому числі в першому
районі 44 (3% всіх опитаних), другому – 264 (18%), третьому – 63
(4,3%), четвертому – 211 (14,4%), п'ятому – 177 (12,1%), шостому –
426 (29,1%),

сьомому – 241 (16,4%),

дев'ятому – 17 (1,2%).

восьмому – 21 (1,5%),
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Кожний респондент мав відповісти на запитання анкети: як ви
оцінюєте розмір вашої житлової площі; якість спорудження
будинку, роботу комунальних служб, рівень чистоти повітря, рівень
шуму в квартирі, подачу тепла, гарячої води та газу в оселю,
постачання

електроенергії,

відстань

до

продовольчих

та

промтоварних магазинів, відстань до підприємств побутового
обслуговування, відстань до установ сфери культури та спорту,
відстань до школи та дитячого садка, наявність умов для розвитку
дітей,

транспортне

обслуговування

мікрорайону,

архітектуру

мікрорайону, рівень культури жителів мікрорайону.
Щоб установити значимість кожного з наведених факторів у
загальній оцінці умов проживання кожного району, була застосована
методика, яка грунтується на оцінюванні впливу одного соціальнопсихологічного явища на інше [75]. Показником сили впливу є
коефіцієнт регресії. Якщо значення коефіцієнта регресії дорівнює
нулю, то це свідчить про відсутність впливу між явищами; якщо він
дорівнює одиниці, це означає наявність функціональної залежності.
Чим більше значення коефіцієнта наближається до одиниці, тим
більша сила впливу одного явища на інше.
У

табл.

3.5

представлені

коефіцієнти

регресії,

що

відображують вплив кожного з факторів на оцінку району
проживання. Як видно з таблиці, найбільший вплив на оцінку умов
проживання мають рівень культури жителів мікрорайону (К=0,57) та
архітектура мікрорайону (К=0,55). Схожі показники були отримані і
при проведенні соціологічної оцінки умов проживання в деяких
інших містах України (Лисичанську, Хмельницькому, ІваноФранківську).
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Таблиця 3.4
Результати соціологічної оцінки окремих факторів по
м. Тернополю
Вплив на оцінку
району
проживання
(коефіцієнт
регресії)

Фактор

Ранг

Розмір житлової площі

0,18

19

Якість спорудження будинку

0,32

11

Робота комунальних служб

0,23

17

Рівень чистоти повітря

0,31

12

Рівень шуму в квартирі

0,26

13−14

Подача тепла в оселю

0,24

15−16

Подача гарячої води в оселю

0,21

18

Подача газу в оселю

0,24

15−16

Постачання електроенергії

0,26

13−4

Відстань до продовольчих магазинів

0,40

5−6

Відстань до промтоварних магазинів

0,44

3

0,38

8

Відстань до установ сфери культури та спорту

0,37

9−10

Відстань до школи

0,40

5−6

Відстань до дитячого садка

0,41

4

Наявність умов для розвитку дітей

0,37

9−10

Транспортне обслуговування мікрорайону

0,39

7

Архітектура мікрорайону

0,55

2

Рівень культури жителів мікрорайону

0,57

1

Відстань
до
обслуговування

підприємств

побутового

Загальний індекс задоволеності соціальними умовами життя в
кожному з 9 районів розраховувався, зважаючи на відносну
значимість кожного фактора. В результаті комплексний індекс
цінності

території,

що

відображує

задоволеність

населення

соціальними умовами життя, варіюється від 0,85 у третьому до 1,11
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у сьомому районі. Загалом у трьох районах комплексний індекс
цінності перевищує 1, а в решті він нижчий за одиницю.
Експертний метод найбільш поширений у грошовій оцінці.
Він грунтується на оцінюванні кожного оціночного району групою
експертів, які добре знають умови населеного пункту. Кількість
експертів має бути кратною бальній шкалі, за якою оцінюються
фактори (не менше ніж 5 при 5-бальній та не менше ніж 10 при 10бальній). Експертна анкета мало чим відрізняється від анкети, що
застосовується для соціологічної оцінки. Запитання стосуються
оцінювання

транспортно-функціональної

зручності

оціночного

району, рівня його інженерного забезпечення, екологічного стану,
соціально-містобудівної
забезпеченості

привабливості

закладами

середовища,

соціальної

рівня

інфраструктури,

різноманітності місць прикладання праці, інженерно-геологічних
умов.
Оброблення результатів експертного оцінювання здійснюється
за методами математичної статистики з урахуванням значимсті
факторів та частки площі району в загальній площі всього
населеного пункту.
Розглянемо приклад застосування експертного методу в
грошовій оцінці земель с. Красилівка Броварського району Київської
області [33]. Оцінка проводилась у розрізі 11 районів за 16
факторами по 5-бальній шкалі (табл.3.6). Комплесний індекс
цінності для окремого оціночного району вираховувався за
формулою
Іі= Іс/І,
де

Іі – комплексний індекс цінності і-того району,
Іс – середній бал оціночного району;
І – середньозважений бал по селу.
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Таблиця 3.6
Результати експертного оцінювання с. Красилівка
Оціночні райони

Фактор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доступність до центру села

2

2

3

3

3

4

5

4

3

4

3

Доступність до
концентрованих місць
прикладання праці

2

2

3

4

4

5

5

5

4

3

2

Доступність до місць
масового відпочинку

2

2

3

3

3

4

5

4

3

4

3

Доступність до зупинок
громададського транспорту

5

5

4

5

5

5

5

4

3

3

2

Рівень теплопостачання

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

Рівень газопостачання

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Рівень водопостачання

1

1

1

1

4

5

5

1

1

1

1

Рівень каналізації

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

Інженерна підготовка
території

5

5

3

5

5

5

5

5

3

3

5

Забезпечення магазинами

3

3

4

4

4

5

5

4

4

5

4

Забезпечення закладами
побутового обслуговування

3

3

4

4

5

4

4

4

4

4

3

Забезпечення культурними та
спортивними закладами

3

3

4

4

4

5

5

4

4

4

3

Забезпечення школами

2

2

3

4

4

5

5

5

4

4

3

Забезпечення дитячими
садками-яслами

2

2

3

3

4

4

5

5

4

4

3

Рівень зашумленості

2

2

5

2

2

5

5

5

5

5

5

Якість грунтів

4

4

5

2

5

1

5

5

3

2

4

Сума балів

43

40

52

51

59

64

73

62

52

53

48

2,69

2,50

3,25

3,19

3,69

4

4,94

3,88

3,25

3,31

3,00

1,44

1,13

0,95

0,96

0,87

Середній бал
Середньозважений бал
Іі

3,43
0,78

0,73

0,95

0,93

1,08

1,17

На практиці при здійсненні грошової оцінки населеного
пункту

часто

застосовують

підхід,

який

включає

елементи

експертного, функціонального та соціологічного методів.
Зважування

факторів

при

визначенні

комплексного

індексу цінності території. Звичайно, значимість кожного фактора,
що визначається в грошовій оцінці різна і залежить, насамперед, від
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особливостей певного населеного пункту. Тому, незалежно від
обраного методу оцінювання зональних факторів, проводиться їх
зважування.

Існує

кілька

методів

зважування

(застосування

багатопродуктової формули Кобба-Дугласа, експертне зважування,
регресійний аналіз результатів соціологічного опитування тощо).
Вибір методу зважування, як правило, залежить від можливостей
авторського

колективу.

Кінцевим

результатом

пофакторного

оцінювання стає комплексний (інтегральний) індекс цінності
оціночного району Іі.
Вивчення реальних результатів проведення нормативної
грошової оцінки земель окремих міст України дає можливість
вивести усереднені показники значимості окремих (найбільш
типових) груп факторів для населених пунктів з різною чисельністю
населення (табл.3.7).
Таблиця 3.7
Усереднені вагові індекси для населених пунктів з різною
чисельністю населення
Вагові індекси

Чисельність населення,
тис. осіб

Sі

Ei

Ui

Ci

Понад 1000

0,35-0,50

0,15-0,20

0,20-0,25

0,25-0,30

501 − 1000

0,40-0,55

0,15-0,20

0,15-0,20

0,20-0,25

251 − 500

0,35-0,50

0,15-0,20

0,20-0,25

0,25-0,30

101 − 250

0,40-0,55

0,10-0,15

0,15-0,20

0,25-0,35

51 − 100

0,45-0,60

0,15-0,20

0,15-0,20

0,15-0,20

21 − 50

0,35-0,50

0,15-0,20

0,15-0,25

0,25-0,30

11 − 20

0,30-0,45

0,15-0,20

0,20-0,30

0,25-0,30

До 10

0,35-0,50

0,15-0,20

0,20-0,25

0,25-0,30
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Кінцевою

стадією

економіко-планувального

зонування

території міста є об’єднання оціночних районів в економікопланувальні зони. При цьому враховується дія трьох факторів:
1) суміжність оціночних районів;
2) переважно однорідне функціональне використання районів;
3) близькість значень комплексного індексу цінності території
(величини індексів окремих оціночних районів не повинні значно
відрізнятися між собою).
Значення зонального коефіцієнта Км2 для окремої економікопланувальної зони визначається як середньозважене індексів Іі
оціночних районів, які входять до цієї зони (за часткою площі
району).
Розглянемо весь алгоритм виділення економіко-планувальних
зон та розрахунку зонального коефіцієнта для кожної з них на
прикладі грошової оцінки міста Черкаси (рис. 3.1).
У процесі виконання грошової оцінки міста було виділено 136
оціночних районів, кожний з яких має чіткі планувальні межі.
Середня площа одного оціночного району становить 38,5 га;
найбільший з них займає площу 136 га, а найменший − 3,2 га.
Після виконання відповідних розрахунків із застосуванням
комбінованого методу було отримано значення комплексного
індексу цінності території Іі для кожного оціночного району.
Постало

завдання

об'єднати

оціночні

райони

в

економіко-

планувальні зони. Виходячи з дії наведених вище трьох факторів
135 оціночних районів було об'єднано в 39 економіко- планувальні
зони. В окрему зону виділено смугу відводу магістральної залізниці.
Звичайно, не в кожному конкретному випадку виникає
необхідність об'єднувати оціночні райони в економіко-планувальні
зони. Якщо в населеному пункті кількість оціночних районів
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невелика і після здійснення пофакторного оцінювання їх споживчих
якостей значення комплексного індексу цінності можуть суттєво
різнитися між собою, то об'єднувати їх не варто. У цьому випадку
кожний з оціночних районів стає окремою економіко-планувальною
зоною.

Рис.3.1. Результати економіко-планувального зонування м. Черкаси
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3.1.3. Особливості грошової оцінки окремої земельної ділянки.
Методика визначення локальних коефіцієнтів та коефіцієнта
функціонального використання
Кінцевим результатом грошової оцінки завжди є оцінка
земельної ділянки. Визначення базової вартості 1 кв. м земель у
населеному пункті, встановлення зонального коефіцієнта Км2
визначає важливі фактори оцінки, але на цьому не завершується. На
величину рентного дохіду конкретної ділянки, крім зональних,
впливають

також

локальні

фактори

та

функціональне

використання земельної ділянки.
Локальні особливості розміщення земельної ділянки в межах
економіко-планувальної зони (яка, здебільшого, являє собою
квартал, групу кварталів, виробничу зону, тобто території, обмежені
характерними

планувальними

рубежами

та

однорідні

за

функціонально-планувальними якостями) мають відігравати певне
значення при оцінюванні земельної ділянки. Ситуаційне розміщення
земельної ділянки (прилягання до загальноміської магістралі,
громадського центру чи, навпаки, − розташування на периферії зони,
у глибині кварталу); можливість чи відсутність підключення до
мереж інженерної інфраструктури; розміщення на земельній ділянці
пам'яток архітектури чи їх відсутність можуть збільшити або
зменшити її вартість і тим самим − впливають на кінцеву грошову
оцінку ділянки.
На практиці досить часто виникають складнощі із визначенням
локальних коефіцієнтів та застосуванням картографічного матеріалу,
що забезпечує визначення розповсюдженість того чи іншого
фактора. Спробуємо в цьому розібратися.
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Згідно з Порядком грошової оцінки земель населених пунктів
(табл. 3.7), максимальна кількість локальних факторів, що можуть
бути застосовані в грошовій оцінці становить 30. Усі локальні
фактори розбиті на 6 груп (функціонально-планувальні, інженерноінфраструктурні,

інженерно-геологічні,

історико-культурні,

природно-ландшафтні та санітарно-гігієнічні) і розрізняються між
собою залежно від природи їх формування та характеру впливу
(збільшують, знижують) на вартість земельної ділянки.
Частина факторів (14) здійснює підвищуючий вплив на
вартість земельної ділянки, а решта 16 − знижуючий.
Загальне правило застосування локальних коефіцієнтів, що
присвоюються кожному фактору, таке:
• наявність фактора та величина коефіцієнта для кожного
населеного пункту визначаються та обгрунтовуються в
грошовій оцінці земель населеного пункту. В процесі
виконання

цієї

роботи

виконується

карта

ареалів

розповсюдження локальних факторів у масштабі 1:2000 або
1:5000;
• залежно від площі, яку в межах окремої земельної ділянки
займає ареал розповсюдження того чи іншого фактора,
значення його коефіцієнта може дещо варіюва (в межах
встановленого Порядком діапазону);
• загальний сукупний коефіцієнт Км3 визначається множенням
усіх локальних коефіцієнтів, які проявляються на даній
земельній ділянці. При цьому добуток не може перевищувати
1,5, або бути меншим за 0,50 4.

У містах із складними інженерно-геологічними та геоморфологічними умовами сукупне
значення коефіцієнта Км3 може бути меншим за 0,5.

4
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Розглянемо групу функціонально-планувальних локальних
факторів (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Функціонально-планувальні фактори
Місцезнаходження земельної ділянки

Значення
коефіцієнта

У зоні пішохідної доступності до громадських центрів

1,04 – 1,20

У зоні магістралей підвищеного містоформуючого значення

1,05 – 1,20

У зоні пішохідної доступності швидкісного міського та

1,04 – 1,15

зовнішнього пасажирського транспорту
У зоні пішохідної доступності до національних, зоологічних та

1,04 – 1,15

дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового
мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ,
пам'яток природи, курортів, парків, лісів, зелених зон, пляжів
У прирейковій зоні (ділянка знаходиться або прилягає до

1,04 – 1,10

відводу залізниці, має під’їзну залізничну колію)

За природою формування функціонально-планувальні фактори
є містобудівними і визначаються за основі існуючою проектнопланувальною документацією по населеному пункту. До цієї
документації відносяться:
• генеральний план населеного пункту;
• план існуючого використання території на початок поточного
року;
• схема існуючого стану довкілля;
• проекти детального планування (з урахуванням реалізації
проекту);
• проекти забудови;
• транспортна схема населеного пункту.
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Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної
доступності до громадських центрів визначається на підставі
вивчення плану існуючого стану міста з урахуванням деяких рішень
генерального плану.
Громадський центр – це зона концентрованого зосередження
закладів

обслуговування

епізодичного

та

періодичного

використання.
Зона

пішохідної

доступності

від

громадського

центру

становить 300 – 500 м залежно від величини міста та характеру
планувальної структури. При цьому менший радіус пішохідної
доступності приймається для крупних, найкрупніших та великих
міст, а більший – для малих та середніх.
Місцезнаходження земельної ділянки в зоні магістралей
підвищеного містоформуючого значення визначається на основі
планувального каркасу населеного пункту згідно з рішеннями
генерального плану та транспортної схеми населеного пункту.
Магістраль підвищеного містоформуючого значення –
магістраль (вулиця) загальноміського та районного значення;
пішохідна вулиця; транспортно-вантажна магістраль, які формують
сельбищні та виробничі планувальні утворення.
Зона впливу магістралі містоформуючого значення залежить
від

ролі

магістралі

в

транспортно-планувальному

каркасі

населеного пункту та характеру навколишньої забудови. Зона
впливу магістралі приймається на відстань 100 – 500 м залежно від
планувальної ситуації та пішохідної доступності. У межах садибної
забудови зона впливу магістралі обмежується вулицею або проїздом,
що проходить паралельно містоформуючій магістралі і знаходиться
першою за нею. У межах мікрорайонів багатоквартирної забудови
зона впливу магістралі містоформуючого значення, як правило,
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обмежується рядом будинків з їх прибудинковими територіями, що
безпосередньо прилягають до неї. У межах виробничої забудови
межами впливу таких магістралей є прилеглі ділянки промислових
та комунальних підприємств (у межах відводів).
Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної
доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського
транспорту

визначається

за

планом

існуючого

стану

або

транспортною схемою населеного пункту.
До

об'єктів

швидкісного

міського

та

зовнішнього

пасажирського транспорту відносяться:
*

виходи станцій метрополітену;

*

зупинки швидкісного трамваю;

*

майданчики станцій та платформи електропотягів;

*

автовокзали та автостанції;

*

залізничні вокзали;

*

аеропорти;

*

річкові та морські вокзали.

Пішохідну доступність об'єктів швидкісного міського та
зовнішнього пасажирського транспорту слід приймати:
• для виходів станцій метрополітену та станцій швидкісного
трамваю − 500 м;
• для решти об'єктів − 500 − 1000 м.
Величина

пішохідної

доступності

залежить

від

рангу

населеного пункту. Для великих, крупних та найкрупніших міст
приймається найменший показник, для середніх та малих міст,
селищ і сіл − найбільший.
Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної
доступності до національних, зоологічних
парків,

парків-пам'яток

та дендрологічних

садово-паркового

мистецтва,
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ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток
природи,

курортів,

парків,

лісів,

зелених

зон,

пляжів

приймається згідно з планом існуючого стану населеного пункту або
схеми існуючого стану довкілля.
Пішохідна доступність до цих об'єктів приймається залежно
від його статусу та рангу населеного пункту в межах 500 м.
Місцезнаходження земельної ділянки в прирейковій зоні
(ділянка знаходиться або прилягає до відводу залізниці, має
під’їзну

залізничну

колію)

визначається

за

матеріалами

транспортної схеми та схеми розміщення виробничих об'єктів, що є
складовою генерального плану. Цей фактор застосовується лише для
ділянок

виробничих

(промислових,

комунальних,

складських)

територій. До прирейкової зони відноситься територія в межах
відводу підприємства, по якій пролягають під'їзні залізничні шляхи
до точки їх з'єднання з магістральною залізницею. Дотичне
прилягання до ділянки під'їзних шляхів прирівнюється до їх
наявності.
Приклад

картографування

функціонально-планувальних

факторів для нормативної грошової оцінки земель м. Полонне
Хмельницької області показаний на рис. 3.2.
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Рис.3.2. Схема прояву функціонально-планувальних факторів у м. Полонне
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Таблиця 3.9
Інженерно-інфраструктурні фактори

Значення
коефіцієнта
0,90 – 0,95

Фактор
Земельна ділянка, що прилягає до вулиці:
без твердого покриття
Земельна ділянка не забезпечена:
централізованим водопостачанням

0,90 – 0,95

каналізацією

0,90 – 0,95

централізованим теплопостачанням

0,90 – 0,95

централізованим газопостачанням

0,90 – 0,95

За природою формування ця група факторів теж відноситься
до містобудівних (табл. 3.9). Довгий час Порядком грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
некоректно трактувалася дія цієї групи факторів, що впливало на
виконання грошової оцінки окремих земельних ділянок. Знижуючий
коефіцієнт застосовувався у випадку, якщо земельна ділянка не
прилягає до вулиці, по якій проходить магістральна інженерна
мережа (теплотраса, газопровід, водопровід, або каналізаційний
колектор). У зміненій редакції Порядку подане нове трактування
застосування цієї групи факторів: у випадку, якщо земельна ділянка
не забезпечена відповідним видом інженерної інфраструктури.
При

грошовій

оцінці

земельної

ділянки

в

кожному

конкретному випадку слід враховувати наявність розвідної мережі,
можливості підключення до неї та принципову необхідність
використання на земельній ділянці даного елемента інфраструктури.
Наприклад, для земельної ділянки садибної забудови фактор
забезпечення її централізованою тепломережею не має суттєвого
значення через відсутність необхідності використання цієї мережі.
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Основним джерелом інформації при встановленні дії кожного
з даної групи факторів є черговий план інженерних мереж разом із
крупномасштабною топографічною зйомкою (масштаб 1:1000,
1:500). У разі відсутності таких матеріалів використовуються дані
генеральних планів населених пунктів, детальні плани та інші види
містобудівної документації, а також натурні обстеження.
На рис. 3.3 показано фрагмент електронної карти кадастру
електромереж для м. Чернігова за матеріалами чергового плану та
топографічних планшетів масштабу 1:500, створений в інституті
"Діпромісто" в 2001-2005 рр.

Рис.3.3. Фрагмент електронної карти кадастру електромереж м. Чернігова
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Таблиця 3.10
Інженерно-геологічні фактори
Місцезнаходження земельної ділянки
У межах території, що має схил поверхні понад 20%

Значення
коефіцієнта
0,80 – 0,90

На грунтах з несучою спроможністю менше ніж 1,0 кг/см2 при

0,85 – 0,95

потужності понад 2 м
У зоні залягання грунтових вод на глибині менше 3 м

0,90 – 0,95

У зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (глибина

0,90 – 0,95

затоплення понад 2 м)
У зоні значної заболоченості з грунтовим живленням, що важко 0,90 – 0,95
осушуєься
У зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна

0,75 – 0,90

ерозія − яри глибиною понад 10 м, штучні підземні виробки –
катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини в
земній корі, в тому числі із виходом метану на поверхню)
На намивних (насипних) територіях

1,02 – 1,07

За природою формування, не зважаючи на назву, ця група
факторів

належить

до

фізико-географічних

(табл.3.10).

Місцезнаходження земельної ділянки в зоні прояву того чи іншого
фактора цієї групи визначається лише на підставі залучення
відповідного картографічного матеріалу. До нього відносяться окрім
містобудівних

матеріалів,

численні

інженерно-геологічні,

геоморфологічні та інженерно-гідрогеологічні дослідження.
Вибір

значення

локального

коефіцієнта

залежить

від

важливості прояву фактора в даному населеному пункті і
здійснюється експертним шляхом. У деяких випадках перелік
інженерно-геологічних факторів може бути розширено за рахунок
включення до них інших факторів, характерних для даного регіону і
даного населеного пункту. Крім того, для міст із найскладнішими
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інженерно-геологічними та геоморфологічними умовами (Кривий
Ріг, Горлівка, Лисичанськ тощо)
знижувальні

локальні

коефіцієнти,

можуть бути застосовані
які

виходять

за

межі

встановлених Порядком граничних значень.
На рис. 3.4 дано приклад картографування інженерногеологічних факторів, здійснене в процесі виконання нормативної
грошової оцінки земель м. Запоріжжя.
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Рис. 3.4. Схема прояву інженерно-геологічних факторів у м. Запоріжжі.
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Таблиця 3.11
Історико-культурні фактори
Місцезнаходження земельної ділянки:
У межах заповідної території

Значення
коефіцієнта
1,08 – 1,20

У зоні регулювання забудови

1,07 – 1,11

У зоні історичного ландшафту, що охороняється

1,06 – 1,12

У зоні охорони поодиноких пам”яток

1,06 – 1,12

За природою формування ця група локальних факторів
відноситься до містобудівних (табл.3.11). Згідно з Законом УРСР
"Про охорону пам'яток історії та культури" до пам'яток історії та
культури відносяться:
• пам'ятки історії (будинки, споруди, визначні місця і
предмети,

пов'язані

з

найважливішими

історичними

подіями в житті народу, суспільства й держави);
• пам'ятки

археології

(городища,

кургани,

залишки

стародавніх поселень тощо);
• пам'ятки

містобудування

і

архітектури

(архітектурні

ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі,
вулиці тощо);
Щоб забезпечити охорону пам'яток історії і культури, згідно з
чинним законодавством установлюються охоронні зони, зони
регулювання забудови і зони природного ландшафту.
Підставою для визначення та делімітації історико-культурних
факторів

є

віднесення

пам'яток

до

Переліку

пам'яток

загальнодержавного, обласного та місцевого рівня та затверджена
проектно-планувальна документація (історико-архітектурний план).
Слід пам'ятати, що за наявності на території населеного
пункту двох і більше історико-культурних факторів зони їх впливу
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показуються за принципом "послідовного виключення". Тобто
виключається можливість накладання кількох історико-культурних
зон та застосування декількох коефіцієнтів по відношенню до однієї
ділянки.
На

рис.

3.5

дано

приклад

картографування

історико-

культурних факторів, здійснене в процесі виконання нормативної
грошової оцінки земель м. Умань.

Рис. 3.5. Схема історико-культурних факторів по м. Умань
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Таблиця 3.12
Природно-ландшафтні фактори
Місцезнаходження земельної ділянки

Значення
коефіцієнта

У межах території природоохоронного призначення
(національних, зоологічних та дендрологічних парків, парківпам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів,

1,07 – 1,11

заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи)
У межах території оздоровчого призначення (курортів та

1,06 – 1,10

округів санітарної охорони)
У межах території рекреаційного призначення (земель туризму

1,05 – 1,09

та відпочинку, парків та зелених зон)

За природою формування дана група факторів відноситься до
фізико-географічних (табл.3.12). Згідно з Законом України "Про
охорону навколишнього природного середовища (статті 61 − 63)" в
Україні створюється система природних територій та об'єктів, що
підлягають особливій охороні. Її складають:
• природно-заповідний фонд України ( національні, зоологічні
та дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва, ботанічні сади, заказники, заповідні урочища,
пам'ятки природи);
• курортні та лікувально-оздоровчі зони;
• рекреаційні зони (землі туризму та відпочинку, парки та зелені
зони).
Визначення
здійснюється

природоохоронних
згідно

з

чинним

та

оздоровчих

законодавством

на

територій
підставі

затвердженої містобудівної документації.
На

рис.

3.6

дано

приклад

картографування

природно-

ландшафтних факторів, здійснене в процесі виконання нормативної
грошової оцінки земель м. Запоріжжя.
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Рис. 3.6. Схема прояву природно-ландшафтних факторів у м. Запоріжжі.
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Таблиця 3.13
Санітарно-гігієнічні фактори
Місцерозташування земельної ділянки

Значення
коефіцієнта

У санітарно-захисній зоні

0,80– 0,96

У водоохоронній зоні

1,02 – 1,05

У зоні обмеження забудови за ступенем забруднення

0,80 – 0,95

атмосферного повітря
У зоні обмеження забудови за рівнем напруженості

0,90 – 0,95

електромагнітного поля
У зоні перевищення припустимого рівня шуму (від залізниці та

0,90 – 0,97

аеродрому)
В ареалі забруднення грунтів (важкі метали)

0,90 – 0,95

За природою формування дана група факторів відноситься до
фізико-географічних та містобудівних (табл.3.13). Особливістю
застосування санітарно-гігієнічних факторів на практиці є те, що у
випадку, коли виробниче підприємство, розташоване на території
оцінюваної земельної ділянки і є джерелом того, чи іншого виду
забруднення, то цей фактор при грошовій оцінці земельної ділянки,
яка виконується з метою встановлення ставок податку за землю, не
враховується. Для визначення зон санітарно-гігієнічних обмежень
земельної ділянки використовуються рекомендації "Державних
санітарних правил планування та забудови територій" СН 17396
№173-96, а також матеріали містобудівної документації, дані
спеціалізованих кадастрів, екологічні дослідження.
На рис.3.7 дано приклад картографування цієї групи факторів
за нормативною грошовою оцінкою земель м. Запоріжжя.

174

Рис. 3.7. Схема прояву санітарно-гігієнічних факторів у м. Запоріжжі.

Якщо локальні фактори в кінцевому результаті впливають на географічну
складову земельної ренти окремої ділянки, то її функціональне використання
коригується за допомогою коефіцієнта Кф, значення якого для земель різної
категорії

наводяться

у

табл.

3.1.

Порядку

грошової

оцінки

земель

сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
Цей коефіцієнт є фіскальним, оскільки не розраховується в кожному
конкретному випадку залежно від рентних характеристик самої ділянки, а
випливає із загальної прибутковості окремих видів економічної діяльності. До
2005 р. у старій редакції Порядку наводився перелік категорій земель різного
функціонального призначення та значення відповідних коефіцієнтів, виходячи
із загальних особливостей функціонального використання окремих категорій
земель (табл. 3.14).

Таблиця. 3.14.
Коефіцієнти, які характеризують функціональне
використання земельної ділянки (Кф)
Категорія
земель за
функцією
використання
Землі житлової

Землі одно- і двоповерхової житлової забудови

забудови

Землі багатоповерхової житлової забудови

Землі

Землі легкої промисловості

промисловості

Землі важкої промисловості

Склад категорії

Значення
коефіцієнту
1,00

1,20

Землі будівництва (за винятком будівельних
майданчиків)
Землі гірничої

Землі торфорозробок

промисловості і

Землі відкритих розробок і кар'єрів гірничої

відкритих

промисловості

розробок

Інші землі гірничої промисловості

1,0
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Категорія
земель за
функцією
використання
Землі

Землі автотехобслуговування

комерційного

Землі оптової торгівлі та складського господарства

використання

Землі роздрібної торгівлі та комерційних послуг

Склад категорії

Значення
коефіцієнту
2,50

Землі ринкової інфраструктури
Землі іншої комерційної діяльності
Землі досліджень та розробок

1,2

Землі

Землі державного управління та місцевого

0,70

громадського

самоврядування

призначення

Землі оборони
Землі освіти
Землі культури
Землі охорони здоров'я та соціальних послуг
Землі громадських та релігійних організацій
Землі екстериторіальних організацій

Землеі

Землі житлової забудови і промисловості

змішаного

Землі житлової забудови і комерційного використання

використання

Землі житлової забудови і громадського призначення

Розрахунково

Землі промисловості і комерційного використання
Землі комерційного використання і громадського
призначення
Землі

Землі шляхів

транспорту,

Землі автомобільного транспорту

зв’язку

Землі залізничного транспорту
Землі трамвайного і тролейбусного транспорту
Землі метрополітену
Землі трубопровідного транспорту

0,80
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Землі водного транспорту
Землі повітряного транспорту
Землі зв’язку і телекомунікацій
Інші землі транспорту і зв’язку

Землі технічної

Землі санітарного очищення та благоустрою

інфраструктури

Землі водопостачання та каналізації

0,65

Землі енергозабезпечення
Землі іншого інженерного забезпечення
Землі

Землі зелених насаджень загального користування

рекреаційного

Землі зелених насаджень спеціального призначення

призначення та

Землі кладовищ

інші відкриті

Землі відпочинку і спорту

землі

Землі, що зайняті поточним будівництвом

0,50

Землі, що відведені під майбутнє будівництво
Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного
пункту

Табл. 3.14 викликала дуже багато нарікань у фахівців. Зокрема, було не
зрозуміло, куди слід відносити акваторії; що розуміється під терміном "землі
іншої комерційної діяльності", яка методика розрахунку Кф для земель
змішаного використання тощо.
У новій редакції Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів категорії земель за функцією використання
змінені і приведені у відповідність із Класифікатором видів економічної
діяльності (КВЕД). Їх перелік наводиться в Додатку 7.
Усе ще залишається нез'ясованим питання щодо порядку застосування
коефіцієнта Кф для земельних ділянок різних категорій. Насамперед це
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відноситься до земель змішаного використання. На нашу думку, у випадку
оцінювання земельної ділянки змішаного використання значення коефіцієнта
Кф слід розраховувати як середньозважене від значень коефіцієнтів тих
категорій земель, які, за матеріалами інвентаризації, розташовані на даній
земельній ділянці.
Розглянемо приклад. Земельна ділянка площею 1000 кв. м складається із
земель промисловості (30%), оптової торгівлі (20%), транспорту (40%) та
зелених насаджень (10%). Кф цієї ділянки розраховується таким чином:
[ (30×1,2) + (20×2,5) + (40×0,8) + (10×0,5)]/100 = 1,23.
На

окрему

увагу

заслуговує

оцінка

земельних

ділянок

сільськогосподарського використання. Відповідно до "Порядку грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", землі
сільськогосподарського
диференціального

використання

оцінюються

за

величиною

рентного дохіду, який створюється при виробництві

зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель з
урахуванням особливостей грунтового покриву.
Методичні аспекти оцінки сільськогосподарських земель не є предметом
дослідження даної книги, оскільки вони грунтуються не на економікогеографічних, а на фізико-географічних та агровиробничих засадах.
Оскільки на землях населених пунктів обстеження грунтів, як правило, не
проводилися, інформація

про їхній грунтовий покрив (карти грунтів,

експлікації агровиробничих груп грунтів) практично відсутня. Здійснити
грунтові зйомки в обмежений термін виконання земельнооціночних робіт,
враховуючи велику кількість населених пунктів і великі площі необстежених
земель неможливо. Розв’язання цієї проблеми полягає у створенні орієнтовних
грунтових карт шляхом застосування наявних відповідних карт територій,
прилеглих до населених пунктів, а також деяких допоміжних матеріалів
(топографічних карт, фотопланів).
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Розглянемо кілька прикладів грошової оцінки земельних ділянок різного
функціонального призначення.
Приклад 1
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки промислового
підприємства з метою визначення величини податку за землю
Вихідні дані. Промислове підприємство − завод залізобетонних виробів
(ЗБВ), розташований у місті з чисельністю населення 250 тис. чол. Площа
ділянки заводу згідно з матеріалами відводу, становить 500 га.
У 1999 р. в місті була виконана нормативна грошова оцінка, яка в тому ж
році була затверджена сесією міської ради. Базова вартість земель міста, за
матеріалами оцінки на 1 січня 1999 р., 75 грн. Матеріали затвердженої грошової
оцінки земель міста включають також схему економіко-планувального
зонування території, схему розповсюдження локальних факторів, а також
орієнтовну схему основних агровиробничих груп грунтів.
Порядок виконання нормативної оцінки земель промислового
підприємства. Оскільки грошова оцінка земель міста виконувалась у 1999 р.,
базову вартість необхідно проіндексувати станом на 1 січня 2005 р. Відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. №783, при
індексації враховуються коефіцієнти за 1999 р. (1,127), 2000 р. (1,182), 2001 р.
(1,02). Коефіцієнт індексації за 2002 − 2004 рр. не застосовується, оскільки він
дорівнює 1. Таким чином, індексована базова вартість земель міста
становитиме:
75 грн × 1,127 × 1,182 × 1,02 = 101,91 грн.
Згідно зі схемою економіко-планувального зонування території міста,
видно, що підприємство розташоване у його периферійній частині, в межах
економіко-планувальної зони №22 (Км2 для цієї зони =0,85). Грошова оцінка 1
кв. м земель підприємства в межах зони №22 становитиме:
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101,91грн × 0,85 = 86,62 грн.
Тепер розглянемо схему розповсюдження локальних факторів. Оскільки
завод займає досить велику територію, від знаходиться під впливом декількох
факторів. Частина з них лише зачіпає територію заводу, а решта – перекриває
більшу його частину. Проаналізувавши ситуацію на схемі розповсюдження
локальних факторів, ми дійшли до висновку, що до розрахунку грошової оцінки
слід прийняти:
• прилягання до магістралі підвищеного містоформуючого значення
(К=1,12);
• наявність під'їздної залізничної колії (К=1,05);
• зону залягання грунтових вод на глибині менше ніж 3 м (К=0,92);
• розташування в зоні перевищення припустимого рівня шуму від
залізниці (К=0,90).
Ми не застосовуємо фактор наявності санітарно-захисної зони, оскільки,
відповідно до довідки міської санепідстанції, завод сам є джерелом забруднення
повітря. Один із локальних факторів (пішохідна доступність до рекреаційних
об'єктів) не взято до уваги, оскільки зона його розповсюдження на території
заводу становить менше ніж 30%.
Виконаємо розрахунок сукупного локального коефіцієнта Км3:
1,12 × 1,05 × 0,92× 0,90 = 0,97.
Грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки заводу з урахуванням дії
локальних факторів становитиме:
86,62 грн × 0,97 = 84,02 грн.
Залишається

врахувати

значення

коефіцієнта

функціонального

використання Кф. Для заводу, згідно з табл. 3.1 Порядку грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, значення Кф
становитиме 1,2.

181

Загальна грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки заводу із урахуванням
коефіцієнта функціонального використання становитиме:
84,02 грн × 1,2 = 100,82 грн.
Грошова оцінка всієї земельної ділянки заводу ЗБВ становитиме:
100,82 грн. × 5 000 000 м2 = 504 млн 100 тис. грн.
Згідно із Законом України "Про плату за землю", щорічний податок за
земельну ділянку заводу становитиме 1% її грошової оцінки. Таким чином,
величина податку становитиме 5 млн 41 тис. грн.
Приклад 2.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки садибної забудови, що
передається у спадок з метою визначення розмірів державного мита
Вихідні дані. Земельна ділянка садибної забудови розташована в селі з
чисельністю населення 1500 чол. Площа ділянки, згідно з Державним актом,
становить 2000 кв. м (0,2) га. Забудована частина ділянки займає 300 кв. м,
решта – землі сільськогосподарського використання (город – 1000 кв. м, сад –
700 кв. м). Оскільки попередній власник ділянки помер, ділянка передається у
спадщину його правонаступникові. При оформленні відповідних документів у
нотаріальній конторі виникла необхідність сплатити державне мито, для чого
необхідно виконати грошову нормативну оцінку всієї земельної ділянки.
Грошова оцінка земель досі в селі не виконувалась.
Порядок виконання нормативної оцінки земельної ділянки. Грошову
оцінку земельної ділянки необхідно здійснити у дві стадії. Спочатку треба
оцінити забудовану частину, яка займає площу 300 кв. м, а потім – частину
ділянки, зайняту землями сільськогосподарського використання. Сума оцінки
двох часток і становитиме грошову оцінку земельної ділянки садибної забудови.
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Оскільки грошова оцінка земель села не проводилася, необхідно
виконати узагальнений розрахунок грошової оцінки земель села станом на 1
січня 2005 р.
Насамперед визначимо величину базової вартості 1 кв. м села. На запит до
селищної ради щодо натуральних та вартісних показників за окремими
об'єктами

інженерно-транспортної

та

природоохоронної

інфраструктури

отримано таку відповідь. У селі розташовані такі об'єкти інфраструктури:
- один газорегуляторний пункт та 3,5 км мереж газопостачання
середнього та низького тиску;
- 8 км повітряних ліній електропостачання 10 кВ;
- 5 км заасфальтованих вулиць;
- 3 га зелених насаджень загального призначення;
- 3 км телефонних мереж;
- 10 км мереж водопостачання та одна підвищувальна насосна станція
потужністю 0,5 тис. м3 на добу.
Крім того, село використовує окремі інженерні споруди, розташовані за
межами населеного пункту, а саме: артезіанський вузол потужністю 1,5 тис. м3
на добу, трансформаторну підстанцію (комплектну) 10/0,4 кВт, АТС на 2000
номерів, а також цвинтар площею 4 га. Усі ці споруди обслуговують мешканців
сільської ради, тому правомірно врахувати при розрахунках частку їх відновної
вартості, яка відповідає частці населення нашого села в загальному населенні
сільради (35%).
Розрахунок

відновної

вартості

окремих

елементів

інженерної

інфраструктури виконується згідно [66] із застосуванням коефіцієнта індексації
7,04. Одержимо − (табл. 3.15):
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Т а б л и ц я 3.15
Розрахунок відновної вартості окремих елементів інженерної
інфраструктури
Елемент

Одиниця виміру

Газорегуляторний пункт
Мережі газопостачання
Місцевий артезіанський вузол
Насосна станція
Мережі водопостачання
Трансформаторна підстанція
ЛЕП повітряні
АТС
Телефонна мережа
Зелені насадження
Цвинтар
Вулична мережа
Разом

об'єкт
Км
Тис.м3/добу
Тис.м3/добу
Км
Одиниць
Км
Номерів
Км
Га
Га
Км

Примітка: 1 35% від вартості споруди.

Таким

чином,

відновна

вартість

Показник
1
3.5
1,5
0,5
10
1
8
2000
3
3
4
5

Вартість, тис.
грн
119,68
344,75
129,361
123,2
1619,0
12,321
233,60
237,31
34,89
1,59
415,731
9044,5
12315,92

інженерно-транспортної

та

природоохоронної інфраструктури села станом на 1 січня 2005 р. становить 12
315,92 тис. грн. Для визначення базової вартості 1 кв. м необхідно розділити цей
показник на площу забудованих земель села. Згідно з довідкою, отриманою в
районному відділі земельних ресурсів, загальна площа земель села становить
630 га, забудовані землі − 200 га. Базова вартість 1 кв. м села становитиме:
(12 315 920 грн : 2 000 000 м2) × (6% : 3%) = 12,32 грн.
Тепер необхідно визначити значення коефіцієнту Км2. Для цього
необхідно розбити село на оціночні райони і за допомогою експертного методу
визначити для кожного з них комплексний індекс цінності. Усього ми виділили
10 оціночних районів, оцінювана земельна ділянка розташована в районі №4.
Виконавши відповідні розрахунки за п'ятьма обраними факторами (близькість
до центру села, до автостанції та до місць прикладання праці, якість грунтів та
рівень газопостачання), ми отримали значення Іі для кожного з оціночних
районів. Найвище значення індексу становить 1,35, а найнижче – 0,83. Іі у
районі №4 становить 1,06.
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Після аналізу значень комплексного індексу цінності ми дійшли висновку
про недоцільність об'єднання окремих районів в економіко-планувальні зони.
Таким чином, значення Км2 для оцінюваної ділянки не зміниться і
дорівнюватиме 1,05. Грошова оцінка 1 кв. м забудованої частини земельної
ділянки з урахуванням значення Км2 становитиме:
12, 32 грн × 1,05 = 12,94 грн.
Тепер визначимо сукупний локальний коефіцієнт Км3. У зв'язку із
відсутністю схеми розповсюдження локальних факторів ми можемо спиратися
лише на натурні обстеження ділянки та рекомендації відповідних фахівців.
Проаналізувавши ситуацію, ми дійшли

висновку, що до розрахунку

грошової оцінки слід прийняти такі локальні фактори:
• прилягання до магістралі підвищеного містоформуючого значення
(К=1,10);
• знаходження

в

пішохідній

доступності

до

об'єкта

зовнішнього

пасажирського транспорту (автостанція) (К= 1,07);
• відсутність каналізації (К=0,95);
• відсутність централізованого газопостачання (К=0,95);
• розміщення в зоні залягання грунтових вод на глибині не менше ніж

3

м (К=0,95).
Виконаємо розрахунок сукупного локального коефіцієнта Км3:
1,10 × 1,07 × 0,95× 0,95 × 0,95 = 1,01.
Грошова оцінка 1 кв. м забудованої частини земельної ділянки з
урахуванням дії локальних факторів становитиме:
12,94 грн × 1,01 = 13,07 грн.
Залишається

врахувати

значення

коефіцієнта

функціонального

використання Кф. Для земель житлової забудови значення Кф становить 1,0,
тобто цей коефіцієнт не вплине на величину грошової оцінки.
Грошова оцінка забудованої частини земельної ділянки складе:
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13,07 грн. × 300 м2 = 3921 грн.
Другим етапом є визначення грошової оцінки частини земельної ділянки,
яка зайнята землями сільськогосподарського використання.
Відповідно до карти агровиробничих груп грунтів адміністративного
району, в межах якого розташоване село, безпосередньо до нього прилягають
контури трьох агровиробничих груп грунтів: 53 г, 53 д та 52 г. Використовуючи
планово-картографічний

матеріал

(метод

екстаполяції)

визначаємо,

що

оцінювана ділянка може бути розташована в межах агрогрупи 53 г (чорноземи
типові

малогумусні

легкосуглинкові).

Згідно

з

грошовою

оцінкою

сільськогосподарських земель адміністративного району, грошова оцінка 1 га
ріллі цієї агрогрупи становить 9200 грн, а 1 га багаторічних насаджень – 10 500
грн. Визначимо грошову оцінку частин земельної ділянки, зайнятої городом (по
ріллі) та садом (багаторічні насадження):
• город – 920,0 грн (0,1 га × 9200 грн/га);
• сад – 735,0 грн (0,07 га × 10500 грн/га).
Загальна

оцінка

частини

земельної

ділянки,

зайнятої

землями

сільськогосподарського використання становить:
920 грн + 735 грн = 1655 грн.
Грошова оцінка всієї земельної ділянки становить:
3921 грн + 1655 грн = 5576 грн.
Згідно з чинним законодавством, величина державного мита становить

1

% від величини нормативної грошової оцінки. Таким чином, розмір державного
мита, який сплачує власник при отриманні спадщини, дорівнює 55,76 грн.
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Приклад 3.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки магазину при проведенні
експертної грошової оцінки з метою її викупу
Вихідні дані. Земельна ділянка магазину розташована в селищі міського
типу з чисельністю населення 5 тис. чол. Площа ділянки, згідно з проектом
відведення ділянки становить 280 кв. м. Магазин розташований у центральній
частині селища, поряд з ринком та автостанцією. На даний час земельна ділянка
магазину включена до переліку ділянок, які підлягають приватизації (є
відповідне рішення селищної ради). Хоча, згідно з Порядком експертної
грошової оцінки земельних ділянок, при експертній оцінці земельної ділянки
магазину з метою визначення її ринкової ціни, дані нормативної оцінки
використовувати не обов'язково, селищна рада, яка виступає змовником
проведення оцінки, вимагає застосувати нормативну оцінку, оскільки має намір
порівняти отримані результати між собою. Грошова оцінка земель досі у селищі
не виконувалась.
Порядок виконання нормативної оцінки земельної ділянки. Оскільки
грошова оцінка земель села не проводилася, як і в прикладі №2, то необхідно
виконати узагальнений розрахунок грошової оцінки земель селища станом на 1
січня 2005 р.
Для розрахунку базової вартості земель селища можна використати метод
порівняння з однотипними населеними пунктами, в яких грошова оцінка земель
вже виконувалась. Селище розташоване в досить урбанізованому регіоні, в
межах міської агломерації, на території якої розташовані ще 11 селищ. З них 5
можна вважати однотипними з нашим селищем як за чисельністю населення
(від 3,5 до 10 тис. чол.), так і за іншими містоутворюючими факторами. У трьох
з цих селищ грошова оцінка земель виконувалась. Базова вартість 1 кв. м земель
у кожному з цих селищ, які ми виберемо в якості аналогів, дорівнює:
• аналог №1 – 12,5 грн / м2 (1 січня 2000 р.);
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• аналог №2 – 10 грн / м2 (1 січня 1999 р.);
• аналог №3 – 16,7 грн / м2 (1 січня 2001 р.).
Для того щоб вибрані аналоги могли стати базою при розрахунках,
необхідно привести ці показники до стану на 1 січня 2005 р. за допомогою
коефіцієнта індексації. Отримаємо:
• аналог №1 – 15,1 грн / м2 (12,5 грн ×1,182 × 1,02);
• аналог №2 – 13,6 грн / м2 (10 грн ×1,127 ×1,182 × 1,02);
• аналог №3 – 17,0 грн / м2 (16,7 грн × 1,02).
Визначаємо середнє арифметичне значення базових вартості серед трьох
аналогів: 15,2 грн/ м2. Це й буде величиною базової вартості для земель нашого
селища.
Далі визначимо значення коефіцієнту Км2. Для цього нам необхідно
розбити селище на оціночні райони і за допомогою експертного методу
визначити для кожного з них комплексний індекс цінності. Усього ми виділили
22 оціночних райони, оцінювана земельна ділянка розташована в районі №1.
Виконавши відповідні розрахунки за сімома обраними факторами (близькість
до центру, до автостанції та до місць прикладання праці, престижність району,
рівень водопостачання, рівень шуму та рівень газопостачання), ми отримали
значення Іі для кожного з оціночних районів. Найвище значення

індексу

становить 1,65, а найнижче – 0,75. Іі в районі №1 становить 1,65.
Після аналізу значень комплексного індексу цінності ми дійшли висновку
про доцільність об'єднання окремих районів в економіко-планувальні зони.
Район №1 об'єднали з районами №3 та №4 (значення Іі відповідно – 1,55 та 1,62).
Середньозважене значення коефіцієнта Км2 за часткою площ об'єднуваних
районів становитиме:
(1,65 × 0,4) + (1,55 × 0,3) + (1,62 × 0,3) = 1,58,
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де 0,4, 0,3, 0,3 – відповідно частки площі районів №1, №2 та №3 у площі
економіко-планувальної зони, яку ми отримаємо в результаті об'єднання
районів.
Таким чином, значення Км2 для оцінюваної ділянки дорівнюватиме 1,58.
Грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки магазину з урахуванням значення Км2
становитиме:
15,2 грн × 1,58 =24,02 грн.
Тепер визначимо сукупний локальний коефіцієнт Км3. Проаналізувавши
ситуацію, ми дійшли висновку, що до розрахунку грошової оцінки даної
земельної ділянки слід прийняти такі локальні фактори:
• розміщення в зоні пішохідної доступності до громадського центру
(К=1,15);
• знаходження

в

пішохідній

доступності

до

об'єкта

зовнішнього

пасажирського транспорту (К= 1,07);
• відсутність каналізації (К=0,95);
• розміщення в зоні перевищення припустимого рівня шуму (К=0,95).
Виконаємо розрахунок сукупного локального коефіцієнта Км3:
1,15 × 1,07 × 0,95 × 0,95 = 1,11.
Грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки з урахуванням дії локальних
факторів становитиме:
24,02 грн × 1,11 = 26,66 грн.
Залишається

врахувати

значення

коефіцієнта

функціонального

використання Кф. Для магазину значення Кф становить 2,5.
Загальна грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки магазину:
26,66 грн × 2,5 = 66,65 грн.
Грошова оцінка всієї земельної ділянки становить:
66,65 грн× 280 м2 = 18 662 грн.
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3.2. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
Однією з найпоширеніш сфер застосування вартості територій населених
пунктів є експертна грошова оцінка земельних ділянок.
Правові підстави для застосування експертної грошової оцінки земельних
ділянок з'явилися в 1999 році із прийняттям Кабінетом Міністрів України 16
червня Постанови №1050 "Про методику експертної грошової оцінки земельних
ділянок". Згодом у цьому ж році Держкомземом України наказом №72 від 8
липня був затверджений Порядок експертної грошової оцінки земельних
ділянок несільськогосподарського призначення 1.
Відповідно до цих документів експертній грошовій оцінці підлягали
земельні ділянки несільськогосподарського призначення (у тому числі в
населених пунктах), на яких знаходяться об'єкти незавершеного будівництва, в
тому числі законсервовані об'єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до
законодавства України. Порядок не застосовувався для експертної грошової
оцінки земельних ділянок, наданих у користування та переданих у власність
громадянам України із земель, що перебувають у державній або комунальній
власності, для:
• ведення особистого підсобного господарства;
• будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських
будівель;
• дачного і гаражного будівництва;
• садівництва;
• громадянам і юридичним особам України – для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва.

Власне кажучи, підстави для застосування експертної грошової оцінки вперше з'явилися раніше, із прийняттям
Указів Президента України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та "Про продаж
земельних ділянок несільськогосподарського призначення".
1

190

Крім того, дія Порядку не розповсюджується на земельні ділянки, що
перебувають у державній або комунальній власності і не можуть бути передані
у приватну власність відповідно до частини 4 статті 4 Земельного кодексу
України.
Надалі

нормативно-правова

база

експертної

грошової

оцінки

змінювалась двічі – у 2001 р. після прийняття Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та в 2003
р. після прийняття Закону України "Про оцінку земель". На сьогодні діючими є
Методика та Порядок експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затверджені відповідно: Постановою Кабінету Міністрів України №1531 від 11
жовтня 2002 р. та Наказом Держкомзему №2 від 9 січня 2003 р.
В основі експертної грошової оцінки земельної ділянки лежить її
ринкова вартість. У цьому полягає перша і головна принципова різниця між
нормативною та експертною грошовою оцінкою земельної ділянки, оскільки в
нормативній оцінці застосовується оціночна (визначена за певним алгоритмом і
показниками) вартість.
Другою

значною

відмінністю

між

нормативною

та

експертною

грошовою оцінкою є те, що в нормативній оцінці оцінюванню підлягає спочатку
територія усього населеного пункту, а вже потім – окрема земельна ділянка; в
експертній оцінці завжди оцінюється окрема земельна ділянка з притаманною їй
споживчою якістю. При цьому, якщо в нормативній оцінці ми оцінюємо
насамперед умови розташування території, яку займає земельна ділянка
безвідносно до будівель та споруд, які на ній розташовані, то в експертній
оцінці, як правило, земельні поліпшення розглядаються в якості невід'ємної
складової земельної ділянки і суттєво впливають на її вартість.
У той же час оцінка умов розташування земельної ділянки, тобто
географічної

складової

диференціальної

земельної

ренти

залишається
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найважливішим питанням здійснення як нормативної, так і експертної грошової
оцінки земельної ділянки.
Розглянемо особливості врахування рентної складової при застосуванні в
експертній грошовій оцінці різних методичних підходів.
У світовій практиці загальновизнаними вважаються такі

методичні

підходи :
• ринковий, в основі якого лежить зіставлення цін продажу схожих
за основними параметрами земельних ділянок (цілісних майнових
комплексів);
• дохідний, що базується на капіталізації очікуваного рентного
дохіду;
• витратний, в основі якого

лежить встановлення вартості

земельної ділянки шляхом віднімання

вартості земельних

поліпшень.
Такі методичні підходи і є основою проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок в Україні. Відповідно до Методики експертної
грошової оцінки земельних ділянок при її проведенні застосовуються методи,
що базуються на використанні одного з наступних трьох методичних підходів:
• зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок;
• капіталізації чистого операційного або рентного дохіду (пряма і
непряма);
• урахуванні витрат на земельні поліпшення.
Зупинимось на практичному застосуванні кожного з методичних підходів.
Методичний підхід зіставлення цін продажу подібних земельних
ділянок.

За

цим

методичним

підходом,

вартість

земельної

ділянки

визначається на рівні цін, які склалися на ринку. При цьому вартість земельної
ділянки встановлюється шляхом внесення поправок до цін продажу подібних
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земельних

ділянок,

що

ураховують

відмінності

в

умовах

угод

та

характеристиках, які впливають на вартість[8].
Поправки визначаються

на основі попарного порівняння або

статистичного аналізу ринкових даних.
Скоригована ціна продажу подібної земельної ділянки визначається за
формулою
m

Цза = Ца + Σ Δ Цаj,
j=1

де

Цза − скоригована ціна продажу а-подібної земельної ділянки (у гривнях);
Ца − фактична ціна продажу а-подібної земельної ділянки (у гривнях);
m − кількість факторів порівняння;
Δ Цаj − різниця (поправка) в ціні (+,-) продажу а-подібної земельної

ділянки стосовно ділянки, що оцінюється, за j-тим фактором порівняння;
Σ − сума.
Вартість земельної ділянки визначається як медіанне або модальне
значення отриманих результатів.
За основу визначення вартості земельних ділянок шляхом зіставлення
цін продажу подібних земельних ділянок беруться ціни продажу тих ділянок,
які за факторами, що впливають на їх вартість, достатньою мірою збігаються з
ділянкою, яка оцінюється.
За наявності великої кількості продаж подібних земельних ділянок на
ринку для визначення вартості шляхом зіставлення цін продаж можуть бути
застосовані методи математичної статистики.
У світовій практиці оцінювання вартості земельних ділянок (або
оцінювання об'єктів нерухомості) цей методичний підхід застосовується
найчастіше, і в цілому він найбільше враховує географічні особливості
розміщення окремих земельних ділянок. Проблема його застосування в Україні
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полягає насамперед у дуже малій кількості реальної ринкової оцінки земельних
ділянок, тобто кількість об'єктів-аналогів наперед дуже низька. Тим не менше,
на нашу думку, існують сприятливі умови для застосування цього методичного
підходу при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок під
автозаправками,

торговельними

закладами,

деякими

іншими

об”єктами

ринкової інфраструктури.
Фактично цей методичний підхід передбачає послідовне виконання таких
дій [48]:
1) виявлення фактичного продажу ділянок на відповідному ринку чи його
сегментах;
2) перевірку інформації про характер угоди;
3) вибір одиниці порівняння;
4) внесення поправок з урахуванням відмінностей між оцінюваною
ділянкою та ділянками, що з нею порівнюються (ділянки-аналоги);
5) визначення ціни продажу кожної з ділянок-аналогів за умови, що вони
мають такі самі параметри, що й оцінювана ділянка;
6) встановлення ринкової вартості земельної ділянки.
Виявлення фактичного продажу ділянок на відповідному ринку чи його
сегментах передбачає збирання та аналіз інформації про факти продажу
земельних ділянок, що відбулися протягом останніх 3−6 місяців. При цьому
підбирається інформація про продаж таких земельних ділянок, які за ознаками,
що впливають на їх вартість, максимально наближуються до факторів, які
впливають на вартість оцінюваної земельної ділянки. Це означає, що земельні
ділянки-аналоги, які підбираються для зіставлення, повинні в достатній мірі
співпадати за правовим режимом, цільовим призначенням та функціональним
використанням,

умовами

продажу,

датою

продажу

(оцінки),

місцезнаходженням, фізичними характеристиками, використанням прилеглої
території.
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Інформація про ціни продажу земельної ділянки-аналога, яка може бути
використана для проведення експертної оцінки із застосуванням цього
методичного підходу, має відповідати таким критеріям:
• повинна бути отримана з надійних джерел;
• факт продажу земельних ділянок-аналогів відбувся в умовах відкритого
ринку та за типових умов фінансування;
• бути максимально наближеною до дати оцінки факт продажу.
Оскільки ціни продажу земельних ділянок, які використовуються для
зіставлення,

можуть

формуватися

під

впливом

нетипових

умов

або

індивідуальних інтересів з боку продавця чи покупця (між останніми мають
місце родинні зв’язки, фінансові залежності тощо), необхідною умовою
застосування цього методичного підходу є перевірка інформації про характер
угоди: чи не були вони вимушеними і всі сторони діяли свідомо та раціонально.
Якщо

ціни

угод

щодо

купівлі-продажу

земельних

ділянок-аналогів

сформувалися за нетипових або індивідуальних умов, то їх використання
можливе лише з обов’язковим врахуванням цих обставин.
Дані про ціни продажу земельних ділянок-аналогів складають вибірку. Для
її використання ціни продажу очищуються від витрат, пов’язаних з продажем
таких об'єктів, у тому числі податків, якщо зазначені витрати були включені до
ціни продажу.
Наступним кроком використання методичного підходу, що грунтується на
зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, є вибір одиниці
порівняння.
Найбільш

звичною

одиницею

порівняння,

що

склалася

в

земельнооціночній діяльності, є ціна за 1 кв. м земельної ділянки.
У той же час залежно від характеру використання земельної ділянки за
одиницю порівняння можна брати ціни за погонний метр її фронтальної межі, за
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одиницю щільності, за квадратний чи кубічний метр розташованої на ділянці
будівлі або споруди, за одиницю, що приносить прибуток тощо.
Використання ціни фронтального метра як одиниці порівняння передбачає
наявність визначених стандартів на глибину земельних ділянок. Ділянки, які
глибші від стандартних, коштують не на багато їх більше, а ті, що не досягають
стандартної глибини, коштують майже стільки, скільки й стандартні. Це
зумовлено тим, що основна частина вартості визначається протяжністю
фронтальної межі, яка проходить уздовж вулиці, дороги або магістралі, і тільки
невелика частина вартості може бути приписана пропорційно глибині ділянки.
Як правило, однорідне встановлення цін за фронтальний метр обмежене
невеликим географічним районом, що пов’язано з концентрацією територій, які
спеціалізуються, як правило, на роздрібній торгівлі, і цим визначає особливу
цінність цієї землі [48].
Містобудівна документація, як правило, обмежує щільність забудови на
різних земельних ділянках. Це може призвести до того, що на деяких сегментах
ринку ціна формуватиметься на підставі максимальної щільності, яка дозволена
на даній земельній ділянці. Прикладом одиниці щільності може бути кількість
споруд, які можуть бути розміщені на ділянці, або відношення площі забудови
до площі земельної ділянки (частка забудови у площі ділянки).
Для врахування відмінностей між земельною ділянкою, вибраною для
порівняння, та земельною ділянкою, що оцінюється, застосовується таблиця
коригувань, яка враховує відхилення в ціні за такими елементами порівнянь:
• правове відношення до земельної дiлянки;
• умови продажу;
• дата продажу;
• місцерозташування;
• фізичні характеристики;
• використання прилеглої території;
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• існуючі вимоги до забудови та використання земельної дiлянки.
Внесення поправок на правове відношення до земельної дiлянки
передбачає

аналіз

наявності

прав

володіння,

користування,

розвитку,

розпорядження земельною ділянкою, правових обтяжень та сервітутів.
Відповідно до Земельного кодексу України такими документами є:
1) Державні акти;
2) сертифікати на право на земельну частку (пай);
3) договори на:
• право тимчасового користування землею;
• оренду землі;
• оренду земельних часток.
Значний вплив на вартість земельної ділянки має наявність правових
обтяжень та сервітутів.
На використання власником земельної ділянки або її частини може бути
встановлене обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або
договором шляхом встановлення[1, ст.111]:
• заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом
установленого строку;
• заборони на передачу в оренду (суборенду);
• права на переважну купівлю в разі її продажу;
• умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;
• умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки
протягом установлених строків;
• заборони на провадження окремих видів діяльності;
• заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту
та зовнішнього виду нерухомого майна;
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• умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки
дороги;
• умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених
робіт;
• умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих
рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому
порядку;
• інших забов'язань, обмежень або умов.
Обмеження прав власника земельної ділянки щодо її використання та
забудови також відбувається при встановленні у відповідності з законодавчими
та іншими нормативними актами таких зон з особливим режимом використання
земель:
• охоронних зон навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів
культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку,
навколо промислових об'єктів;
• зон санітарної охорони;
• санітарно-захисних зон;
• зон особливого режиму використання земель.
Межі таких зон визначаються генеральним планом, іншими видами
містобудівної документації та спеціальними проектами і затверджуються
відповідно до чинного законеодавства.
Обмеження

права

користування

земельною

ділянкою

може

бути

встановлено земельним сервітутом.
Право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача
земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою
земельною ділянкою (ділянками) [1, ст.98].
Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.
Існують такі види права земельного сервітуту:
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• право проходу або проїзду на велосипеді;
• право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
• право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку,
трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
• право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої
природної водойми або через чужу земельну ділянку;
• право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через
сусідню земельну ділянку;
• право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній
земельній ділянці та право проходу до природної водойми;
• право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній
земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
• право прогону худоби по наявному шляху;
• пасовища – право сінокосу та випасу худоби на чужій земельній ділянці
в періоди, що відповідають місцевим умовам та звичаям;
• право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних
матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
• інші земельні сервітути.
Наступним елементом порівняння, що впливає на ціни угод, і який
потребує внесення відповідного коригування в ціни продажу земельних
ділянок-аналогів, є умови продажу.
Необхідно перевірити, чи був продаж земельної ділянки-аналога:
• вільним;
• вимушеним;
• ліквідаційним;
• продажем у зв'язку зі смертю власника при відсутності прямих
спадкоємців;
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• продажем при позбавленні власника права викупу застави тощо.
У процесі порівняння дати оцінки із датою продажу земельних ділянок, що
зіставляються, необхідно врахувати факт зміни ринкових умов у часі. Як
правило, в основу визначення вартості земельної ділянки покладаються ціни
угод, що відбулися протягом останніх 3−6 місяців. При цьому внесення
поправки за елементом "дата продажу" передбачає врахування різниці в часі
між різноманітними операціями по продажу, що відображає зміну ринкових
умов, а саме:
• рівень інфляції;
• активність ринку;
• взаємодія попиту й пропозиції та інші.
Важливим елементом порівняння є відмінності в місцеположенні земельної
ділянки, що оцінюється, та земельними ділянками-аналогами.
Ця відмінність проявляється на:
• регіональному рівні;
• внутрішньоміському рівні;
• локальному рівні.
Застосування поправочних коефіцієнтів на відмінності в місцеположенні
земельних ділянок на регіональному та внутрішньоміському рівнях спирається
на коефіцієнти Км1 Км2, визначені при проведенні нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів. Методику їх розрахунку детально описано в
попередньому розділі.
Наступним

елементом

порівняння

є

розбіжності

у

фізичних

характеристиках, а саме:
• розмiр та конфiгурацiя земельної дiлянки;
• фізико-географічні та iнженерно-геологiчнi параметри: схил поверхнi,
стан грунтiв, наявнiсть грунтових вод, прояв паводкiв, заболоченостi,
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інших небезпечних геологiчних процесiв, розташування земельної
ділянки на намивних (насипних) територіях, рівень iнженерної підготовки
та захисту територiї,
Що стосується поправки на розмір та конфігурацію земельної ділянки, то
вбачається за доцільне користуватися "правилом 65−35" , детально описаним у
[51].

35% вартості

65% вартості

Вулиця
Мал.3.8. Розподіл вартості земельної ділянки прямокутної форми
Це правило показує, що вартість земельної ділянки трикутної форми з
основою по фронту вулиці становитиме приблизно 65% вартості земельної
ділянки прямокутної форми. Відповідно, вартість земельної ділянки трикутної
форми, коли на головній вулиці (магістралі) знаходиться її верхівка, становить
35% вартості ділянки прямокутної форми (мал. 3.8). Керуючись цим правилом,
досить легко врахувати відмінності у вартості земельної ділянки, коли вона має
форму трапеції (мал.3.9).

Вулиця

Вулиця

Рис.3.9. Земельна ділянка трапецоїдної форми
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Ще однією характеристикою, що може слугувати поправкою на розмір, є
поправка на глибину земельної ділянки. Ця поправка застосовується, коли за
одиницю порівняння береться погонний метр її фронтальної межі. У цьому
випадку застосовується "правило 4−3−2−1". У відповідності з цим правилом на
перші 25% глибини припадає 40% вартості, на другі 25% − 30% вартості, на
треті 25% − 20% вартості і на останні 25% − 10% вартості.
На практиці, крім зазначеного правила, рекомендується на підставі аналізу
ринкових даних будувати спеціальні "таблиці глибини", що грунтуються на
принципі вкладу [51]. Такі таблиці, як правило, мають дві колонки: глибина і
коефіцієнт глибини. Останній являє собою показник, який при перемноженні на
стандартну вартість одного метра фронтальної межі, дає його вартість із
зазначеною глибиною. У [48,194] наводиться характерний приклад. В зоні
комерційної забудови встановлено 200 грн за 1 погонний метр фронтальної
межі, а стандартна глибина земельних ділянок становить у цій зоні 100 м. У
цьому випадку вартість земельної ділянки розміром 100 × 100 м становитиме:
200 грн × 100 м = 20 000 грн,
при цьому вартість земельної ділянки розміром 100 × 200 м буде менша від
простого збільшення у 2 рази 20 000 грн, оскільки відповідний коефіцієнт
глибини становить 112% або 1,12:
200 грн × 100 м × 1,12 = 22 400 грн.
Відмінності у фізико-географічних та iнженерно-геологiчних параметрах
оцінюються шляхом використання значень локальних коефіцієнтів Км3 із
розробленої нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.
Наступним елементом порівняння є відмінності у використання прилеглої
території, які перевіряються за такими параметрами:
• територiально-планувальнi параметри: зони громадського центру,
впливу магiстралей пiдвищеного мiстоформуючого значення, зупинок
швидкiсного транспорту, прирейковi зони, зони портiв;
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• iнженерно-інфраструктурні параметри: наявнiсть твердого покриття
вулиць, забезпечення чи можливості підключення централiзованого
газо-, водо-, теплопостачання та каналiзацiї;
• iсторико-культурнi параметри: наявність заповiдних територiй, зон
регулювання забудови, iсторичного ландшафту, що охороняється,
охорони поодиноких пам'яток;
• ландшафтно-рекреацiйнi

параметри:

наявність

територiй

природоохоронного, оздоровчого та рекреацiйного призначення;
• санiтарно-гiгiєнiчнi

параметри:

наявність

санiтарно-захисних,

водоохоронних зон, зони забруднення грунтiв, зон перевищення
припустимого рiвня шуму та напруження електромагнітного поля.
Як видно з наведеного переліку, вони, як і у випадку з фізикогеографічними та інженерно-геологічними факторами, тотожні відповідним
локальним

коефіцієнтам (Км3), визначеним при проведенні нормативної

грошової оцінки земель населених пунктів, тому поправочні коефіцієнти можна
розраховувати, виходячи із відмінностей відповідних локальних коефіцієнтів,
або (у разі відсутності нормативної оцінки) використовуючи показники Порядку
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів.
Одним із способів визначення конкретних значень поправок є застосування
методу парних продаж. Теорія, на якій грунтується цей метод, полягає в тому,
що якщо між двома об’єктами, які зіставляються, є тільки одна розбіжність, то
різниця в ціні продажу може бути зумовлена саме цією розбіжністю. Сутність
методу полягає у виявленні на ринку декількох пар зівставлених продаж, коли
дві земельні ділянки майже ідентичні, за винятком якоїсь однієї відмінності, яку
необхідно виявити і оцінити.
Для прикладу проілюструємо застосування цього методу при експертній
оцінці земельної ділянки, коли два об'єкти-аналоги відрізняються між собою за
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одним показником: на першій ділянці мають місце прояву несприятливі
інженерно-геологічні фактори, а саме – вона підтоплена ґрунтовими водами; на
другому об'єкті-аналогу підтоплення немає. Різниця в ціні продажу між двома
цими ділянками буде на користь другої, а величина різниці і складе відносний
вплив даного фактора на оцінку в цілому.
Техніка застосування методичного підходу, що грунтується на зіставленні
цін продажу подібних земельних ділянок, грунтується на дотриманні
послідовності внесення коригувань.
Поправки, що застосовуються в межах цього методичного підходу, можуть
прийматися у вигляді грошової суми, що додається або вираховується,
коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу або шляхом комбінування зазначених
способів.
Коригування проводиться в напрямі від ділянки, що порівнюється, до
ділянки, що оцінюється. Тобто визначається ціна, за яку була б продана ділянка,
що зіставляється, якщо вона мала б ті самі характеристики, що й ділянка, яка
оцінюється.

Якщо

споживчі

властивості

ділянки,

що

зіставляється,

перевищують відповідні параметри ділянки, яка оцінюється, то її фактична ціна
повинна бути відповідно зменшена, а якщо поступається, то ціна ділянки, що
зіставляється, повинна бути збільшена.
Приклад розрахунку ринкової вартості земельної ділянки методичним
підходом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок 1. Оцінювана
земельна ділянка розташована в серединній зоні м.Боярка Київської області. На
земельній ділянці розташоване виробниче підприємство. Площа ділянки – 1688
кв. м. Дата оцінки – 5 січня 2005 р. Для визначення ринкової вартості земельної
ділянки шляхом зіставлення цін продажу подібних за функціональним
використанням та характером забудови земельних ділянок взято ціни продажу
земельних ділянок, які були продані у м.Боярка, а також в інших містах
При підготовці прикладу використані матеріали, надані Навчально-науковим інститутом земельних ресурсів,
правознавства та педагогіки Національного аграрного університету.

1
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Київської областей в 2002-2004 рр. і які за факторами, що впливають на їх
вартість, достатньою мірою збігаються з ділянкою, що оцінюється (табл. 3.16).
Правове відношення до оцінюваної земельної ділянки та ділянок-аналогів
подібне – приватна власність. Умови продажу всіх земельних ділянок типові –
вільний продаж.
У зв'язку з тим, що характеристики аналогів не в повній мірі відповідають
усім характеристикам оцінюваної земельної ділянки, відкоригуємо ціни
аналогів за допомогою коефіцієнтів коригування (табл.3.17).

Таблиця 3.16
Дані продажів земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які в якості аналогів
підібрані у м. Боярці та інших населених пунктах Київської області
Назва та адреса

Функціональне
використання

Площа,
кв. м

Фактичне
використання

Спосіб
приватизації

Дата продажу

Аналог №1, м. Боярка

Виробниче

74000,0

Викуп

Аналог №2, м. Боярка

Виробниче

8874,0

Аналог №3, м. Боярка

Виробниче

6897,0

Аналог №4, м. Боярка

Комерційне

4024,0

Аналог №5, м. Вишневе

Виробниче

5096,0

Аналог №6, м. Вишневе

Виробниче

815,0

село

Виробниче

60500,0

Під розміщення
виробничої бази
Під розміщення
виробничої бази
Для обслуговування
виробничої бази
Під оптовоторгівельну базу
Для обслуговування
існуючого
виробництва
Для обслуговування
підприємства
Для обслуговування
виробничої бази

село

Виробниче

1330,0

Для обслуговування
виробничого
комплексу

Аналог
№7,
Петропавловська
Борщагівка
Аналог
№8,
Петропавловська
Борщагівка

Ціна за 1
кв. м

4.01.2005 р.

Загальна
вартість,
грн
3779180,0

Викуп

4.01.2005 р.

443700,0

50,0

Викуп

2.11.2004 р.

289674,0

42,0

Викуп

2.11.2004 р.

261560,0

65,0

Викуп

10.04.2004 р.

280280,0

55,0

Викуп

10.06.2004 р.

27843,0

34,16

Викуп

5.03.2002 р.

1221495,0

20,19

Викуп

18.02.2003 р.

74134,2

55,74

51,09

Таблиця 3.17
Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок
Фактори порівняння
земельних ділянок
Площа земельної ділянки, кв.
м
Ціна продажу, грн (без ПДВ)
Ціна продажу, грн за 1 кв. м
Функціональна зона
Значення
Коригуючий коефіцієнт
Скоригована ціна за 1 кв. м
Значення
Коригуючий коефіцієнт
Скоригована ціна за 1 кв. м
Значення
Коригуючий коефіцієнт
Скоригована ціна за 1 кв. м
Значення
Коригуючий коефіцієнт
Скоригована ціна за 1 кв. м
Значення
Коригуючий коефіцієнт
Скоригована ціна за 1 кв. м
Значення
Коригуючий коефіцієнт

Об'єкт
оцінюван
ня

№1

№2

№3

1688,0

74000,0

8874,0

6897,0

4024,0

377918,0
51,07

443700,0
50,0

289674,0
42,0

261560,0

Виробнича

Виробнича

Виробнича

Виробнича

Продані земельні ділянки
№4
№5

65,0

Виробнича

№6

№7

№8

5096,0

815,0

60500,0

1330,0

280280,0

27843,0
34,16

1221495,0
20,19

74134,2
55,74

55,0

Виробнича

Виробнича

ПОПРАВКИ
Правове відношення
Приватна Приватна
Приватна
Приватна
Приватна Приватна
Приватна
власність власність
власність
власність
власність власність
власність
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
51,07
50,0
42,0
65,0
55,0
34,16
Розмір земельної ділянки
1688,0
74000,0
8874,0
6897,0
4024,0
5096,0
815,0
Х
0,85
0,95
0,95
0,95
0,95
1,0
43,41
47,50
39,9
61,75
52,25
34,16
Відповідність функціонального використання функціональній зоні
Так
Так
Так
Так
Ні
Так
Так
Х
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
43,41
47,50
39,9
55,57
52,25
34,16
Конфігурація земельної ділянки
Складна
Складна
Складна
Складна
Складна
Складна
Складна
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
43,41
47,50
39,9
55,57
52,25
34,16
Умови продажу
Типові
Типові
Типові
Типові
Типові
Типові
Типові
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
43,41
47,50
39,9
55,57
52,25
34,16
Віддаленість земельної ділянки від м. Києва
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Х
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Виробнича

Виробнича

Приватна
власність
1,0
20,19

Приватна
власність
1,0
55,74

60500,0
0,85
17,16

1330,0
1,0
55,74

Так
1,0
17,16

Так
1,0
55,74

Складна
1,0
17,16

Не складна
0,9
50,17

Типові
1,0
17,16

Типові
1,0
50,17

Помірна
1,1

Мала
1,0
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Продовження таблиці 3.17
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Віддаленість земельної ділянки від автомагістралі
Значення
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Поряд
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Віддаленість земельної ділянки від центру населеного пункту
Значення
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Помірна
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Прилягання земельної ділянки до вулиці з централізованим водопостачанням, каналізацією та тепломережею
Значення
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Прилягання земельної ділянки до вулиці з централізованим електропостачанням, газопостачанням та з твердим покриттям
Значення
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Наявність фронтальної межі, що пролягає вздовж вулиці
Значення
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Наявність (можливість) автостоянки
Значення
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Інженерно-геологічні та геоморфологічні умови, які ускладнюють використання
Значення
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Відсутні
Коригуючий коефіцієнт
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
43,89
61,13
57,47
37,58
18,88
50,17
Зміна ринкової ситуації
Дата продажу ділянки
Січень
Січень
Січень
Листопад Листопад
Квітень
Червень
Березень
Лютий
2005 р.
2005 р.
2005 р.
2004 р.
2004 р.
2004 р.
2004 р.
2002 р.
2003 р.
Значення
0
0
2
2
8
6
42
22
Х
Коригуючий коефіцієнт
1,0
1,0
1,01
1,01
1,04
1,03
1,21
1,11
Скоригована ціна за 1 кв. м
47,75
52,25
44,33
61,74
59,77
38,71
22,84
55,68
Х
Остаточна коригована ціна
47,75
52,25
44,33
61,74
59,77
38,71
22,84
55,68
за 1 кв. м
Скоригована ціна за 1 кв. м

Після внесення всіх поправок кінцева величина ринкової вартості
оцінюваної ділянки

визначається як медіанне значення вартості 1 кв. м

земельних ділянок-аналогів (середнє значення ранжованого ряду без врахування
максимального та мінімального), яке становить:
(47,75 грн + 52,25 грн + 44,33 грн + 59,77 грн + 38,71 грн + 55,68 грн) / 6 =
49,75 грн.
Таким чином, оціночна вартість земельної ділянки, загальною площею
1688 кв м, визначена методом зіставлення цін продажу подібних земельних
ділянок, становить:
49,75 грн × 1688 кв. м = 83978 грн.
Методичний підхід капіталізації чистого операційного або рентного
дохіду (пряма і непряма);
Методичний

підхід,

що

грунтується

на

капіталізації

чистого

операційного або рентного дохіду (фактичного чи очікуваного) передбачає
визначення розміру вартості земельної ділянки від найбільш ефективного
використання земельної ділянки з урахуванням установлених обтяжень та
обмежень [8].
Чистий операційний

дохід визначається на основі аналізу ринкових

ставок орендної плати за землю.
Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним дохідом від
продукції, одержуваної на земельній ділянці (фактичної або умовної), та
виробничими витратами і прибутком виробника.
Для поліпшеної земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом
розподілення загального дохіду між її фізичними компонентами − землею та
земельними поліпшеннями.
Пряма капіталізація грунтується на припущенні про постійність та
незмінність грошового потоку від використання земельної ділянки. При цьому

209

вартість земельної ділянки визначається як відношення чистого операційного
або рентного дохіду до ставки капіталізації за формулою

де

До
Цкп = ---- ,
Ск
Цкп − вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої капіталізації,
грн;
До − чистий операційний або рентний дохід, грн;
Ск − ставка капіталізації (у вигляді десяткового дробу).
Непряма капіталізація грунтується на припущенні про обмеженість та

змінність грошового потоку від використання земельної ділянки протягом
певного періоду з наступним її продажем на ринку. При цьому вартість
земельної ділянки визначається як поточна вартість майбутніх дохідів від її
використання та продажу за формулою:
Цкн

де

Доі
= ∑ --------------- + Р ,
i =1 (1 + Ск)i

Цкн − вартість земельної

t

ділянки,

визначена

шляхом

непрямої

капіталізації, грн;
Доi − очікуваний чистий операційний або рентний дохід за і-тий рік,
грн;
Р − поточна вартість реверсії;
t − період, який враховується при непрямій капіталізації чистого
операційного або рентного дохіду, років.
Σ − сума.
Ставка капіталізації визначається характерним співвідношенням між
чистим операційним дохідом та ціною продажу подібних земельних ділянок або
шляхом розрахунку

на основі норми віддачі на інвестований у земельну

ділянку капітал, з урахуванням змін у вартості грошей.
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Ставка капіталізації для землі може бути визначена також як різниця
між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної земельної ділянки та
нормою повернення капіталу з урахуванням питомої частки вартості земельних
поліпшень.
Приклад застосування методичний підхід капіталізації чистого
операційного або рентного дохіду 1. Земельна ділянка, що оцінюється,
розташована в сельбищній центральній частині м. Фастів. Дата оцінки – 1
листопада 2004 р. Відповідно до схеми економіко-планувального зонування
нормативної грошової оцінки земель міста, виконаної "Діпромістом" у 1998 р.,
об’єкт оцінювання розташований у 26 економіко-планувальній зоні. Загальна
площа земельної ділянки 0,1251 га. Земельна ділянка площею була надана в
оренду приватному підприємцю для ведення комерційної діяльності на підставі
рішення сесії міської ради. Під будівлями та спорудами знаходиться 280 кв. м.
Земельна ділянка має форму многокутника і межує сторонами:
• на півночі і заході – із землями громадського використання;
• на сході – із землями Укрзалізниці;
• на півдні – із землями сільськогосподарського використання.
У фізико-географічному відношенні земельна ділянка характеризується
спокійним рівнинним рельєфом. Інженерно-геологічні умови сприятливі.
Заболоченості ділянка не має. На земельній ділянці розташовано: будівлю
садового центру загальною площею приміщень 110 кв. м. Також на земельній
ділянці розташоване незавершене будівництво будівлі з площею забудови 167
кв. м. Існуюче використання земельної ділянки не суперечить правовим
обтяженням і планувальним обмеженням.
Ділянка прилягає до вулиці з твердим покриттям, централізованим
електро-, водо- , тепло - та газопостачанням, а також телефонною мережею й
каналізацією. Об’єкт оцінювання має високу ступінь комерційної привабливості
1

При підготовці прикладу використано дані НВЦ ЗІС.
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та зручне розміщення − прилягає до вулиці підвищеного містоформуючого
значення, знаходиться в зонах пішохідної доступності до громадських центрів,
до швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту.
На дату оцінки, земельна ділянка не була обтяжена правами третіх осіб.
Відповідно до Українського класифікатора цільового використання землі
(УКЦВЗ) земельна ділянка надана для роздрібної торгівлі та комерційних
послуг (1.11.3.) На момент оцінки земельна ділянка використовується для
обслуговування та експлуатації приміщень магазину.
Для визначення очікуваного рентного дохіду оцінюваної ділянки
необхідно виконати розрахунок вірогідної нормативної ставки орендної плати.
Відповідно до рішення міської ради, "Коефіцієнт підвищення для
встановлення орендної плати в межах міста Фастова" рекомендований розмір
орендної плати

за земельні

ділянки

"...для підприємств

та суб'єктів

підприємницької діяльності, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, та
посередництво в торгівлі" складає 10% нормативної грошової оцінки земель.
Тобто розмір орендної плати за усю земельну ділянку становитиме:
81502,65 грн. × 0,10 = 8150,27 грн / рік.
У банках України спостерігається значна різноманітність валютних
депозитних річних ставок від 3,5% до 12%. За базову ставку обрано середньо
зважену валютну депозитну річну ставку провідних банків-лідерів даного
регіону.
Найбільша частка на регіональному депозитному ринку, згідно з даними
Асоціації Українських Банків, є в таких банках, де відповідно даним
Українського фінансового серверу валютні депозити для юридичних та
фізичних осіб станом на 31.10.2004 р. наведені в табл.3.18 :
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Таблиця 3.18

Банк

Середнє значення
річних євро
депозитних ставок

Середнє значення
річних доларових
депозитних ставок

Середньозважена
річних валютних
ставок

Визначення депозитної ставки для фізичних осіб по банках регіону

Східно-Європейський банк
Енергобанк
УкрСиббанк
Український інноваційний банк
Хрещатик
Фінанси та кредит
ТАС-комерцбанк
Український кредитний банк
Український промисловий банк
Усього за вибіркою

10,5
5,5
8,5
7,0
8,0
10,0
9,0
9,0
9,5

11,5
5,5
8,5
7,5
9,0
9,5
10,0
9,0
10,0

11,0
5,5
8,5
7,25
8,5
9,75
9,5
9,0
9,75
9,2

Таким чином, розрахована згідно з таблицею, базова ставка становить
9,2%. Розрахуємо Ск методом кумулятивної побудови (табл.3.19 ).
Таблиця 3.19
Розрахунок ставки капіталізації методом кумулятивної побудови
Найменування локальної ставки
Чистий відсоток, компенсація за безризикові інвестиції (типова
ставка відсотка за найбільш надійними валютними депозитами з
помісячним нарахуванням відсотків після компенсації інфляційних
очікувань відносно долара США)
Компенсація за інвестиційний менеджмент (чим більше ризиковані
та складні інвестиції, тим компетентнішого управління вони
потребують)
Компенсація відмінностей в умовах інвестицій (термін вкладень у
придбання земельної ділянки є значно більшим, ніж термін банківських
депозитів)
Компенсація відмінностей у ліквідності вкладень (нерухомість, на
відміну від банківських вкладів, не може бути в короткий час обернена
в гроші без суттєвих втрат у вартості, хоча в межах своєї
кваліфікаційної групи об’єкт, що оцінюється, є відносно ліквідним)
СТАВКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Значення
ставки, %
9,2

1,0

2,0

2,0

14,2
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Це значення ставки капіталізації приймається з урахуванням розміщення
об’єкта, його фізичних характеристик тощо.
Вартість об'єкта, визначена із застосуванням методичного підходу
капіталізації земельної ренти, становить:
8150,27 : 0,142 = 57396,27 грн.
У перерахунку на кв. м площі ділянки її вартість становитиме:
57396,27:1251=45,88 грн/кв. м.
Таким чином, ринкова вартість земельної ділянки, що знаходиться в
тимчасовому користуванні на умовах оренди приватного підприємця загальною
площею 1251 кв. м, визначена методом капіталізації чистого операційного або
ринкового дохіду, становить 57396,27 грн., або 45,88 грн/кв. м.
Методичний підхід урахування витрат на земельні поліпшення.
Методичний підхід, що грунтується на врахуванні витрат на земельні
поліпшення, використовується для оцінювання поліпшених земельних ділянок
або земельних ділянок, поліпшення яких передбачається, за умови найбільш
ефективного їх використання (фактичного чи умовного) [8]. При цьому вартість
земельної ділянки визначається як різниця між очікуваним дохідом від продажу
поліпшеної ділянки (чи капіталізованим чистим операційним або рентним
дохідом від її використання) та витратами на земельні поліпшення за формулою
Цв = Цо - Вос,
де

Цв − вартість земельної ділянки, визначена шляхом урахування витрат на
земельні поліпшення, грн;
Цо − очікуваний дохід від продажу поліпшеної земельної ділянки чи
капіталізований чистий операційний або
використання, грн;
Вос −витрати на земельні поліпшення, грн.

рентний

дохід

від

її
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Для визначення поточної вартості майбутніх дохідів та витрат, які
нерівномірно розподіляються в часі, застосовується дисконтування відповідних
грошових потоків.
Для поліпшеної земельної ділянки вартість землі може бути визначена
встановленням характерного співвідношення між ринковою вартістю землі та
земельних поліпшень у районі розташування об'єкта оцінювання.
Приклад застосування методичного підходу урахування витрат на
земельні поліпшення. Земельна ділянка пансіонату розташована в центральній
частині м.Євпаторія. Загальна площа земельної ділянки становить 0,0180 га. На
земельній ділянці знаходиться не житлове приміщення, яке перебуває у
власності

приватного

підприємця.

Користування

земельною

ділянкою

здійснюється згідно договору оренди. Загальна площа будівель та споруд – 64
га.
Земельна ділянка має прямокутну форму і межує сторонами:
• на півночі і заході – із землями громадського використання;
• на сході та півдні – із житловою забудовою.
У фізико-географічному відношенні земельна ділянка характеризується
спокійним рівнинним рельєфом. Інженерно-геологічні умови сприятливі.
Заболоченості ділянка не має.
Ділянка прилягає до вулиці з твердим покриттям, централізованим
електро-, водо- , тепло - та газопостачанням, а також телефонною мережею й
каналізацією. Об’єкт оцінювання має високу ступінь комерційної привабливості
та зручне розміщення − прилягає до вулиці підвищеного містоформуючого
значення, знаходиться в зонах пішохідної доступності до санаторіїв та
пансіонатів. Поруч розташовані житлові будинки, які використовуються для
передачі в оренду в курортний сезон.
На дату оцінки, земельна ділянка не була обтяжена правами третіх осіб.
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Визначення ринкової вартості земельно-майнового комплексу пансіонату
методом, що базується на показниках дохіду

і грошовому потоці, а саме

дисконтування грошового потоку, виконується виходячи з умов, що суми
дохідів можуть мінятися в часі.
Метод дисконтування

грошового потоку базується на принципі

перетворення майбутніх дохідів (прибутку після оподаткування) в поточну
вартість шляхом дисконтування по відповідній ставці для кожної суми
майбутніх надходжень.
Вартість земельно-майнового комплексу

дорівнює поточній вартості

грошових надходжень за період прогнозу плюс поточна залишкова вартість
активів (реверсія) по закінченні строку прогнозу.
Алгоритм визначення ринкової вартості земельної ділянки наступний:
1) визначається чистий операційний дохід;
2) визначається рентний дохід від використання поліпшеної земельної
ділянки;
3) визначаються витрати на земельні поліпшення;
4) визначається ринкова вартість земельної ділянки.
Визначення чистого операційного дохіду. В результаті аналізу орендних
ставок під об'єктами комерційної нерухомості в районі центру м. Євпаторія
були отримані наступні дані (табл. 3.20).
Таблиця 3.20.
Ринкові орендні ставки
Тип комерційної нерухомості

Ринкові орендні ставки, грн /
кв. м у місяць

Торгові приміщення

50 − 75

Офіси

25 − 50

Складські приміщення

10 − 15
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На оцінюваній земельній ділянці, з метою забезпечення її найкращого та
найбільш ефективного використання, визначаємо вартість із розрахунку
будівництва сучасного магазину з підведенням усіх інженерних мереж та сдачі
його в оренду за максимальними ставками, які склалися в районі розміщення
земельної ділянки.
Річний валовий дохід від сдачі в оренду торгівельного закладу
становитиме 57 600 грн. З урахуванням ризику недоотримання 15% доходу
дійсний валовий дохід становитиме 48 960 грн.
До операційних витрат, пов"язаних із експлуатацією земельної ділянки,
включені витрати на водопостачання та каналізацію, електропостачання,
газопостачання, телефонізацію, вивіз сміття, оренду землі, поточний ремонт та
витрати праці по управлінню нерухомістю. Структура та розмір операційних
витрат представлені у табл. 3.21.
Таблиця 3.21
Операційні витрати
Вид витрат

Сума, грн

Водопостачання та каналізація

310

Електропостачання

1000

Газопостачання

200

Телефонізація

2800

Вивіз сміття

102

Орендна плата

10 740

Поточний ремонт

3250

Витрати на оплату праці по управлінню нерухомістю

4800

ЗАГАЛОМ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

23202

Таким чином, витрати на обслуговування та експлуатацію земельної
ділянки з поліпшеннями складають 23 202 грн.
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Величина чистого операційного доходу визначається як різниця між
дійсним валовим доходом та операційними витратами на обслуговування та
експлуатацію земельної ділянки з поліпшеннями:
48 960 грн – 23 202 грн = 25 758 грн.
Визначення рентного доходу від використання поліпшеної земельної
ділянки. Як свідчить аналіз ринку ставка капіталізації для даного типу
нерухомості у центрі м. Євпаторія складає 12%. Таким чином, величина
рентного доходу від використання поліпшеної земельної ділянки (Цо)
становитиме:
25 758 грн / 0,12 = 214 650 грн.
Визначення витрат на земельні поліпшення. До витрат на земельні
поліпшення відносяться (Вос):
• розробка проектної документації;
• знесення

будівлі,

яка

не

відповідає

сучасним

вимогам

потенційного орендаря;
• будівництво нового торгівельного закладу;
• менеджмент, фінансове обґрунтування;
• маркетинг;
• прибуток забудовника.
Структура та величина витрат на земельні поліпшення представлені у
табл. 3.22.
Таблиця 3.22
Витрати на земельні поліпшення
Вид витрат
Розробка проектної документації

Сума, грн
6400

Знесення будівлі

14 850

Будівництво нового торгівельного комплексу

188 000

Менеджмент, фінансове обгрунтування

10 240
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Продовження таблиці 3.22
Вид витрат

Сума, грн

Маркетинг

1280

Прибуток забудовника

19 200

ВСЬОГО

179 970

Ринкова вартість земельної ділянки. Вартість земельної ділянки,
визначена шляхом урахування витрат на земельні поліпшення (Цв) становитиме:
214 650 грн – 179 970 = 34 680 грн.
У перерахунку на кв. м площі ділянки її вартість становитиме:
34 680 : 180 = 192,67 грн/кв. м.
Таким чином, ринкова вартість земельної ділянки, що знаходиться в
тимчасовому користуванні на умовах оренди приватного підприємця загальною
площею 180 кв. м, визначена за методичним підходом урахування витрат на
земельні поліпшення, становить 34 680 грн, або 192,67 грн/кв. м.
Якщо

підходи

встановлюють

теоретико-методологічне

підгрунтя

встановлення ринкової вартості та експертної грошової оцінки, то методи її
виконання спрямовані на практичне вирішення цього завдання. Основними
методами визначення ринкової вартості земельної ділянки є:
1) попарного порівняння;
2) співвіднесення (перенесення);
3) статистичного аналізу ринку;
4) економічний;
5) капіталізації земельної ренти (метод зисків);
6) інвестиційний;
7) залишку для землі;
8) розподілу дохіду;
9) розвитку.
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Усі перераховані методи тією чи іншою мірою враховують географічні
особливості розміщення земельної ділянки, а отже – і географічну складову
диференціальної земельної ренти. Але найбільше мірі це стосується трьох
методів: попарного порівняння, статистичного аналізу ринку та співвіднесення.
Методи попарного порівняння та статистичного аналізу ринку лежать в
основі відповідного методичного підходу і розглянуті нами вище. Доцільно
зупинитись і на методі співвіднесення (перенесення).
В основі методу лежить такий принцип: ринкова вартість землі в різних
районах міста має бути пропорційна ринковій вартості нерухомості в цих самих
районах. Фахівці доводять, що "для кожного типу нерухомості і конкретного
ступеню рентної цінності території є характерним стійкий зв'язок між вартістю
землі і вартістю зведених на ній поліпшень"[29, 84].
На існуванні цієї закономірності базується принцип побудови таблиці
ситуаційних класів, у якій коефіцієнту містобудівної цінності території міста
(Км2) відповідає частка землі в загальній вартості об'єкта нерухомості,
наприклад квартири. Зразок таблиці ситуаційних класів показаний нижче
(табл.3.23).
Таблиця 3.23.
Частка землі в загальній вартості об'єкта нерухомості залежно від його
місцерозташування
Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

цінності

цінності

цінності

цінності

землі, %

території

землі, %

території

землі, %

території

землі, %

території

0,1

0,6

2,1

13,1

4,1

25,6

6,1

38,1

0,2

1,3

2,2

13,8

4,2

26,3

6,2

38,8

0,3

1,9

2,3

14,4

4,3

26,9

6,3

39,4

0,4

2,5

2,4

15,0

4,4

27,5

6,4

40,0

0,5

3,1

2,5

15,6

4,5

28,1

6,5

40,6

0,6

3,8

2,6

16,3

4,6

28,8

6,6

41,3

0,7

4,4

2,7

16,9

4,7

29,4

6,7

41,9
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Продовження таблиці 3.22
Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

Коефіцієнт Частка

цінності

цінності

цінності

цінності

землі, %

території

землі, %

території

землі, %

території

землі, %

території

0,8

5,0

2,8

17,5

4,8

30,0

6,8

42,5

0,9

5,6

2,9

18,1

4,9

30,6

6,9

43,1

1,0

6,3

3,0

18,8

5,0

31,3

7,0

43,8

1,1

6,9

3,1

19,4

5,1

31,9

7,1

44,4

1,2

7,5

3,2

20,0

5,2

32,5

7,2

45,0

1,3

8,1

3,3

20,6

5,3

33,1

7,3

45,6

1,4

8,8

3,4

21,3

5,4

33,8

7,4

46,3

1,5

9,4

3,5

21,9

5,5

34,4

7,5

46,9

1,6

10,0

3,6

22,5

5,6

35,0

7,6

47,5

1,7

10,6

3,7

23,1

5,7

35,6

7,7

48,1

1,8

11,3

3,8

23,8

5,8

36,3

7,8

48,8

1,9

11,9

3,9

24,4

5,9

36,9

7,9

49,4

2,0

12,5

4,0

25,0

6,0

37,5

8,0

50,0

Примітка: Складено за [82].

З наведеної таблиці видно, що максимальний відсоток землі у вартості

об'єкта нерухомості становить 50%. У реальних умовах ринку України цей
показник буде ще нижчим, оскільки лише в одному місті – Києві коефіцієнт
цінності території досягає цифри 7,0, а в усіх інших містах реально не
перевищує 4,0 – 5,0. Проаналізувавши найбільше значення показника цінності
території населених пунктів України з різною чисельністю населення, можна
скласти для них узагальнену таблицю найвищого показника частки землі у
вартості об'єктів нерухомості (табл.3.24.).
Таблиця 3.24.
Найвищий показник частки землі в загальній вартості об'єкта нерухомості
для міст із різною чисельністю населення
Чисельність населення, тис. Найвищий
коефіцієнт Частка землі, %
осіб
цінності території
Понад 2000

7,0

43,8

1001 до 2000

5,0

31,3
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Продовження таблиці 3.24
Чисельність населення, тис. Найвищий
коефіцієнт Частка землі, %
осіб
цінності території
501 до 1000

4,0

25,0

251 до 500

3,5

21,9

101 до 250

3,0

18,8

51 до 100

2,5

15,6

До 50

2,0

12,5

З наведеної таблиці стає очевидним, що в переважній більшості населених
пунктів частка землі в загальній вартості об'єктів нерухомості не перевищує
15,6%.
З географічної точки зору важливим є дослідження регіональних
особливостей розподілу ринку земель в Україні. У зв'язку з наявності певного
масиву даних щодо експертної грошової оцінки земельних ділянок у різних
населених пунктах та актів їх продажу виникає принципова можливість
установити особливості розподілу ринкової вартості земель населених пунктів
України (табл.3.25).
Таблиця 3.25
Усереднена вартість ринкової вартості кв. м земельних ділянок у
населених пунктах у розрізі регіонів України1
Вартість 1 кв. м, грн
Назва адміністративнотериторіальних одиниць

Індекс вартості до
середньоукраїнського
показника
за весь період
за експертною
згідно
оцінкою
реальної
продажі

за
експертною
оцінкою

згідно
реального
продажу

Автономна Республіка
Крим

28,5

31,9

2,0

2,3

Вінницька

7,9

8,2

0,6

0,6

Волинська

6,6

6,8

Дніпропетровська

15,8

12,2

0,5
1,1

0,5
0,9
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Вартість 1 кв. м, грн
Назва адміністративнотериторіальних одиниць

за
експертною
оцінкою

згідно
реального
продажу

Продовження таблиці 3.25
Індекс вартості до
середньоукраїнського
показника
за весь період
за експертною
згідно
оцінкою
реальної
продажі

Донецька

12,3

Житомирська

6,6

7,2

0,5

0,5

Закарпатська

14,9

14,6

1,1

1,1

Запорізька

5,2

5,4

0,4

0,4

Івано-Франківська

4,7

4,4

0,3

0,3

Київська

8,5

10,8

Кіровоградська

7,8

7,7

Луганська

5,2

5,0

Львівська

14,9

14,9

1,1

1,1

Миколаївська

5,0

9,8

0,4

0,7

Одеська

16,2

18,1

Полтавська

5,3

5,1

Рівненська

7,4

7,6

Сумська

5,9

7,3

Тернопільська

6,0

6,0

0,4

Харківська

7,8

6,7

0,6

Херсонська

10,5

9,7

Хмельницька

9,0

9,0

Черкаська

10,5

10,5

Чернівецька

8,1

9,5

0,6

0,7

Чернігівська

4,7

5,7

0,3

0,4

367,2

478,0

26,0

М. Севастополь

6,9

52,6

По Україні

14,1

13,6

М. Київ

13,1

Примітка: Складено за даними Держкомзему України.
1

0,9

0,6
0,6
0,4

1,2
0,4
0,5
0,4

0,7
0,6
0,7

0,5

1,0

0,8
0,6
0,4

1,3
0,4
0,6
0,5
0,4
0,5
0,7
0,7
0,8

35,1
3,9
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Наведена

таблиця

свідчить

насамперед

про

наявність

значних

регіональних відмінностей у ринковій вартості земельних ділянок. При цьому
відмінності між середніми показниками експертної грошової оцінки та
реального продажу земельних ділянок досить незначні. Звертає на себе увагу
величезна різниця, що існує між середньою ринковою вартістю 1 кв. м
земельної ділянки в Києві та в інших регіонах України. Різниця у вартості 1 кв.
м земельної ділянки, визначеної згідно експертної грошової оцінки між Києвом
та наступним за значенням середньої вартості регіоном України (Крим) сягає 13
разів. Ще вища ця різниця за реальним продажем земельних ділянок – 15 разів.
Таким чином, ми можемо здійснити типізацію регіонів України за показниками
ринкової вартості 1 кв. м території населених пунктів (табл.3.26).

Таблиця 3.26.
Типізація регіонів України за показниками ринкової вартості 1 кв. м
території населених пунктів
Показники ринкової
вартості
Дуже високі
Високі
Середні
Низькі

Дуже низькі

Регіони
М. Київ
Автономна Республіка Крим, м. Севастополь
Донецька,
Дніпропетровська,
Закарпатська,
Львівська, Одеська області
Вінницька, Волинська, Житомирська, Київська,
Кіровоградська,
Миколаївська,
Рівненська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька
області
Запорізька,
Івано-Франківська,
Луганська,
Полтавська, Сумська, Тернопільська, Черкаська,
Чернігівська області

Ринок землі в Україні, як свідчить наведена таблиця, відзначається такими
характерними особливостями.
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Значне домінування столиці – м. Києва, частка якого в ринку землі
України становить, за даними Держкомзему України, 27% і має тенденції до
збільшення. Київ − єдиний регіон, де середня ринкова вартість земельних
ділянок у населених пунктах перевищує їх нормативну вартість (майже удвічі).
Переважання регіонів із порівняно низькими та дуже низькими
показниками ринкової вартості – 18 регіонів, тобто ¾ від усіх регіонів України.
Вищі показники ринкової вартості міських територій у курортнорекреаційних та прикордонних регіонах (Крим, м. Севастополь, Закарпатська,
Львівська, Одеська області), а також у двох потужних промислових регіонах
(Донецька та Дніпропетровська області).
З аналізу наведених даних видно, що, незважаючи на відносно значну
кількість актів експертної оцінки земельних ділянок у населених пунктах (понад
24 тис. одиниць) та реального продажу 1 (майже 20 тис. одиниць), реальний
ринок землі в Україні спотворений та деформований. Майже в усіх регіонах
занижена реальна ринкова вартість земельних ділянок, що зумовлюється не в
останню чергу обмеженням відкритої інформації щодо їх оцінки та продажу, а
також відсутністю реальної конкуренції між фірмами-виконавцями. У цих
умовах географічне порівняння та узагальнення інформації щодо відмінностей
між регіонами та населеними пунктами України може сприяти формуванню
більш об'єктивної картини ринку земель населених пунктів.

1

Як самих ділянок, так і права на їх оренду.
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3.3. Оцінка інвестиційної привабливості населених пунктів
Останнім часом зросла актуальність питання визначення інвестиційної
привабливості території населених пунктів та окремих регіонів. В умовах
обмеження можливостей впливу на підвищення ефективності використання
територій шляхом застосування традиційних методів оцінка інвестиційної
привабливості може стати тим додатковим важелем, який сприятиме
господарському та містобудівному розвитку населених пунктів України.
З науково-методичної точки зору необхідно розібратися, яке місце займає
вартість населених пунктів та її географічна диференціація в оцінці
інвестиційної привабливості населених пунктів.
Всебічне дослідження умов формування інвестиційної привабливості
окремих регіонів України та міст обласного значення проведений недержавною
організацією – Інститутом реформ у 2003 р. [61]. Моніторинг процесів, які
зумовлюють формування інвестиційної привабливості, здійснювався Інститутом
й в попередні роки, та саме в 2003 р. до аналізу були залучені не лише окремі
регіони, а й населені пункти.
Для

визначення

інтегральної

оцінки

усі

показники

розвитку

стандартизувалися на основі варіаційного розмаху:
(для стимуляторів),
(для дестимуляторів)

де Xij – значення i-того показника у j -тому районі (місті); Xmax, Xmin – мінімальне
та максимальне значення i-того показника.
Інтегральну

оцінку

арифметичної простої:

отримано

у

результаті

розрахунку

середньої
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За методикою, яка застосовувалась для оцінювання районів, було
розраховано рейтинг міст обласного значення. При цьому перелік показників
був дещо скорочений через брак даних. Загалом для рейтингового оцінювання
міст використовувались наступні показники:
1) середньомісячна заробітна плата, грн;
2) кількість малих підприємств на 10 тис. мешканців;
3) дохіди місцевих бюджетів на 1 мешканця, грн;
4) роздрібний товарооборот на 1 мешканця, грн;
5) обсяг послуг, оплачених населенням, на 1 мешканця, грн;
6) природний приріст населення на 1000 мешканців;
7) ількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 1000 мешканців.
Рейтингова оцінка визначалася за сукупністю зі 172 міст обласного
значення (без новоутворених у Львівській області Моршина та Нового Роздолу),
міст Києва та Севастополя. Усі міста було поділено на 4 групи за кількістю
мешканців:
1) найбільші міста (понад 500 тис. мешканців);
2) великі міста (100 − 500 тис. мешканців);
3) середні міста (50 − 100 тис. мешканців);
4) малі міста (20 − 50 тис. мешканців);
5) мікроміста (менше 20 тис. мешканців).
Звертає на себе увагу виділення авторами категорії "мікроміста", яка
практично відсутня в інших літературних та статистичних джерелах.
Як і передбачалося, лідером інвестиційного рейтингу стало місто Київ.
Наступні позиції зайняли Славутич, Ужгород, Бориспіль, Южне, Сімферополь.
На останньому місці – "мертве" місто

Прип'ять. Характерно, що нижні
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сходинки посіли переважно міста Донецької та Луганської областей.
Найрозвинутішим містом Донеччини виявився Красний Лиман (10-е місце), а
Луганської – обласний центр (52-е).
Міста обласного значення, що є супутниками атомних електростанцій,
зосередженіу верхній частині рейтингу. Серед них – Славутич (Київська
область), Енергодар (Запорізька область), Кузнецовськ (Рівненська область),
Южноукраїнськ (Миколаївська область) та Нетішин (Хмельницька область).
Високі позиції цих міст пояснюються високим рівнем середньомісячної
зарплати, природного приросту населення (лише з додатнім сальдо) і доходами
місцевих бюджетів.
Серед міст – адміністративних центрів областей найвищі рейтингові
оцінки отримали Ужгород, Сімферополь, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк. До
групи найбільших (понад 500 тис. мешканців) міст України увійшли два міста,
що не є обласними центрами: Маріуполь (60-е місце) та Кривий Ріг (78-е місце).
Найбільше міст обласного значення представляють Донецьку (28 міст),
Луганську (14) та Дніпропетровську (13) області. Великі міста Донбасу
розташувались у такому порядку: Сєверодонецьк (67-й), Краматорськ (90-й),
Алчевськ (94-й), Слов’янськ (129-й), Артемівськ (135-й), Свердловськ (136-й),
Лисичанськ (144-й), Краснодон (145-й), Горлівка (157-а), Макіївка (158-а),
Стаханов (161-ий), Красний Луч (163-ій), Єнакієве (164-е). Три великі міста
Дніпропетровської області – Павлоград, Дніпродзержинськ та Нікополь посіли
65-е, 111-е та 116-е місця відповідно.
З числа середніх міст, яких нараховується 56, у першу десятку увійшли
міста

Бориспіль,

Енергодар,

Іллічівськ,

Мукачеве,

Ковель,

Бровари,

Червоноград, Алушта, Калуш, Коломия. Найнижчі значення інтегрального
показника мають середні міста Донецької та Луганської областей.
Повний

перелік

міст,

ранжованих

привабливості, наводиться в додатку 8.

за

рейтингом

інвестиційної
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Розроблена

Інститутом

реформ

методика

визначення

рейтингу

інвестиційної привабливості міст України значною мірою враховує вплив
різноманітних суспільно-економічні факторів. Проте поза увагою розробників
рейтингової оцінки залишилися показники, що відображають відносну вартість
міських територій, виходячи з їх рентоспроможних характеристик. Як було
нами встановлено в попередніх розділах, географічна та інфраструктурна
складові диференціальної міської земельної ренти впливають на показники
інвестиційної привабливості населених пунктів і мають бути враховані при їх
оцінюванні.
Таким чином, для систематизації міст України за рейтингом їх
інвестиційної привабливості необхідно використати дві системи показників.
Перша система показників враховує загальний рівень інвестиційної
привабливості міста, розрахований на основі комплексного аналізу соціальних,
економічних, екологічних, інфраструктурних та інших показників, які в цілому
відображають рівень розвитку міста та рівень використання ним інвестиційної
привабливості. Такий показник розрахований Інститутом реформ в процесі
виконання відповідного дослідження.
Але одного рейтингового показника інвестиційної привабливості міста
недостатньо. Друга система показників має враховувати вартість території міста
згідно з проведеною грошовою нормативною оцінкою його території. Ці
показники відтворюють прихований інвестиційний потенціал через вартість
землі – найбільшого інвестиційного ресурсу міста.
Таким чином, методика визначення загального рейтингу інвестиційної
привабливості того чи іншого міста України грунтується на розрахунку
середньоарифметичного показника від двох рейтингів і систематизацію міст
України за його значеннями. При цьому виділяється 4 групи населених пунктів:
з найвищою, високою, середньою та порівняно низькою інвестиційною
привабливістю (табл.3.26).
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Таблиця 3.26.
Містобудівна систематизація міст України з урахуванням їх інвестиційної
привабливості
Рейтингове місце
1
2−3
2−3
4
5
6
7−8
7–8
9
10–11
10–11
12
13
14
15–16
15–16
17
18
19
20
21
22
23–24
23–24
25
26–27
26–27
28–29
28–29
30
31
32
33–34
33–34
35–36
35–36
37
38

Загальний рейтинг інвестиційної
Місто
привабливості
Найвища інвестиційна привабливість
Київ
1,5
Трускавець
5
Ялта
5
Львів
8,5
Висока інвестиційна привабливість
Іллічівськ
12,5
Дніпропетровськ
13,5
Чернівці
17
Харків
17
Одеса
18,5
Ужгород
19
Полтава
19
Судак
21,5
Енергодар
23,5
Донецьк
24
Бориспіль
24,5
Алушта
24,5
Миколаїв
25
Луцьк
25,5
Запоріжжя
26
Сімферополь
27
Севастополь
29
Хмельницький
32
Чернігів
35,5
Феодосія
35,5
Середня інвестиційна привабливість
Маріуполь
39
Івано–Франківськ
39,5
Стрий
39,5
Рівне
40
Житомир
40
Кузнецовськ
40,5
Черкаси
41,5
Тернопіль
42
Херсон
43
Луганськ
43
Саки
44
Павлоград
44
Вінниця
44,5
Яремча
46
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Рейтингове місце
39
40
41
42
43
44–45
44–45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66–67
66–67
68
69
70
71
72
73
74
75
76–77
76–77
78–79
78–79
80
81
82–83
82–83
84–85
84–85

Місто
Славутич
Кривий Ріг
Червоноград
Кам'янець–Подільський
Южне
Бровари
Євпаторія
Кременчук
Дрогобич
Суми
Самбір
Краматорськ
Ковель
Сєверодонецьк
Южноукраїнськ
Очаків
Ірпінь
Коростень
Дніпродзержинськ
Нікополь
Новомосковськ
Кіровоград
Красний Лиман
Борислав
Авдіївка
Славута
Умань
Біла Церква
Слов'янськ
Коломия
Ізмаїл
Миргород
Нова Каховка
Шепетівка
Калуш
Нетішин
Хмільник
Комсомольськ
Вознесенськ
Жданівка
Лисичанськ
Харцизьк
Каховка
Мукачеве
Берегове
Світловодськ
Макіївка

Продовження таблиці 3.26
Загальний рейтинг інвестиційної
привабливості
46,5
48,5
50
51
51,5
52
52
54
55
59,5
60
61,5
62
63,5
64
65
66,5
67
68
68,5
69
69,5
70
71
72,5
73
75,5
77,5
77,5
80
80
81
81,5
82
83
83,5
84,5
85
85
86,5
86,5
88
88,5
89,5
89,5
90
90
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Рейтингове місце
86
87
88–89
88–89
90
91
92
93–94
93–94
95
96–99
96–99
96–99
96–99
100
101–102
101–102
103
104
105–106
105–106
107
108
109
110
111
112
113–114
113–114
115–116
115–116
117
118–119
118–119
120–121
120–121
122
123–124
123–124
125
126–127
127
128
129–130
129–130
131

Продовження таблиці 3.26
Загальний рейтинг інвестиційної
Місто
привабливості
Васильків
92,5
Кіровське
93
Бердичів
94,5
Горлівка
94,5
Охтирка
95,5
Теплодар
96
Сміла
97
Старокостянтинів
97,5
Рубіжне
97,5
Першотравенськ
98
Новодністровськ
98,5
Вільногірськ
98,5
Новоград–Волинський
98,5
Козятин
98,5
Ладижин
99
Ясинувата
100
Бердянськ
100
Низька інвестиційна привабливість
Олександрія
100,5
Шахтарськ
101
Куп´янськ
101,5
Єнакієве
101,5
Керч
103
Красноперекопськ
105,5
Торез
106,5
Володимир–Волинський
107
Джанкой
107,5
Димитров
108
Вугледар
109
Красний Луч
109
Канів
110,5
Красноармійськ
110,5
Білгород–Дністровський
111
Нововолинськ
112,5
Ромни
112,5
Лубни
113
Костянтинівка
113
Жмеринка
114
Могилів–Подільський
115
Знам´янка
115
Прилуки
115,5
Конотоп
116
Лозова
116
Хуст
117
Чугуїв
117,5
Ізюм
117,5
Первомайськ Миколаївської обл.
118
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Рейтингове місце
132–134
132–134
132–134
135–136
135–136
137
138
139
140
141–142
141–142
143
144–145
144–145
146
147–148
147–148
149–150
149–150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162–163
162–163
164
165–166
165–166
167
168
169
170–171
170–171
172
173

Місто
Дебальцеве
Артемівськ
Шостка
Алчевськ
Золотоноша
Сніжне
Дружківка
Фастів
Люботин
Котовськ
Ровеньки
Брянка
Тернівка
Марганець
Жовті Води
Дубно
Допропілля
Армянськ
Орджонікідзе
Первомайський
Антрацит
Переяслав–Хмельницький
Ніжин
Краснодон
Докучаєвськ
Мелітополь
Болехів
Свердловськ
Березань
Токмак
Селідове
Дзержинськ
Глухів
Острог
Первомайськ Луганської обл.
Лебедин
Синельникове
Кіровськ
Ватутіне
Стаханов
Новогродівка
Ржищів

Продовження таблиці 3.26
Загальний рейтинг інвестиційної
привабливості
120
120
120
121,5
121,5
122
122,5
124
126
126,5
126,5
127
129,5
129,5
130
131
131
131,5
131,5
132
134,5
136
138
138,5
139
139,5
140,5
141,5
143
143,5
146,5
146,5
147
149
149
151,5
153,5
161,5
162
162
167
170
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Як видно з табл.3.26, найвищий рейтинг інвестиційної привабливості
серед 173 міст України мають Київ, Трускавець, Ялта та Львів. Лідируюче
положення Києва не потребує додаткових пояснень. Цілком зрозумілий і
високий рейтинг загальновизнаних міст-курортів Ялти та Трускавця. Високе
місце Львова – найкрупнішого міста Західного регіону України, центра
надобласної системи розселення, потужного історико-культурного, наукового та
освітнього центру нашої держави, насамперед зумовлене надзвичайно високими
вартісними показниками його території.
До групи з високим рейтингом інвестиційної привабливості відносяться
20 міст, серед яких 12 обласних центрів, столиця Автономної Республіки Крим
та місто загальнодержавного значення Севастополь. Крім того, до цієї групи
потрапили також курортні міста Алушта, Судак та Феодосія, а також важливі
транспортні вузли Бориспіль та Іллічівськ, центр атомної енергетики Енергодар.
До групи міст із середньою інвестиційною привабливістю відносяться 73
міста, серед яких обласні центри: Івано-Франківськ, Рівне, Житомир, Черкаси,
Тернопіль, Херсон, Луганськ, Вінниця, Суми та Кіровоград. Причина порівняно
низького рейтингу цих міст полягає насамперед у невисоких показниках
нормативної грошової оцінки їх території. Практично в усіх цих обласних
центрах грошова оцінка виконувалась 7−8 років тому і потребує оновлення.
До групи міст із низькою інвестиційною привабливістю відносяться
переважно старопромислові центри Донбасу та Придніпров'я, у яких останніми
роки спостерігаються депресивні та депопуляційні процеси (Шахтарськ,
Єнакієве, Дзержинськ, Краснодон, Брянка, Марганець тощо). У цій же групі
знаходяться і міста з інших регіонів України, які в силу певних обставин
недостатньо розкрили можливості свого інвестиційного потенціалу. Це
транспортні вузли: Джанкой, Керч, Куп'янськ, Фастів, Котовськ; важливі
історичні центри: Острог, Дубно, Володимир-Волинський, Лубни, Канів,
Білгород-Дністровський.
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До речі, найбільшу різницю в рейтингу, обрахованому Інститутом реформ
за економічними показниками та рейтингом, обрахованим за вартістю міської
території, мають міста: Славутич, Южне, Івано-Франківськ, Красний Лиман,
Южноукраїнськ, Теплодар, Нетішин, Новодністровськ, Мукачеве, Каховка,
Вільногірськ, Вугледар та Красноперекопськ (високий економічний та низький
вартісний рейтинги); Алушта, Очаків, Шепетівка, Дніпродзержинськ, Нікополь,
Слов'янськ, Лисичанськ (низький економічний та високий вартісний рейтинги).
Результати містобудівної систематизації міст України за рейтингом їх
інвестиційної привабливості засвідчили ефективність розробленої методики та
виявили цілу низку проблем для міст, інвестиційний рейтинг яких поки що
залишається порівняно низьким.
Удосконалення потребує розрахунок обох систем показників. Необхідно:
1) розширити перелік показників, що залучались Інститутом реформ при
визначенні рейтингового оцінювання (зараз їх 7, а має бути 15-20).
2) скоригувати нормативну грошову оцінку тих міст України, в яких
оцінка виконувалась 7 та більше років тому (це визначено, до речі,
статтею 18 Закону України "Про оцінку земель").
З іншого боку, якісне використання інвестиційної привабливості у
здійсненні містобудівної політики не обмежується лише встановленням
відносного рейтингу інвестиційної привабливості того чи іншого міста. Не
менш важливим аспектом є виявлення в межах самого міста інвестиційнопривабливих

територій

та

розроблення

пропозицій

щодо

підвищення

ефективності їх використання.
Відповідно до Державних будівельних норм ДБН 360-92** територія
міста

за

функціональним

призначенням

та

характером

використання

поділяється на сельбищну, виробничу (в тому числі зовнішнього транспорту) і
ландшафтно-рекреаційну.
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До сельбищної території

входять ділянки житлової забудови різних

типів та громадської забудови (окремих споруд та їх комплексів): установ і
підприємств культурно-побутового (громадського) обслуговування населення,
адміністративно-управлінських,

органів

самоврядування,

правоохоронних,

громадських організацій, політичних, релігійних, культурних, наукових,
проектних, навчальних, медичних, торговельно-підприємницьких, спортивних
та ін.; внутрішньо-сельбищних вулично-дорожньої та інженерних мереж, площ,
парків, садів, інших зелених насаджень та місць загального користування.
Виробнича територія

призначена для розміщення: ділянок (зон)

промислових підприємств і пов’язаних з ними виробничих об’єктів; наукововиробничих

установ

та

їх

комплексів;

підприємств

із

переробки

сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування; зони
комунальних

підприємств

(трамвайно-тролейбусних

депо,

автобусних,

таксомоторних парків, пожежних депо, ринків, котелень тощо); зони змішаної
виробничої

та

обслуговування‚

житлової
внутрішньої

забудови;

ділянок

вулично-дорожньої

установ
та

громадського

інженерних

мереж,

зелених насаджень загального користування.
Ландшафтно-рекреаційна територія об’єднує озеленені, водні простори
та інші сприятливі елементи природного ландшафту в межах забудови
населеного пункту і його приміської зеленої зони. До її складу відносяться:
сквери, сади, парки, лісо- і водопарки, міські ліси, пляжі, а також ландшафти, що
охороняються, землі сільськогосподарського використання та інші угіддя, які
формують систему відкритих просторів (та не створюють окремої зони);
позаміські

зони

масового

короткострокового

й

тривалого

відпочинку,

міжселищні зони відпочинку; курортні території (якщо вони є і не створюють
окремої зони) та деякі інші території.
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Земельним кодексом передбачена інша класифікація земель (а не
територій) за основним цільовим призначенням. Загалом виділяється 9
категорій земель:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі житлової та громадської забудови;
3)

землі

природно-заповідного

та

іншого

природоохоронного

призначення;
4) землі оздоровчого призначення;
5) землі рекреаційного призначення;
6) землі історико-культурного призначення;
7) землі лісового фонду;
8) землі водного фонду;
9) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Як бачимо, існують відмінності в містобудівній та земельній класифікації
міських територій. Термін − "землі" здебільшого відповідає класифікації згідно
з Земельним кодексом, а термін "території" − згідно з Державними
будівельними нормами.
У попередній главі в результаті аналізу економіко-планувального
зонування території окремих населених пунктів України було встановлено
географічну залежність вартості території від її розміщення в межах окремих
зон. При цьому різниця в значеннях зонального коефіцієнта Км2 досягає 15
разів.
Для практичного застосування муніципальними органами влади категорії
вартості міської території цього буде недостатньо. Очевидно, що інвестиційна
привабливість окремих міських територій залежитиме не лише від їх місце
розміщення (центр, серединна зона, периферія), а й від функціонального та
цільового використання. Важливо знати структуру земель, які входять до складу
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тієї чи іншої зони, щоб установити відповідність їх використання інвестиційній
привабливості цих територій.
Інвестиційна привабливість кожної із зазначених категорій буде суттєво
відрізнятись, по-перше, у зв'язку із різними споживчими та рентоутворюючими
якостями цієї категорії; по-друге, у зв'язку із її розміщенням у структурі міста
згідно проведеної грошової оцінки земель.
Структура сучасного використання земель населеного пункту з точки зору
його інвестиційної привабливості не є оптимальною. Значна частина
центральної частини населених пунктів зайнята землями промисловості,
оборони, енергетики, а також садибною забудовою, що інвестиційно не
виправдано.
Тенденції подальшого містобудівного розвитку населеного пункту
відображають зміни ву структурі земель окремих категорій як в цілому, так і в
розрізі окремих зон (відповідно до грошової оцінки). Так, встановлено, що
частка

земель

промисловості,

енергетики,

оборони,

земель

сільськогосподарського призначення в загальному балансі міських земель
постійно зменшується. Це стосується насамперед центральних зон міст. Існують
тенденції до зменшення площі садибної забудови та содівничо-дачних
кооперативів. Інвестиційна привабливість цих категорій земель може бути
значно підвищена зміною їх функціонального використання, але цьому
перешкоджає низька ставка податку на землю (0,03%) та складний механізм
вилучення земельних ділянок зазначених категорій для громадських потреб.
У той же час спостерігаються тенденції до зростання в містах частки
земель багатоквартирної та громадської забудови (в тому числі земель
комерційного використання), земель транспорту, оздоровчих та рекреаційних
земель. Знов таки, насамперед це стосується центральних міських зон.
Розглянемо процеси впливу вартості земель на їх інвестиційну
привабливість та наступні містобудівні рішення на прикладі міста Харкова.
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Грошова оцінка Харкова була виконана в 2000 р. (див. розділ 2.2). У 2003
р. інститутом "Діпромісто" було розроблено генеральний план Харкова
терміном до 2026 р. Після затвердження генерального плану міська влада
вирішила перейти до реалізації генерального плану шляхом розроблення
детальних планів окремих, найбільш інвестиційно привабливих, ділянок міської
забудови. Зрозуміло, що в першу чергу увага забудовників має бути звернута на
центральну та прилеглу до неї частину міста.
На рис. 3.10 показаний фрагмент опорного плану центру м. Харкова, на
якому виділено виробничо-комунальну забудову (фіолетовий колір) та садибну
забудову (сірий колір). Червоною лінією окреслені найбільш інвестиційнопривабливі території міста, зональний коефіцієнт Км2 на яких перевищує
значення 3,5.
Зі схеми видно, що частина інвестиційно-привабливих територій у районі
станції метро "Київська" (ринок "Барабашка") зайнята садибною забудовою з
низькими показниками рентовіддачі. З точки зору генерального плану ця
територія є однією з найбільш перспективних у місті: поруч проходить лінія
метрополітену, інші важливі транспортні комунікації. Але найголовнішим є те,
що цей район розташований на перетині потужних транспортно-комунікаційних
потоків між центром міста і Салтівським житловим масивом.
Генеральним планом визначені зони комплексної реконструкції цього
району спільно зі знесенням, під пробивання магістралей безупинного руху,
центрів ділової та комерційної активності, а також житлових комплексів з
вищою вартістю 1 кв. м загальної площі, ніж у периферійних районах (див. рис.
3.10). Реконструкції підлягає садибна забудова районів Журавлівка, Тюринка
обсягом у 345,0 тис. кв. м. Поблизу станції метро "Київська" планується
збудувати торгівельно-офісний центр.
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До речі, за повідомленням Медіа-групи "Об'єктив", міська влада Харкова
планує вирішити проблему використання землі під старими будинками шляхом
залучення інвестицій. Про це заявив міський голова В.Шумілкін.
У щотижневому радіозверненні В.Шумілкін повідомив, що за рахунок
міського бюджету розселити жителів усіх старих будинків найближчим часом
неможливо. Тому серйозно розглядається варіант поступового вирішення цього
питання за рахунок інвесторів. Більшість старих будинків знаходяться в
історичному центрі м. Харкова, привабливому для інвесторів. Уже зараз місто
пропонує їм варіанти виділення земельних ділянок за умови знесення старого
будинку і обов'язкового розселення його жителів [49].
Таким чином, інвестиційна привабливість міських земель, яка є однією із
форм відображення вартості міських територій, має істотно впливати на
містобудівні, господарські та інші рішення, що приймаються місцевими
органами влади.
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Рис.3.10. Фрагменти грошової оцінки та генерального плану центральної частини
м. Харкова
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4. Геоінформаційні системи – технологічна основа встановлення
вартості територій населених пунктів
4.1. Геоінформаційні системи як напрям інформаційних технологій
Значні обсяги інформації, необхідність її аналізу та оброблення за досить
стислий термін зумовили активне впровадження процесів інформатизації
(комп'ютеризації) в оцінювання вартості міських територій. Насамперед, це
відобразилося на комп'ютеризації грошової оцінки земель як найбільш масового
різновиду встановлення вартості для практичних цілей.
Але застосування інформаційних технологій у нормативній та експертній
оцінці має свої особливості та специфіку. Підготовка та друкування звіту про
грошову оцінку передбачає застосування одних технологій, а використання
електронних карт, їх оброблення та аналіз – зовсім інших. Залежно від
технологічних особливостей усі інформаційні технології можна розділити на
кілька груп (рис.4.1).

Рис. 4.1. Структура інформаційних технологій (за Майклом Н. ДеМерсом, 1999 р.)
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Найбільш

сучасним

видом

інформаційних

систем,

які

нині

використовуються на сьогодні у процесі оцінювання земель, є географічні
інформаційні системи (ГІС).
Існує багато визначень ГІС. На нашу думку, найбільш вдале таке: "ГІС –
це програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизований збір,
обробку та аналіз просторово-координованої інформації"[48,59].
У найбільш узагальненому вигляді ГІС складається з двох баз даних:
картографічної (графічної) та семантичної (аналітичної, атрибутивної), а також
підсистем маніпулювання цими даними.
Картографічна база даних формується на основі однієї або декількох
електронних карт, які вводяться в комп'ютер методом дигіталізації (оцифровки),
сканування твердих носіїв або іншим способом (координати точок з клавіатури
комп'ютера, дані дистанційного зондування землі тощо).
Семантична база даних включає текстові та цифрові записи, таблиці,
схеми, малюнки, що органічно пов'язані з картографічною базою даних.
Серед підсистем маніпулювання картографічними та семантичними
даними можна виділити такі:
• збирання даних;
• зберігання та вибірки даних;
• маніпулювання даними та їх аналізу;
• виводу даних на друкування.
Початок розвитку ГІС у світі можна віднести до 60-х років. Одна з перших
ГІС [22,6] була створена в Міністерстві лісового господарства та сільського
розвитку Канади з метою класифікації та нанесення на карту земельних
ресурсів. Зараз ГІС застосовуються практично в усіх галузях господарства: від
навігації до геології та видобування корисних копалин.
У фахівців немає єдиної думки щодо класифікації ГІС. Існує декілька
класифікацій, які грунтуються на функціональних можливостях цих систем, на
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цільовому призначенні або на технологічних особливостях [38,7−9]. На нашу
думку, найбільш універсальною є класифікація ГІС за напрямами їх
використання. Серед головних сфер використання геоінформаційних систем
можна назвати такі:
• оцінка природних умов та ресурсів;
• геологія, видобування корисних копалин;
• навігація;
• метеорологія;
• екологічні питання;
• земельний кадастр та оцінка земель;
• бізнес та маркетинг;
• транспорт та інженерна інфраструктура;
• містобудування;
• географія;
• військова справа.
Крім того, за універсальністю застосування ГІС можна розділити на
вузькогалузеві

системи

та

багатофункціональні

ГІС.

Прикладом

багатофункціональної ГІС може бути муніципальна інформаційна система
(МІС), що створюється для забезпечення комплексним управлінням розвитку
міста. Традиційно геоінформаційні системи, що створюються і застосовуються
у сфері оцінки земель та земельному кадастрі, мають назву земельноінформаційних систем (ЗІС).
Перші

ГІС

були

просто

базами

географічних

даних,

які

використовувались для зберігання первинних документів, найпростішого їх
оброблення та складання загальних звітів. У подальшому, у зв'язку з
інтенсивним розвитком обчислювальної техніки та зростанням потреб з боку
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різних класів користувачів у роботі з електронними картами, ГІС-технології
пережили потужний поштовх у розвитку.
На сьогоднішній день будь-яка створена ГІС включає такі компоненти:
• програмне забезпечення;
• картографічні та семантичні дані;
• технічне забезпечення (комп'ютер, периферійне обладнання).
Важливою умовою функціонування ГІС є професійно підготовлені
користувачі, яких деякі автори залучають до складу геоінформаційної системи,
називаючи її "людино-машинним комплексом".
Основною складовою сучасної ГІС є дані (до 80% її загальної вартості).
Частка програмного та технічного забезпечення

становить лише до 20%

загальної вартості ГІС.
В Україні геоінформаційні системи та технології, пов'язані з їх
використанням, активно започатковуються лише в кінці 80-х − на початку 90-х
років минулого століття, що об'єктивно було пов'язано з виконанням таких
робіт, як

економічна оцінка міських земель та міський кадастр. Можна

виділити три етапи розвитку ГІС в Україні.
Піонерний (кінець 80-х років − 1993 р.). Активно створюються
українські програмні засоби, що використовували в основному просту технічну
базу (персональні комп'ютери класу DX286−386, робота під MS DOS) та
орієнтовані на локальних користувачів. Повноцінними ГІС ці програми назвати
не можна. В той же час роботи, що виконувались на даному етапі, відіграли
важливу роль у підготовці громадської свідомості до самого факту
впровадження ГІС у різні господарські сфери.
Перехідний (1993−1995 рр.). Початок проникнення в Україну
ліцензованої зарубіжної продукції фірм ESRI, INTERGRAPH, MapINFO,
AutoDesk. Значно підвищується технічна база (персональні комп'ютери DX486
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та Pentium, частково робочі станції, робота в середовищі Windows). Коло
користувачів ГІС розширюється.
Виробничий (з 1995 р. і дотепер). Активно формується ринок ГІС та
їх

користувачів.

З'являються

мережеві

варіанти

роботи

з

ГІС,

використовуються Interneth- та Intraneth-технології. Більшість українських
програм через їх низьку конкурентоспроможність, на жаль, сходять з арени.
Будь-яка створювана ГІС має в основі електронну карту. Існує два основні
шляхи створення електронної карти у ГІС − векторний та растровий.
При векторизації (оцифруванні) карт використовується дигітайзер. Він
є свого роду родичем значно більш поширеного графічного маніпулятора −
миші, яку користувач може вільно переміщувати по практично будь-якій
поверхні. Для збільшення точності подібного пристрою в дигітайзері
використовується електронна сітка на його столику. До столика приєднано
подібний до миші пристрій − курсор, який переміщується по столу в різні
положення на карті, яка до цього столу прикріплена. Курсор має перехрестя,
нанесене на прозору пластинку, яке дає можлівість операторові фіксувати його
точно на окремих елементах карти. Сучасні дигітайзери можуть забезпечити
роздільність до 0,03 мм із загальною точністю, що наближається до 0,08 мм на
площі 1×1,5 м. Чинники, що визначають вибір дигітайзера, включають
стабільність, відображуваність, лінійність, роздільність та перекіс.
Автоматизовані дигітайзери, або дигітайзери з відстеженням ліній, мають
пристрій, подібний до головки оптичного зчитування програвача компактдисків (рис. 4.2). Вона фіксується на вибраній користувачем лінії і, самостійно
рухаючись вздовж неї, передає координати точок лінії в комп'ютер. Ці пристрої
потребують постійної участі оператора.
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Рис. 4.2. Дигітайзер CalComp DrawingBoard III
(за матеріалами сайту http://www.csoft.spb.ru.)

Векторний шлях створення електронної карти має свої переваги і
недоліки. До переваг відноситься:
• створення об'єктно-орієнтованої електронної картографічної моделі;
• компактність отриманої електронної карти (картографічна база за
обсягом у десятки та сотні разів менша від відповідної бази,
отриманої растровим шляхом).
Головними недоліками векторного шляху вважаються:
• довгі терміни створення векторної карти;
• висока вартість.
Інший шлях створення електронних карт – растровий. Для сканування
паперових карт значного поширення набули растрові сканери. За їх допомогою
можна вводити растрове зображення карти в комп'ютер без втручання
оператора. Існують як кольорові, так і чорно-білі сканери, які за способом
введення інформації поділяються на ручні, роликові (з "протяжкою" листа),
планшетні та барабанні (рис.4.3).
Найбільш

сучасною

(і,

відповідно,

фотограметричних сканерів. Для них

найдорожчою)

є

категорія

характерні дуже висока точність і
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стабільність,

які

повинні

регулярно

підтверджуватися

процедурами

калібрування.

Рис. 4.3. Кольоровий широкоформатний фотограметричний сканер виробництва НПП
„Геосистема” (за матеріалами сайту www.vinnitsa.com/geo)

Окремим шляхом створення електронних карт є використання даних
дистанційного зондування Землі, тобто, застосування непрямих засобів
(датчиків, які значно віддалені від об'єктів, що вивчаються).
До

дистанційного

зондування

відносяться

аерофотознімання

та

супутникове зондування (космічне знімання). Завдяки застосуванню супутників
останніми роками почали широко використовувати прилади GPS (Global
Position System – глобальна система позиціювання), за допомогою ячких з
високою точністю визначають координати на місцевості і вводять їх до ГІС. На
рис.4.4 показано схему застосування приладу GPS для одержання географічних
координат земельної ділянки.
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Рис. 4.4. Схема застосування приладу GPS
(за матеріалами Міжнародної конференції користувачів компанії ESRI у смт Партеніт,
2000 р.).

З використанням приладів дистанційного зондування Землі тісно
пов'язане оновлення картографічних матеріалів за даними супутникового
знімання.
Виведення на орбіту комерційних супутників високої роздільності
відкрило для широкого кола українських користувачів доступ до унікальних
даних зображення Землі, створених на борту космічного апарата і переданого
на Землю у цифровому вигляді.
Перший у світі комерційний супутник метрової роздільності IKONOS
(координатор проекту і головний замовник даних – корпорація Space Imaging,
Денвер, Колорадо, США) з метровим панхроматичним і чотириметровим
мультиспектральним сенсорами був запущений 24 вересня 1999 р. За п'ять років
роботи на 680-кілометровій навколоземній орбіті IKONOS зібрав величезну
кількість зображень Землі й досі вважається неперевершеним
отриманих даних.

за точністю
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18 жовтня 2001р. з авіабази Ванденберг (Каліфорнія, США) успішно
стартував ракетоносій Дельта-II, який вивів на 450-кілометрову орбіту новий
комерційний супутник QuickBird (проект корпорації DigitalGlobe, Лонгмонт,
Колорадо, США). Знімки QuickBird мають найвищу в світі просторову
роздільну здатність 0,6−0,7 м панхроматичного зображення (довжина хвилі
0,450−0,90) та 2,4 м мультиспектрального зображення. Мультиспектральне
зображення складається з чотирьох каналів у синьому (0,45—0,520 мкм),
зеленому (0,52—0,60 мкм), червоному (0,63—0,69 мкм) та інфрачервоному
(0,76—0,90 мкм) спектральних діапазонах.
Космічні знімки QuickBird придатні для ідентифікації об’єктів розміром
до одного метра, що дає змогу оновлювати картографічні матеріали масштабу
до 1:1000. Інтеграція космічного знімка з векторними тематичними шарами у
єдиній ГІС дає можливість створювати векторно-растровий картографічний
матеріал. Використання знімка у вигляді топооснови разом з описовою та
атрибутивною

інформацією

векторних

шарів

дає

можливість

швидко

ідентифікувати об'єкти на знімку, робити пошукові запити, проводити різні
види ГІС-аналізу.
Отриманий продукт – це не просто зображення Землі, а основа для
створення й аналізу та оновлення картографічного матеріалу. Приклад
векторизованого зображення, отриманого за матеріалами супутникового
знімання IKONOS, виконаного у 2002 р., показано на рис. 4.5. На ньому добре
видно не співпадання контурів багатоповерхової житлової забудови і навіть
відсутність окремих будівель, зображених на топографічній карті 80-х років, що
підкладена під оцифрований знімок.

250

Рис.4.5. Векторне зображення, отримане за матеріалами супутникового знімання
IKONOS (2002 р.)

"Серцем" географічної інформаційної системи є просторовий аналіз,
власне те, заради чого створюється і існує ГІС. У грошовій оцінці земель
просторовий аналіз застосовується на всіх стадіях розроблення проекту: при
аналізі та обробленні вихідних даних, моделюванні процесів, підготовці
картографічних креслень тощо. Розглянемо основні види просторового аналізу.
Оверлейний аналіз. Застосовується для створення та аналізу похідних
шарів чи поверхонь при накладанні двох або декількох шарів об'єктів. Приклад:
необхідно визначити площу одноповерхових будинків, що потрапляють у
санітарно-захисні зони від шкідливих промислових об'єктів у межах окремих
оціночних районів. За допомогою електронної цифрової карти, створеної
методом дигіталізації паперового носія, виділяються такі шари об'єктів:
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оціночні райони, санітарно-захисні зони, одноповерхові будинки. Послідовне
накладання шарів будинків та санітарних зон на шар оціночних районів дає
можливість отримати новий шар (будинки в санітарній зоні), який чітко
дилімітується в межах кожного оціночного району. Після цього створюється
можливість підрахунку площі всіх будинків, що потрапили до санітарнозахисних зон у розрізі кожного оціночного району.
Буферний аналіз Одним з поширених методів просторового аналізу,
який широко застосовується в ГІС є процес побудови буферів. Буфер −

це

полігон з кордоном на певній відстані від точки, лінії або кордонів області
покриття. Буферизація широко використовується при створенні ГІС.
Розрізняють буфер точкового об'єкта (будується заданою відстанню від
точки), буфер лінійного об'єкта (будується від лінії) та багатошаровий буфер
(буферні зони відкладаються одна навколо іншої). Типовим прикладом
буферного аналізу є створення картограми транспортної доступності, коли
методом побудови лінійного буфера здійснюється просторовий аналіз 1годинної або 2-годинної доступності від транспортних магістралей. У випадку
накладання зон доступності від магістралей на зони доступності від центроїдів
оціночних районів ми одержуємо багатошаровий буфер.
Мережений

аналіз.

Мережений

аналіз

застосовується

з

метою

оптимізації транспортних маршрутів або трас прокладання інженерних
комунікацій і може ефективно бути використаний в економіко-планувальному
зонуванні території населеного пункту. Як правило, елементи мереженого
аналізу входять до складу комплексних ГІС, пов'язаних з оцінкою міських
територій.
Тривимірний аналіз. Це один з найпоширеніших видів просторового
аналізу. Застосовується для побудови тривимірних моделей. Прикладом
побудови тривимірної поверхні може бути модель рельєфу міста, яка
створюється за допомогою цифрової карти рельєфу (ізолінії) та програмних
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засобів (3D Analysуs). Широкого застосування тривимірний аналіз набув
останніми роками для інтерполяції результатів розрахунків експертної та
нормативної оцінки 1 кв. м земель.
Застосування методів просторового аналізу значно підвищує якість
визначення вартості міських територій та їх грошової оцінки. Розглянемо
основні напрями його застосування.
Автоматизоване збирання, оброблення та аналіз вихідних даних. З
використанням електронних карт та методів просторового аналізу ГІС значно
прискорюється та підвищується якість збирання та оброблення вихідних даних
грошової оцінки. На сьогоднішній день у переважній більшості проектів
нормативної грошової оцінки земель (як населених пунктів, так і земель
сільськогосподарського призначення) застосовуються лише окремі елементи
ГІС-технологій. Але навіть вони створили сприятливу можливість для
переведення цих робіт на якісно нову основу.
Переваги застосування ГІС у збиранні, обробленні та аналізі вихідних
даних можна побачити на прикладі двох проектів, що виконувались в інституті
"Діпромісто" із застосуванням ГІС-технологій та без них (бралися схожі за
всіма параметрами міста) (табл.4.1). Як бачимо, переваги використання ГІСтехнологій тут очевидні.
Таблиця 4.1
Впровадження ГІС-технологій у проектні роботи інституту "Діпромісто"
Розділи проекту
Час виконання, місяці
Вартість (без застосування ГІС за 100%)
Кількість виконавців, чол.
Час на збирання, оброблення та аналіз
вихідних даних, місяців
Форма подання вихідного матеріалу

Проект виконувався
без застосування
із застосуванням ГІСГІС-технологій
технологій
8
3
100,0
65,0
14
3

5
1

Паперові носії,
фотографії,

Електронні носії
(цифрова карта)
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фотокальки
Засоби аналізу

Людські
можливості,
калькулятор

Можливості
просторового аналізу
ГІС

Виконання грошової оцінки земель із застосуванням методів
просторового аналізу ГІС. Застосування методів просторового аналізу дає
широкі можливості розробнику оцінки. Окрім загальновідомих операцій, таких
як обрахунок площ об'єктів, їх довжин і периметра, важливим є використання
оверлейного та буферного аналізу для визначення щільності розповсюдження
окремих факторів оцінки; побудова картограм та картодіаграм при визначенні
інтегральних індексів якості території; застосування методу ізоліній при
інтерполяції результатів оцінки окремих земельних ділянок.
На рис.4.6 показаний результат економіко-планувального зонування
території населеного пункту у вигляді рельєфу вартості території м. Харкова,
виконаний із застосуванням ГІС ArcView 8.0. та 3D Analyses.
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Рис.4.6. Рельєф вартості території м. Харкова. Джерело: [56,131]

Визначення грошової оцінки окремої земельної ділянки. Пошук,
сортування та вибірка результатів грошової оцінки окремих земельних
ділянок. Одним з найважливіших завдань

використання геоінформаційних

технологій в оцінці земель є можливість комп'ютеризованого обрахунку
грошової оцінки заданої земельної ділянки. У випадку використання
автоматизованої системи державного земельного кадастру визначення грошової
оцінки земельної ділянки значно полегшується, оскільки ми маємо можливість
використовувати кадастрову інформацію.
Результатом використання ГІС грошової оцінки земель населеного
пункту є:
• одержання інформації про грошову оцінку всієї
пункту;

території населеного
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• визначення грошової оцінки в будь-якій точці (тобто оцінка 1кв.м) із
переліком локальних факторів, що формують оцінку земельної ділянки;
• визначення грошової оцінки довільного полігону з урахуванням взаємного
розташування полігону і локальних факторів;
• визначення грошової оцінки земельних ділянок із зберіганням інформації в
базі даних і можливістю одержання звіту про грошову оцінку.
Важливе значення набуває можливість використання ГІС при аналізі
даних щодо експертної грошової оцінки земельних ділянок у режимі "клієнтсервер". При цьому пошук може вестися як через графічну базу даних (що це
за ділянка?), так і через семантичну базу даних (де знаходиться ділянка
певного власника або за певною адресою).
Іншим шляхом використання ГІС в експертній оцінці є можливість
створення поля ринкової вартості земельних ділянок для населеного пункту та
визначення орієнтовної ціни земельної ділянки у будь-якій точці поля методом
екстраполяції.
Підготовка та роздрукування результатів грошової оцінки через
застосування периферійного обладнання (принтери та плотери).
ГІС-технології дають можливість готувати не тільки текстові звіти про
грошову оцінку окремої земельної ділянки, а й тематичні картографічні
матеріали та тиражувати їх у тверді копії. Форма довідки щодо нормативної
грошової оцінки земельної ділянки представлена в табл. 4.2.
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Витяг з технічної документації щодо
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
Назва земельної ділянки:
Адреса:
Власник (користувач):
Юридична адреса власника (користувача):
Базова вартість земельної ділянки (грн/кв. м):
Коефіцієнт Км2:
Коефіцієнт Кф:
Складові коефіцієнта Км3:

Сукупний коефіцієнт Км3:
Грошова оцінка 1 кв. м земельної ділянки під забудовою (грн):
Площа земельної ділянки під забудовою (га):
Грошова оцінка земельної ділянки під забудовою (грн):
Землі с/г використання (за кожною категорією земель)

Вартість 1 га (грн):
Площа (га):
Грошова оцінка (грн):
_____________________________________________________
Усього по забудованих землях та землях с/г використання
Загальна площа земель (га):
Загальна грошова оцінка земель (грн):
Довідку склав: ______________________________________________
Довідку перевірив: ____________________________________________
М.П.________________

Дата_______________

Таблиця 4.2
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4.2. Історія впровадження ГІС-технологій в оцінку земель
Уперше

ГІС-технології

(точніше,

окремі

їх

елементи)

почали

використовуватися в роботах по оцінці земель наприкінці 80-х років. Важливим
фактором, що сприяв розвиткові ГІС, було існування декількох незалежних
центрів,

які

використовували

геоінформаційні

системи

або

займалися

розробленням власних ГІС-додатків. Такими центрами були:
• інститут КиївНДПІмістобудування (групи Є. Куця та В. Сотникова);
• ЗАТ "Київпроект"» (О. Драпіковський, І. Іванова, С. Мостіна);
•

державний інститут проектування міст "Діпромісто" (Ю. Палеха);

•

інститут КиївНДІТІАМ (група Л. Дмитрієва; Т. Криштоп і С.
Маркитаненко);

• НВП "Топаз-Інформ" (групи І. Антипенко та Л. Грекова).
Активне впровадження інформаційних технологій в оцінку земель було
пов'язане

насамперед

з

необхідністю

підвищити

якість

представлення

картографічного матеріалу, а також обумовлювалося чисто кон'юнктурними
вимогами (зробити швидше, якісніше і меншою кількістю виконавців). Не
останню роль відіграли і популістські розуміння. Представники виконавчої
влади міст, міські архітектори і землевпорядники досить позитивно сприймали
роботу, виконану на комп'ютері, не завжди вникаючи в зміст самої роботи.
Комплексна економічна оцінка території міст і міський (містобудівний) кадастр
на цей час уже мали під собою реальну правову базу і були спрямовані на
вирішення

першочергових

питань

одержання

додаткового

дохіду

й

інвентаризації міського майна.
Розвиток технологій неминуче спричинив і розроблення методології
використання ГІС у комплексній економічній та грошовій оцінці міських
земель. Тривалий час великою перешкодою було різне розуміння розробниками
поняття

"геоінформаційна

система",

співвіднесення

понять

"ГІС",

258

"картографічна база даних", "міський кадастр". До визнання того, що
геоінформаційна система є більш загальним поняттям і включає не тільки
програмно-технічні засоби, але й, насамперед, картографічні та атрибутивні
дані, суспільство прийшло трохи пізніше. Спочатку ж кожний з розробників
(користувачів) ГІС вважав своїм обов'язком дати своє тлумачення ГІС,
пропонуючи індивідуальну методологію їх використання в оцінці земель.
На початку 90-х років минулого століття в Україні було здійснено
серйозну спробу об'єднати розробників оціночних ГІС щоб виробити загальні
принципи їхнього розвитку надалі. У 1993 р.

було проведено першу

конференцію "Сучасні технології в містобудуванні і керуванні розвитком міст",
у 1994 р. створено секцію містобудівних систем при Державній комісії з ГІС, а в
1995 р. проведено другу конференція "Впровадження сучасних технологій у
містобудування". Створення секції містобудівних ГІС і проведення двох
науково-практичних конференцій знаменувало собою визначені віхи в
інформатизації містобудування, міського кадастру та оцінки земель.
За період роботи секції містобудівних систем (квітень 1994 р. − червень
1995 р.) було проведено 6 засідань, у яких взяли участь провідні фахівці, які
займалися розробленням містобудівних ГІС, представники фірм-дистриб'юторів
програмних продуктів, користувачі ГІС. Однієї з форм роботи секції стала
розробка положення про секції містобудівних систем, у якому була зроблена
спроба виробити свого роду "правила гри" всіх учасників процесу "гісизаці".
Важливим аспектом стало також широке обговорення питання стандартизації і
реєстрації програмних продуктів для створення і ведення містобудівного
кадастру населених пунктів та оцінки земель.
У свою чергу дві конференції (1993 і 1995 рр.) дали можливість зробити
деякі узагальнені висновки про шляхи розвитку ГІС в Україні, починаючи з
кінця 80-х років і до 1995 р. Розглянемо у зв'язку з цим доповіді і презентації на
двох конференціях (табл.4.3).
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Таблиця 4.3.
Доповіді і презентації програмних продуктів, представлені на двох науковопрактичних конференціях у 1993 і 1995 р.1
Конференції
1993 р.

1995 р.

10

13

програмних

17

20

Кількість доповідей, що безпосередньо

7

7

12

11

Кількість доповідей
Кількість

презентацій

продуктів
відносяться до питань оцінки земель
Кількість презентацій, що безпосередньо
відносяться до питань оцінки земель
Примітка: 1Складено за матеріалами джерел [68] та [18].

Наведені цифри досить красномовні. За трирічний період кількість
доповідей і презентацій, що безпосередньо торкалися питань впровадження ГІС
в оцінку земель не збільшилася. Зростання ж кількості презентацій пов'язане
насамперед з великим інтересом, виявленим до проблеми фахівців інших
спеціальностей

(будівельників,

розробників

апаратного

забезпечення,

геодезистів). Навіть у презентаціях самих фахівців не всі системи можна було
відносити до класу ГІС (один з авторів назвав свій продукт "ГІС без графіки").
У цілому ж було зроблено істотний крок уперед. Якщо на першій конференції
оцінювачі "варилися у власному соку", то в 1995 р. конференцію відвідали
десятки потенційних користувачів ГІС із багатьох регіонів України. На
конференції були широко представлені ГІС від одного з найбільших у світі
виробників ГІС – фірми ESRI (офіційний дистриб'ютор продукції фірми в
Україні – ЗАТ ECOMM).
1995 р. став переломним у розвитку всіх ГІС в Україні. Незабаром була
утворена ГІС-асоціація України, куди плавно перетекла і розчинилася
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діяльність секції містобудівних ГІС. Одночасно з цим почали змінюватися й
масштаби розроблення проектів із застосуванням геоінформаційних систем.
Підвищився інтерес до оцінки земель з боку провідних зарубіжних фірм, які
займалися розробкою ГІС-продуктів.
Як уже згадувалося, попередником грошової оцінки в 1988−1995 рр. була
комплексна економічна оцінка земель населених пунктів (КЕОТ). Практично
одночасно розробники КЕОТ різних проектних організацій ("Діпромісто",
КиївНДПІмістобудування, Київпроект) дійшли висновку про необхідність
використання комп'ютерних технологій під час оброблення картографічної і
семантичної баз даних, а також для підготовки ілюстративного матеріалу.
Пізніше виникла необхідність у створенні систем автоматизованого розрахунку
вартості земельних ділянок. Автори використовували власні розробки (МІСТО
у "Діпромісті", Land Value та Informpolis у КиївНДПІмістобудуванні). Варто
відзначити, що саме активне розроблення оцінки земель населених пунктів на
базі ГІС створила в першій половині 90-х років позитивний імідж використання
цих технологій у вирішенні питань регулювання і управління міськими
територіями.
Певний час розробників економічної оцінки цілком задовольняли
можливості програмних продуктів класу МІСТО або Land Value. Однак з
появою на українському ринку продуктів зарубіжних фірм-розробників ГІС
перевага стала віддаватися програмам, створеним на основі використання цих
продуктів. Характерним прикладом є оцінка земель м. Києва, розробники якої
при підготовці електронних карт використовували програмний продукт фірми
MapInfo.
Поява в 1995 р. грошової оцінки не змінило по суті процес "гісизації"
оцінки земель, а лише прискорило впровадження в неї сучасних ГІС-технологій.
За оцінками фахівців, за 1995−2004 рр. в Україні було виконано більше 5000
проектів грошової оцінки міст, селищ і сіл, значна частина яких виконувалася із
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застосуванням технології геоінформаційних систем. Щодо міри участі ГІС у
проектах із грошової оцінки земель населених пунктів у фахівців немає єдиної
думки. А. Лященко і Ю. Карпінський, аналізуючи ситуацію з грошовою оцінкою
земель, відзначають, що лише в 7% проектів використовуються наскрізні ГІСтехнології [43]. Більшість організацій виконує проекти грошової оцінки за
традиційними технологіями, використовуючи комп'ютери тільки для проведення
окремих розрахунків і оформлення технічної документації. Це, на думку авторів,
зумовлено багатьма факторами, у тому числі: відсутністю необхідної
програмно-технічної бази в організаціях, які займаються грошовою оцінкою
земель

населених

пунктів,

недостатніми

обсягами

фінансування

робіт

замовниками і, можливо, низьким рівнем геоінформаційної культури в цілому.
У результаті регіональні і місцеві органи управління земельними ресурсами
отримують більшість проектів у традиційному виконанні на паперових носіях.
Це значно ускладнює (якщо не унеможливлює взагалі) проведення грошової
оцінки земельних ділянок тисяч і десятків тисяч землекористувачів у середніх і
великих містах. Думка авторів досить цікава, хоча і не безперечна.
Останні проекти грошової оцінки найбільших міст України являють собою
повноцінні багатофункціональні ГІС, які виконують усі основні функції
геоінформаційних технологій (табл. 4.4).
Таблиця 4.4.
Використання ГІС у грошовій оцінці найбільших міст України
Місто

Розробник

Київ

ЗАТ „Київпроект”

Харків

СхідДІІНТВ, НВЦ ЗІС (м.Харків),
"Діпромісто", інші організації

Дніпропетровськ
"Діпромісто"
Донецьк
Управління генплану міста Донецька за
участю "Діпроміста"
Одеса
"Діпромісто"

Програмне забезпечення для
ГІС
MapInfo, Autodesk
ESRI
ESRI
MapInfo, ESRI
ESRI
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Місто

Розробник

Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв

Містопроект (м. Львів), НДІАСБ
"Діпромісто"
"Діпромісто"
"Діпромісто"

Продовження таблиці 4.4
Програмне забезпечення для
ГІС
ТЕРЕН
ESRI
ESRI
ESRI

У процесі виконання грошової оцінки особливу важливість для нас
здобувають тематичні карти, що містять великий обсяг цінної містобудівної
інформації. Ця інформація, крім її прямого використання в оцінці земель, може
істотно полегшити роботу проектувальників при виконанні таких видів
містобудівних

проектів,

як:

генеральний

план,

схема

містобудівного

обґрунтування приватизації земель міста, правове зонування території, проекти
планування окремих житлових і виробничих районів. При виконанні грошової
оцінки м. Дніпропетровська ("Діпромісто", 2000 р.) було виконано понад 10
містобудівних тематичних карт, що охоплювали всі процеси, які впливають на
вартість земель у місті. Аналогічні результати були досягнуті і при виконанні
грошової оцінки інших великих міст: Харкова, Одеси, Запоріжжя, Львова тощо.
Якщо в другій половині 90-х років минулого століття рівень розвитку
ГІС-технологій у сфері оцінки земель відповідав переходу від піонерської до
зрілої стадії, то на початку цього століття можна констатувати масовий характер
впровадження ГІС в оцінку міських територій.
Визначальну роль у цьому відіграв Державний науково-дослідний
інститут проектування міст "Діпромісто". Довгі роки інститут, що був
заснований у 1930 р., залишається провідною містобудівною організацією
України. За 75-річній період у "Діпромісті" розроблено тисячі містобудівних
проектів, починаючи від схем районного планування окремих областей і
закінчуючи проектами забудови житлових кварталів [15]. "Діпромісто" завжди
був лабораторією відпрацьовування нових ідей у містобудівному проектуванні
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не тільки України, але й СРСР у цілому. Зрозуміло, що й процес впровадження
інформаційних технологій не міг обійти інститут стороною.
У 70-х роках в інституті було організовано відділ САПР, основним
завданням

якого

стала

автоматизація

містобудівних,

архітектурно-

конструкторських та інженерно-технічних робіт. У період свого розквіту у
відділі САПР працювало до 60 чоловік. Першим досвідом по впровадженню
технології САПР у містобудівні проекти стала розробка в середині 80-х років
генерального плану м. Горлівки Донецької області. Використання засобів
машинної графіки дозволило створити варіантну модель розвитку міста, яка
враховувала різні стримуючі фактори,

що в кінцевому підсумку дало

можливість створити комп'ютерну оптимізаційну модель функціонування міста.
Одним з перших серед проектних інститутів СРСР "Діпромісто" почав
застосовувати комп'ютерні технології і для розроблення просторових моделей
розвитку транспорту (А. Бортін, Л. Короткова) та інженерних комунікацій (М.
Биковченко).
За тодішніми мірками технічна база розвитку комп'ютерних технологій в
інституті була досить висока. Використовувалися ЕОМ типу ЄС-1033, СМ-4, а
також периферійне устаткування. Однак головна проблема полягала в тому, що
технології САПР далеко не повністю відповідали вимогам автоматизації
містобудівних проектів. Прийшов час звернути свої погляди до технологій
геоінформаційних систем.
Як і в переважній більшості інших містобудівних організацій перші
спроби використання ГІС-технологій у "Діпромісті" були пов'язані з роботами
по комплексній економічній оцінці території міст. У 1990−1991 рр. група
фахівців "Діпроміста", разом з колегами з інших організацій, розробила нову
методику КЕОТ, засновану на широкому використанні елементів ГІС. Створена
система одержала назву МІСТО (автори розробки: Ю. Кірсенко, Ю. Палеха, С.
Пономарьов, А. Свінарьов) і стала в 1991−1996 рр. однією з провідних в
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Україні. Тільки за цей п'ятирічний період за допомогою системи МІСТО була
виконана оцінка ряду міст (Тернополя, Хмельницького, Лисичанська), створені
цифрові містобудівні карти (ці ж самі міста плюс Ялта, Севастополь, Чернігів,
Судак),

розроблена

підсистема

автоматизованого

земельного

кадастру.

Найголовнішим підсумком роботи стало залучення широкого кола фахівців
інституту до сучасних ГІС-технологій.
1994 став переломним для розвитку геоінформаційних технологій у
"Діпромісті". Після трагічної загибелі А. Донця директором інституту стає
молодий енергійний керівник Ю. Білоконь, який поновому бачив розвиток
містобудівного процесу. Одним з перших починань нового директора стало
створення лабораторії геоінформаційних систем і комп'ютерних технологій.
Ю.Палеха був призначений її керівником. Важко навіть переоцінити значення
створення лабораторії ( з вересня 1995 р. – Базового центру ГІС) не тільки для
інституту, але й для "гісизації" містобудівного процесу в цілому, у тому числі й
для оцінки вартості міських територій.
У 1997 р. в інституті розпочався технологічний перехід на ГІС від фірми
ESRI. Був укладений договір про довгострокове співробітництво між
"Діпромістом" і ЗАТ ECOMM, завдяки чому проектувальники одержали
широкий доступ на пільгових умовах до ліцензованих ГІС цієї фірми. На даний
час у "Діпромісті" використовується ціла низка програмних продуктів від ESRI:
ArcView 3.2/9.1, ArcInfo, Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst,
Geostatistical Analyst, Map Object.
Фахівці "Діпроміста" брали активну участь у розробленні еталону
технічної документації грошової оцінки населених пунктів на прикладі м.
Бровари Київської області. При цьому було використано адаптовану і
поповнену

електронну

"Укргеоінформ".

цифрову

карту

міста,

створену

підприємством
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З 1998 р. розпочато масове виконання проектів грошової оцінки земель
населених пунктів із застосуванням ГІС-технологій. Протягом року розроблено
грошову оцінку Шепетівки, Ізмаїла, Алчевска, Сум, Мукачевого, Глухова,
Стаханова, Рені, Івано-Франківська та інших міст. Відпрацьовано технологію
підготовки

схем

економіко-планувального

зонування

території

і

схем

поширення локальних факторів оцінки. Важливим підсумком року стало
виконання комплексу містобудівних проектів по м. Стаханов Луганської
області.
За короткий час (1994−2005 рр.) Базовий центр ГІС став не тільки
полігоном відпрацьовування застосування ГІС-технологій у грошовій оцінці
земель, але й кузнею нових методологій і технологій в оціночній діяльності.
Цьому чимало сприяв курс керівництва "Діпроміста" на технічне переозброєння
проектувальників інституту. Звернемося до цифр (табл. 4.5).
Таблиця 4.5.
Технічне оснащення робіт з оцінки земель у "Діпромісті"
Показники

Роки
1994

1997

2005

комп'ютерів,

5

20

120

Кількість грошових оцінок, виконаних із

10

35

Понад 200

5

30

95

Кількість

персональних

одиниць
застосуванням ГІС-технологій
У тому числі в від загальної кількості, %

Як бачимо, у наявності як кількісний, так і якісний стрибок.
На сьогодні усі ГІС, що функціонують у сфері оцінки земель, можна
розділити на три групи:
• ліцензовані зарубіжні продукти;
• власні українські розробки (серед них насамперед слід назвати системи,
що створені для виконання грошової оцінки земель: МІСТО, ТЕРЕН,
LandValue, LPS 1.2.2004);
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• програмні

продукти

-"гібриди",

які

використовують

платформу

зарубіжної програми (як правило, отриману нелегально) для створення
власної ГІС.
На сьогодні в світі розробленням програмного забезпечення для ГІС
займається велика кількість компаній і фірм. Найбільш відомими серед них є
ESRI (до 40% світових продаж) та INTERGRAPH (до 15%).
Фірма ESRI найбільш відома в Україні із зарубіжних розробників ГІС
завдяки активній діяльності її уповноваженого дистриб'ютора фірми ECOMM.
Характерною

ознакою

роботи

ESRI

є

розробка

ГІС

усіх

рівнів:

багатофункціональної ГІС типу ArcINFO 8.3 (Full GIS), "настільні" ГІС
(ArcView 3.0/3.1/3.2), засоби створення власних ГІС-додатків за допомогою
вбудованої мови (MapObject), спеціалізовані ГІС-продукти для вирішення
питань просторового, мережевого аналізу, роботи у тривімірному просторі
(Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst).
Серед інших фірм-розробників ГІС в Україні досить відомі фірми
INTERGRAPH (програмний продукт MGE), Bentley (Microstation), MapINFO,
Autodesk (AutoCAD 10.0/…16/0, 2000).

267

4.3. Методичні особливості ГІС-технологій в оцінці вартості міських
територій та оцінці земель
Масове виконання грошової оцінки земель населених пунктів та
визначення вартості міських територій із застосуванням ГІС-технологій дали
можливість узагальнити методичні підходи до впровадження ГІС у ці
дослідження.
Методика впровадження ГІС у визначенні вартості міських територій
відрізняється залежно від їх застосування у випадку :
• нормативної грошової оцінки земель населеного пункту;
• при нормативній грошовій оцінці земельних ділянок у межах
населеного пункту;
• при експертній грошовій оцінці земельних ділянок.
Відмінності проявляються на всіх основних рівнях виконання оцінки:
• при підготовці картографічного матеріалу;
• аналізі та узагальненні вихідних даних;
• формуванні та тиражуванні звіту про грошову оцінку.
Розглянемо методичні особливості застосування ГІС на кожному із
зазначених рівнів.
Підготовка картографічного матеріалу.
1. При виконанні нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
використовується

різноманітний

картографічний

матеріал:

розчленовані

топографічні планшети крупного масштабу (від 1:2000 до 1:10 000), карти
агровиробничих груп грунтів, карти генерального плану населеного пункту,
історико-архітектурний опорний план, матеріали інженерно-геологічних та
екологічних вишукувань, чергові плани інженерних мереж (масштабу 1:500)
тощо.
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При застосуванні ГІС-технологій на цій

стадії використовується

технологія створення електронних растрових або векторних карт з метою їх
використання на подальших стадіях оцінювання. Створення електронних карт
передбачає використання технології сканування або дигіталізації (див. розділ
4.1).
Найоптимальнішим

є

використання

електронних

цифрових

карт,

створених у місцевій системі координат і актуалізованих на рік виконання
оцінки. Проблема полягає у відсутності адекватних за якістю та актуалізацією
електронних карт, більшість із яких мають до того ж гриф "обмежене
використання". Переважна частина топографічних планів масштабів 1:2000,
1:5000 та 1:10 000 були створені в кінці 80-х років минулого століття, тобто їх
актуальність, зважаючи на зміни в забудові багатьох населених пунктів, низька.
З метою актуалізації цих матеріалів у найкоротший термін використовуються
ортофотоплани, створені на основі аеро-, або космічного знімання.
Основні методичні вимоги до електронної карти, що створюється з метою
оцінки вартості міських територій такі:
• Електронна карта має створюватись у місцевій системі координат на
основі векторизації растрової моделі або оцифрування (дигіталізації)
твердої основи 1.
• При векторизації растрової моделі обов'язково необхідно створити такі
інформаційні шари: осі вулиць (лінійні об'єкти), квартали, водні
поверхні, зелені насадження (полігональні об'єкти), залізниця (лінійні,
або полігональні об'єкти). Наявність цих шарів є необхідною умовою
при конвертації вже створеної цифрової електронної карти. Загальні
вимоги до відображення картографічної інформації карт крупного
масштабу визначені [72].

1

Під твердою основою розуміються паперові, лавсанові, картонні, металеві або інші носії.
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• Кожний з інформаційних шарів має включати семантичну інформацію,
або можливість її введення в подальшому. Наприклад, для осей вулиць
цією інформацією є назва вулиці та її ширина. У подальшому при
виконанні грошової оцінки кількість інформаційних шарів зростає.
• Створюються

теми,

що

стосуються

економіко-планувального

зонування населеного пункту, ареалів (зон) розповсдження окремих
локальних

факторів,

ареалів

розповсюдження

основних

агровиробничих груп грунтів. Принципи побудови інформаційної бази
за цими шарами такі самі.
• Слід неодмінно звертати увагу на структуру електронної карти, яка
створена

іншими

програмними

засобами

і

конвертується

в

геоінформаційну модель, яку ми застосовуємо при оцінюванні.
Наприклад, система DIGITAL, яку широко застосовують геодезичні
підприємства

при

підготовці

електронних

карт,

передбачає

попланшетне зберігання інформації, що неприпустимо при створенні
цілісної геоінформаційної моделі міста.
• У

випадку

оновлення

топографічної

карти

за

матеріалами

ортофотопланів, земельно-кадастрової або містобудівної інформації
головну увагу слід звернути на узгодження координат осей вулиць,
кварталів і (в окремих випадках) будівель і споруд. Слід зважати також
на те, що контури земельних ділянок можуть істотно не збігатися із
координатами
2. При виконанні нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки
населеного пункту використовується картографічний матеріал за вже створеною
нормативною

оцінкою

земель

населеного

пункту:

схема

економіко-

планувального зонування території, схема розповсюдження локальних факторів,
схема агровиробничих груп грунтів. При цьому слід звертати головну увагу на
такі аспекти:
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• надані дані щодо географічних параметрів ділянки (координати,
площа, периметр) мають міститися у місцевій системі координат і бути
офіційно внесені до земельно-кадастрової бази даних;
• структура семантичної інформації має відповідати вимогам щодо
створення автоматизованої системи державного земельного кадастру і
містити дані щодо власника (користувача) ділянки, його адреси, інших
правових характеристик;
• технологічно

картографічні

дані

мають

бути

сумісними

з

картографічною базою даних уже розробленої грошової оцінки, яка
міститься у ГІС.
3. При проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок
головною проблемою є накопичення картографічної та семантичної інформації
щодо ринкової вартості земельних ділянок населеного пункту або певного
регіону. У даному випадку ці дані не обов'язково мають бути результатами
збирання земельно-кадастрової інформації. Принциповими умовами їх внесення
до бази даних ГІС є: адреса, правові характеристики (дата та характер продажу,
наявність обмежень та сервітутів тощо), а також вартість за експертною
грошовою оцінкою або за фактом реального продажу.
Аналіз та узагальнення вихідних даних.
1−2. При виконанні нормативної грошової оцінки земель населеного
пункту, або земельної ділянки в населеному пункті застосовується широкий
спектр методів просторового аналізу: оверлейний, буферний, 3D-аналіз. Метою
використання аналітичних засобів ГІС є розрахунок нормативної грошової
оцінки земель населеного пункту та основних її компонентів, порівняння
отриманих результатів та підготовка тематичних карт. Як правило, при цьому
достатньо використовувати стандартний набір засобів просторового аналізу,
який пропонується в геоінформаційній системі. Деякі програмні продукти
(МІСТО, ТЕРЕН) використовують для цього власний математичний апарат,
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деякі (LPS) пропонують програмні модулі, розширені на базі використання
ліцензованих

продуктів.

Прикладом

використання

таких

додаткових

можливостей є розрахунок вартості території для окремої точки населеного
пункту або окремого полігону[39,60−63].
3. При виконанні експертної грошової оцінки земельної ділянки головною
метою застосування аналітичних можливостей ГІС є порівняння результатів
уже розроблених експертних оцінок (матеріалів щодо реального продажу
земельних ділянок) по даному населеному пункту або по окремому регіону.
Найзручнішим методом для цього є побудова рельєфу ринкової вартості
території, коли ізолінії з'єднають точки з однаковою вартістю. Звичайно,
головною умовою для цього є наявність певної кількості точок вартості, тобто
відповідних статистичних даних. У разі побудови рельєфу ринкової вартості
території ми отримуємо можливість визначити вартість території методом
екстраполяції в будь-якій точці (комп'ютеризація методу статистичного аналізу
ринку).
Підвидом рельєфу ринкової вартості території може бути побудова
рельєфу ринкової вартості квартир, або інших об'єктів нерухомості, а суміщення
(накладання) рельєфів вартості території та вартості нерухомості дає
можливість установити частку землі в ринковій вартості об'єкту нерухомості
для будь-якої точки населеного пункту. Це значно спрощує застосування при
експертній грошовій оцінці методу зіставлення.
Звичайно, для проведення експертної оцінки важливо використовувати
ГІС під час аналізу даних нормативної грошової оцінки населеного пункту, карт
зонування території та розповсюдження локальних факторів (насамперед це
стосується використання методичного підходу зіставлення цін продажу
подібних земельних ділянок).
Формування та тиражування звіту про грошову оцінку.
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1. Виконання нормативної грошової оцінки земель населеного пункту
передбачає створення трьох тематичних карт (схем):
• економіко-планувального зонування території;
• розповсюдження локальних факторів;
• розповсюдження основних агровиробничих груп грунтів.
Масштаб кожної карти (схеми) варіює залежно від чисельності населення
населеного пункту (табл.4.6).
Таблиця 4.6
Масштаб картографічного матеріалу із нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту1
Групи населених пунктів за
чисельністю населення, тис. чол.

До 1,0
1,0−1,9
2,0−4,9
5,0−9,9
10,0−19,9
20,0−49,9
50,0−74,9
75,0−99,9
100,0−249,9
250,0−499,9
500,0−699,9
700,0−999,9
1000,0−1999,9
Понад 2000

Примітка: 1Складено за [62,67].

економікопланувальне
зонування
території
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000/1:5000
1:5000/1:10000
1:5000/1:10000
1:5000/1:10000
1:10000
1:25000
1:25000
1:25000
1:25000
1:25000

Масштаб карт (схем)
розповсюдження локальних
факторів
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000/1:5000
1:2000/1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000

основні
агрогрупи
грунтів
1:2000
1:2000
1:5000
1:5000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:25000
1:25000
1:25000
1:25000
1:25000

Однією з переваг застосування ГІС є можливість швидкого формування
тематичних карт та виводу їх на друкування. У випадку автоматизованого
виконання грошової оцінки формування карти здійснюється шляхом підготовки
файла друку (layout), для чого в усіх стандартних ГІС містяться відповідні
програмні засоби.
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Головною вимогою, що стандартизує друкування карт є склад умовних
знаків:
• на

карті

(схемі)

економіко-планувального

зонування

території

відображуються межі зон разом із номером зони та значенням зонального
коефіцієнта, межі населеного пункту та межі адміністративних районів
міста;
• на карті (схемі) розповсюдження локальних факторів відображаються
ареали поширення кожного з виділених факторів, межі економікопланувальних зон,

межі населеного пункту та його адміністративних

районів;
• на

схемі

агровиробничих

груп

грунтів

показуються

ареали

їх

розповсюдження та межа населеного пункту.
У випадку застосування растрової моделі міста при друкуванні карт растр
використовується як фонова підкладка, яка дає можливість географічно
об'єднати зображення з тематичними картами оцінки.
Для виведення картографічного зображення з ГІС і отримання паперової
копії застосовуються різні пристрої. Найбільш поширеними серед них є
принтери та плотери. Вони відрізняються між собою форматом вихідного
зображення (А4, А3, А2, А1, А0), а також засобом створення відображення
(матричні, струйні, лазерні) та кольором зображення (чорно-білі, кольорові).
Найзручнішим

засобом

отримання

якісної

копії

широкоформатний плотер формату А0, або А1 (рис. 4.7).

є

кольоровий
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Рис.4.7. Широкоформатний плотер формату А0 фірми Hewlett-Packard

2−3. При виконанні нормативної, або експертної грошової оцінки окремої
земельної ділянки картографічний матеріал, що стосується земельної ділянки,
обмежується ситуаційним планом, на якому показується розміщення земельної
ділянки в плані міста та планом самої ділянки. Бажано відобразити на цих
картографічних матеріалах фактори, що вплинули на оцінку її нормативної, або
ринкової вартості (зонування території, функціонально-планувальні, інженерногеологічні, санітарно-гігієнічні та інші локальні фактори).
Підготовка таких карт здійснюється шляхом використання картографічної
та семантичної баз даних ГІС. Найкращим варіантом при цьому є використання
єдиної бази даних державного земельного кадастру та оцінки земель.

275

Висновки
Дослідження впливу географічних факторів на формування вартості
територій населених пунктів України дає можливість зробити такі висновки
теоретичного, методологічного та методичного плану.
1. В основі виникнення вартості територій населених пунктів лежить
міська рента. З усіх різновидів ренти визначальну роль у формуванні вартості
відіграє диференціальна рента. Класичний поділ диференціальної ренти на І та
ІІ принагідно до населених пунктів трансформується у виділенні в її складі
географічної (аналог диференціальної ренти І) та інфраструктурної (аналог
диференціальної ренти ІІ) складових. Теоретичне обґрунтування існування
географічної складової міської ренти, яка виникає внаслідок відмінностей у
місці розташуванні населених пунктів, а також їх внутрішніх географічних
неоднорідностей,

є надзвичайно важливим фактом, оскільки це передбачає

створення та розвиток окремого напряму в економічній географії, що має
займатися питанням дослідження диференціації вартості територій населених
пунктів залежно від умов та факторів утворення географічної складової міської
ренти. Не менш важливим є й економіко-географічне дослідження відмінностей
в інфраструктурній складовій міської ренти, яка виникає за рахунок рівня
інженерно-інфраструктурного,

транспортного

та

іншого

облаштування

населених пунктів.
2. Важливим теоретико-методологічним фактом є те, що географічна
складова диференціальної міської ренти має різний характер прояву на макро-,
мезо- та мікрорівнях. Встановлено, що географічна складова включає три
компоненти: регіональну (макрорівень), внутрішньоміську (мезарівень) та
локальну (мікрорівень).
Регіональна компонента насамперед враховує вплив на міську ренту таких
факторів, як: географічне положення, фізико-географічні та економікогеографічні умови, система розселення, адміністративний статус населеного
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пункту, господарська структура. Зональна компонента враховує розміщення
оцінюваної території в межах населеного пункту; близькість до центру, місць
прикладання
громадського

праці,

місць

відпочинку,

обслуговування,

транспортних

екологічний

стан

вузлів,

території,

центрів

соціально-

містобудівну привабливість (комфортність) окремих районів тощо. Локальна
компонента враховує особливості розміщення території на мікрорівні та вплив
переважно фізико-географічних та інженерно-геологічних факторів. Таким
чином, можна стверджувати, що регіональна та зональна компоненти міської
ренти формуються переважно під впливом економіко-географічних факторів, а
локальна компонента – переважно під впливом фізико-географічних та
інженерно-геологічних факторів.
Вартість територій населених пунктів зумовлюється їх цінністю, яка
полягає у відмінностях, що визначаються демографічним та природноресурсним потенціалом, географічним положенням, рівнем урбанізації, станом
довкілля та іншими факторами. У свою чергу, оцінка окремої земельної ділянки
полягає у встановленні кількісного виразу її ціни, яка визначається рентними
спроможностями ділянки, і прямо пов'язана з її вартістю. Існує широке
розмаїття оцінок, серед яких найбільш відомими є нормативна грошова,
експертна грошова, економічна та містобудівна.
3. Основою формування вартості населених пунктах є їх територія, в
межах якої розташовані землі (земельні ділянки). Методологічно важливо
розділяти поняття "територія" (уся сукупність земель населеного пункту,
обмежена юридично встановленою межею) та "земля" (земельна ділянка), яке
визначається певним цільовим та функціональним призначенням.
4. Вартість територій населених пунктів формується під впливом
різноманітних факторів, серед яких чільне місце займають географічні.
Об'єктом

дослідження

економічної

географії

є

комплекс

економіко-

географічних факторів, що впливають на виникнення географічної складової
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диференціальної земельної ренти і сприяють формуванню вартості території
населених пунктів, а також просторова неоднорідність розподілу вартості в
межах населених пунктів. Основними економіко-географічними факторами, що
впливають на вартість території населених пунктів, є: географічне положення,
чисельність населення, адміністративний статус, місце в системі розселення та
господарські функції. Аналіз економіко-географічних факторів, які впливають
на вартість території населених пунктів України, дає можливість здійснити їх
комплексну типізацію. Визначальними при цьому є чисельність населення,
господарські функції та географічне положення.
5. Внутрішня диференціація вартості території населених пунктів
знаходить вираз у зональному коефіцієнті Км2. Діапазон найвищого та
найнижчого значення коефіцієнта Км2 в основному зростає при збільшенні
чисельності населення міста. Загальні закономірності не виключають і
існування певних відмінностей, що зумовлені географічними особливостями
міст: площа населеного пункту, його лінійна протяжність, дисперсне
розміщення

основних

центрів

прикладання

праці.

За

показниками

внутрішньоміської диференціації вартості території виділяються три типи
найбільших міст України: з великим діапазоном значень вартості 1 кв.м
території (Кривий Ріг, Севастополь, Донецьк, Київ), з помірним діапазоном
значень вартості (Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Маріуполь, Запоріжжя) та з
малим діапазоном значень вартості (Миколаїв, Львів). Необхідно продовжити
економіко-географічні дослідження умов розподілу вартості за всіма групами
населених пунктів України.
6. У малих населених пунктах (малі міста, селища, села) існують свої
особливості географічної диференціації показників вартості території. За цими
особливостями виділяються три основні типи малих населених пунктів:
компактні, лінійні та ті, що складаються з кількох частин. Для першого
характерні порівняно високі показники базової вартості (інфраструктурної
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складової міської ренти) і невисокий діапазон значень Км2 (географічної
складової), для другого типу, навпаки, характерні невисокі показники базової
вартості, і значна диференціація значень Км2. Третій тип поєднує в собі
особливості перших двох.
7. Важливу роль у нормативно-методичній базі встановлення вартості
територій населених пунктів відіграє їх грошова оцінка. Нормативна грошова
оцінка

найповніше відтворює географічність визначення вартості міських

територій, оскільки спрямована на визначення як географічної,
інфраструктурної складової

диференціальної

міської

так і

ренти. Недоліками

сучасної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є недостатнє
наукове обґрунтування окремих показників формули, за якою здійснюється
розрахунок вартості 1 кв. м земельної ділянки. Ці недоліки мають бути
виправлені в процесі підготовки нової редакції Порядку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
8. Усе більшої ваги та значення набуває експертна грошова оцінка
земельних ділянок. Перша і головна принципова різниця між нормативною та
експертною грошовою оцінкою земельної ділянки полягає в тому, що в
нормативній оцінці застосовується оціночна вартість, а в експертній оцінці –
ринкова вартість. Другої відмінністю між нормативною та експертною
грошовою оцінкою є те, що в нормативній оцінці оцінюванню підлягає спочатку
територія усього населеного пункту, а вже потім – окрема земельна ділянка; в
експертній оцінці завжди оцінюється окрема земельна ділянка з притаманною їй
споживчою якістю.
Але

оцінювання

географічної

складової

умов

розташування

диференціальної

земельної

земельної

ділянки,

ренти,

тобто

залишається

найважливішим питанням у процесі виконання як нормативної, так і експертної
грошової

оцінки

земельної

ділянки.

Виникає

об´єктивна

необхідність
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економіко-географічного аналізу розподілу ринкової вартості земельних
ділянок певного цільового призначення в розрізі населених пунктів України.
9. Окремим напрямом застосування вартості територій населених пунктів
є визначення їх інвестиційної привабливості. При цьому інвестиційна
привабливість проявляється у двох аспектах: при порівнянні окремих населених
пунктів між собою та при здійсненні містобудівної оцінки окремих частин
населеного пункту. Інститут реформ здійснив комплексну типізації населених
пунктів за показником їх інвестиційної привабливості, якій бракує, тим не
менше, даних щодо грошової оцінки території. Включення цього показника до
системи оцінки рівня інвестиційної привабливості міст України дозволяє
всебічно оцінити рівень їх інвестиційної привабливості і розділити ці міста на
чотири групи: з найвищою, високою, середньою та низькою інвестиційною
привабливістю.
10. Технологічним засобом визначення вартості міських територій та їх
грошової оцінки виступають сучасні ГІС-технології. Розвиток ГІС-технологій в
Україні пережив три основні історичні етапи: піонерний, проміжний та зрілий.
Основним результатом трансформації ГІС є чітке розмежування завдань, які
вирішують ці технології в оцінюванні земель. На сьогодні нами розроблена
методика впровадження ГІС-технологій на трьох рівнях виконання оцінки: при
підготовці картографічного матеріалу, аналізі та узагальненні вихідних даних та
при формуванні й тиражуванні звіту про грошову оцінку.
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Додаток 2
ПЕРЕЛІК МІСТ, СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ (СМТ), СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ У МЕЖАХ РАЙОНІВ АБО СІЛЬРАД, ЩО ВХОДЯТЬ У ПРИМІСЬКІ ЗОНИ МІСТ
З ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ 100000 ЧОЛОВІК І БІЛЬШЕ
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі

1. Київ (Рішення
міськради від
28.03.2002 р.)

2. Сімферополь
(Відповідно до
розроблюваного
„Діпромістом”
генерального плану)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Ірпінь, Бориспіль,
Березань, Бровари,
Васильків, Вишгород,
Боярка, Вишневе, Обухів,
Українка, Фастів

Алушта

Селища міського типу

Села,

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське,
Велика Димерка, Калита, Бородянка,
Бабинці, Клавдієве-Тарасове, Немішаєве,
Пісківка, Баришівка, Глеваха, Гребінки,
Калинівка Васильківського району,
Калинівка Броварського району, Козин,
Дослідницьке, Калинівка, Димер, Кодра,
Іванків, Чабани, Макарів, Борова,
Кожанка
Аграрне, Аерофлотський, Гресівський,
Комсомольське, Гвардійське,
Молодіжне, Миколаївка, Зуя, Поштове,
Партеніт

У Баришівському, Броварському,
Бориспільському, Васильківському,
Вишгородському, КиєвоСвятошинському, Макарівському,
Обухівському та Фастівському
районах, а також у сільрадах
Іванківського району, що не входять до
зон обов’язкового відселення та
вітчуження
У Сімферопольській міськраді;
В Ізобільненській та Маломаяцькій
сільрадах Алуштинської міськради;
У Сімферопольському районі;
В Ароматнівській, Кримськорозькій,
Цвіточненській сільрадах Білогірського
району;
У Фрунзенській сільраді Сакського
району;
В Ароматненській, Вілінській,
Плодівській, Скалістівській,
Табачненській, Углівській сільрадах,
Бахчисарайського району

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
3. Євпаторія (Постанова
Ради Міністрів України
№402 від 22.12.1987р.)
4. Керч (Постанова Ради
Міністрів України №102
від 28.02.1984р.)

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Саки

--

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)
Заозерне, Мирний, Новоозерне,
Новофедорівка

У Сакському районі

Багерове

У Бєлінській, Виноградненській,
Войковськійї, Горностаївській,
Завітненській, Мар’ївській, Марфівській,
Новомиколаївській, Октябрській,
Приозернівській, Челядинській,
Чистопільській сільрадах Ленінського
району
У Вінницькому, Жмеринському,
Калинівському, Липовецькому,
Літинському, Немирівському та
Тиврівському районах
У Луцькому, Ківецівському та
Рожищенському районах

5. Вінниця (Постанова
Ради Міністрів України
№259р від 25.07.1987р.)

Жмеринка, Калинівка,
Липовець Немирів,
Гнівань

Вороновиця, Десна, Стрижавка,
Браїлів,Турбів, Літин, Брацлав, Ситківці,
Сутиски, Тиврів

6. Луцьк (Постанова Ради
Міністрів України №489
від 19.08.1980р.)
7. Дніпропетровськ
(Відповідно до
розроблюваного на даний
час „Діпромістом“
генерального плану)

Ківерці, Рожище

Олика, Цумань, Рокині, Торчин, Дубище

Вільногірськ,
Дніпродзержинськ,
Новомосковськ,
Верхньодніпровськ,
Верхівцеве, Підгородне,
Перещепине,
Синельникове

Авіаторське, Карнаухівка, Дніпровське,
Новомиколаївка, Кіровське, Ювілейне,
Кринички, Аули, Щорськ,
Магдалинівка, Гвардійське, Губиніха,
Меліоративне, Черкаське, Петриківка,
Курилівка, Миколаївка, Іларіонове,
Роздори, Сад, Славгород, Солоне,
Новопокровка, Царичанка

1

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

У Дніпродзержинській міськраді;
У Верхньодніпровському,
Дніпропетровському,
Криничанському, Магдалинівському,
Новомосковському, Петриківському,
Синельниківському, Солонянському
та Царичанському районах;
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
8. Кривий Ріг
(Рішення
Дніпропетровського
облвиконкому №435 від
19.12.1986р.)
9. Нікополь (Рішення
Дніпропетровського
облвиконкому №220 від
18.04.1984 р.)
10. Павлоград (Рішення
Дніпропетровського
облвиконкому №389 від
26.06.1986 р.)
11. Донецьк (Постанова
Ради Міністрів України
№321 від 10.07.1972 р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Апостолове,
Зеленодольськ,
П’ятихатки

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Широке, Вишневе, Радушне,
Христофорівка, Лихівка, Софіївка,
Миколаївка

У Криворізькій міськраді;
В Апостолівському, Криворізькому,
П’ятихатському, Софіївському,
Широківському районах

Марганець, Орджонікідзе

Гірницьке, Чортомлик, Мар’ївка,
Червоногригорівка

У Нікопольському районі

Тернівка, Першотравенськ

Юр’ївка

У Павлоградському та Юр’ївському
районах;
Тернівській міськраді

Моспине, Макіївка,
Докучаєвськ, Харцизськ,
Зугрес, Іловайськ,
Шахтарськ, Ясинувата,
Авдіївка, Амвросіївка,
Волноваха, Мар’їнка,
Кіровське, Красногорівка,
Сніжне, Комсомольське,
Торез, Жданівка, Курахове

Горбачово-Михайлівка, Ларине, Велике
Оріхове, Високе, Вугляр, Грузько-Зорянське, Грузько-Ломівка, Гусельське, Землянки, Колосникове, Красний Октябр,
Кринична, Лісне, Маяк, Межове, Нижня
Кринка, Пролетарське, Свердлове, Ясинівка, Войкове, Гірне, Зуївка, Миколаївка, Покровка, Троїцько-Харцизськ,
Шахтне, Широке, Контарне, Московське,
Сердите, Стіжківське, Волковський, Кутейникове, Новоамвросіївське, Благодатне, Володимирівка, Донське, Оленівка,
Комсомольський, Новотроїцьке, Ольгика, Іллінка, Олександрівка,

У Донецькій, Докучаєвській,
Жданівській, Макіївській,
Сніжнянській, Харцизькій та
Шахтарській міськрадах;
В Амвросіївському, Волновахському,
Мар’їнському, Старобешівському,
Шахтарському та Ясинуватському (за
винятком сільрад, що входять до
приміської зони Горлівки) районах

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі

12. Горлівка
(Рішення Донецького
облвиконкому №277 від
27.07.1988 р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)

Єнакієве, Вуглегірськ,
Юнокомунарівськ,
Дзержинськ, Артемове,
Дебальцеве,
Світлодарське

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Старомихайлівка, Новий Світ, Старобешеве, Верхньоторецьке, Желанне,
Керамік, Очеретине, Вільхівка, Андріївка, Бражине, Гірницьке, Залісне, Лиманчук, Никифорове, Первомайськкий,
Первомайське, Побєда, Сєверне,
Пелагіївка, Розсипне
Гольмівський, Зайцеве,
Пантелеймонівка, Булавинське, Дружне,
Карло-Марксове, Корсунь,
Олександрівське, Оленівка, Ольховатка,
Прибережне, Кірове, Курдюмівка,
Ленінське, Неліпівка, Новгородське,
Петрівка, Щербинівка, Миронівський,
Луганське

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

У Горлівській, Дзержинській та
Єнакіївській міськрадах;
У Кодимській, Комунарівській,
Новогригорівській, Новолуганській,
Зайцівській (сс Вершина, Івангород)
сільрадах Артемівського району;
У Катеринівській сільраді
(с.Катеринівка) Костянтинівського
району;
У Малоорлівській та Розівській
сільрадах Шахтарського району;
У Розівській сільраді
Ясинуватського району
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
13. Краматорськ
(Постанова Ради Міністрів
України №277 від
17.07.1985 р.)
та Слов’янськ

14. Маріуполь (Постанова
Ради Міністрів Україні
№116 від 10.03.1983 р.)
15. Житомир (Постанова
Ради Міністрів України
№295 від 16.07.1984 р.)
16. Ужгород (Постанова
Ради Міністрів України
№343 від 14.04.1968 р.)
17. Запоріжжя (Рішення
міськради від 15.09.2004
р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Святогірськ,
Костянтинівка, Дружківка,
Красний Лиман,
Миколаївка

Новоазовськ

--

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Біленьке, Комишуваха, Красноторка,
Малотаранівка, Олександрівка, Софіївка,
Щебельківка, Ясна Поляна, Ясногірка,
Новогригорівка, Новомиколаївка,
Олекієво-Дружківка, Райське, Дробишеве, Кіровськ, Новоселівка, Ямпіль,
Ярова, Андріївка, Билбасівка, Донецьке,
Райгородок, Черкаське

У Краматорській та Дружківській
міськрадах;
У Костянтинівському (с. Катеринівка
Катеринівської сільради увійшло до
приміської зони Горлівки),
Краснолиманівському та
Слов’янському районах

Сартана, Старий Крим, Талаківка,
Володарське, Сєдове, Мангуш, Ялта

У Маріупольській міськраді;
У Володарському, Ново азовському та
Першотравневому районах;
Заможненській сільраді
Тельманівського району
У Житомирському районі

Гуйва, Новогуйвинське, Озерне

Мукачеве, Чоп, Перечин

Кольчине, Чинадієве, Середнє

Вільнянск, Оріхів

Тепличне, Кам’яне, Комишуваха,
Новомиколаївка, Тернувате, Балабине,
Кушугум, Малокатеринівка, Солоне,
Новопокровка, Томаківка

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

У Мукачівському та Ужгородському
районах;
У Ворогівській, Дубринецькій, Заревівській, Новоселівській, Сімерівській
сільрадах Перечинського району
У Вільнянському, Запорізькому,
Оріхівському та Новомиколаївському
районах;
Томаківському та Солонянському
районах Дніпропетровської області
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
18. Бердянськ (Постанова
Ради Міністрів України
№463 від 10.12.1984 р.)
19. Мелітополь (Рішення
Запорізького
облвиконкому №445 від
27.08.1969 р.)
20. Івано-Франківськ
(Постанова Ради Міністрів
України №39 від
27.01.1981 р.)

21. Біла Церква
(Рішення Київського
облвиконкому №243 від
15.07.1985 р.)
22. Кіровоград (Рішення
Ради Міністрів України
№164 від 01.04.1982 р.)
23. Луганськ (Постанова
Ради Міністрів України
№356 від 02.07.1981 р.)
1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
--

--

Галич, Бурштин,
Тисмениця, Тлумач

Узин

-Олександрівськ, Щастя,
Краснодон, Молодогвардійськ, Суходільськ,

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Андріївка

У Бердянській міськраді;
У Бердянському районі;

Мирне

У Мелітопольському районі

Богородчани, Більшівці, Єзупіль, Лисець, У Івано-Франківській міськраді;
Обертин
У Галицькому, Тисменицькому та
Тлумацькому районах;
Глибокській, Горохолинській, Грабовецькій, Дзвиняцькій, Жураківській,
Іванківській, Космацькій, Міжгірській,
Монастирчанській, Нивочинській, Росільнянській, Саджавській, Старобогородчанській, Старунській сільрадах
Богородчанського району;
Терезине, Рокитне
У Білоцерківському та
Рокитнянському районах
Нове

У Кіровоградському районі

Ювілейне, Гірне, Ізварине, Сєверний,
Краснодарський, Краснодон, СєвероГундорівський, Урало-Кавказ,

У Луганській та Красно донській
міськрадах;
У Краснодонському, Лутугінському та

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

294
Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Лутугіне

24. Алчевськ (Рішення
Луганського
облвиконкому №153 від
15.11.1968 р.)

Брянка, Кіровськ,
Первомайськ, Гірське,
Золоте, Стаханов,
Алмазна, Теплогірськ,
Перевальськ, Артемівськ,
Зоринськ, Зимогір’я

25. Лисичанськ (Рішення
Луганського
облвиконкому №354 від
16.08.1985 р.)
та Сєверодонецьк

Новодружеськ, Привілля,
Рубіжне, Кремінна

1

Селища міського типу

Села,

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Енгельсове, Великий Лог, Мирне,
Новоалександрівка, Новосвітлівка,
Сімейкине, Талове, Біле, Георгіївка,
Білоріченський, Врубівський, Леніна,
Успенка, Челюскінець, Юр’ївка,
Новоайдар, Родакове, СтаничноЛуганське, Петрівка
Вергулівка, Ганнівка, Глибокий,
Ломуватка, Южна Ломуватка, Донецький, Новотошківське, Червоногвардійське, Нижнє, Фрунзе, Байрачки, Бугаївка,
Городище, Комісарівка, Михайлівка,
Селезнівка, Фащівка, Центральний,
Чорнухине, Ящикове, Калинове, Слов’яносербськ, Лозівський, Лотикове,
Врубівка, Тошківка
Борівське, Воронове,Метьолкине,
Сиротине, Білогорівка, Вовчеярівка,
Комишуваха, Малорязанцеве, Мирна
Долина

Станично-Луганському районах;
У Бахмутській, Гречишкінській,
Дмитрівській, Колядівській, Олексіївській, Райгородській, Штормівській
сільрадах Новоайдарського району;
У Веселогірській, Жовтенській сільрадах
Слов’яносербського району
У Кіровській міськраді;
У Перевальському районі;
У Березівській, Троїцькій сільрадах
Попаснянського району;
У Кримській, Трьохізбенській,
Хорошенській сільрадах
Слов’яносербського району

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

У Сєверодонецькій міськраді;
У Попаснянського районі (за виключенням Березівської, Троїцької сільрад) ;
У Боровенській, Булгаковській, Варварівській, Єпіфанівській, Кудряшівській,
Михайлівській, Новоастраханській,
Новокраснянській, Червонопотівській
сільрадах Кремінського району
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
26. Львів (Рішення
міськради від 29.06.1993
р.)

27. Миколаїв (Постанова
Ради Міністрів України
№403 від 24.11.1986 р.)
28. Одеса (Постанова Ради
Мініситрів України №37
від 31.07.1989 р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Винники, Городок,
Дубляни

Селища міського типу

Села,

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

Брюховичі, Рудне, Куликів (з
підпорядкованими селищній раді селами
Великий Дорошів та Малий Дорошів)

У Керницькій (села Барташів, Воля
Барташівська), Мшанській (села
Підколія, Суховоля) сільрадах, а також
с.Малий Любінь Великолюбинської
селищної ради Городоцького району;
У Грибовицькій, Зашківській сільрадах
Жовківицького району;
У Борщовицькій, Давидівській, Дмитрівській, Зубрянській, Лисинчівській, Миклашівській, Містківській, Оброшинській,
Скнилівській, Солонківській (села Солона, Липники, Мелечковичі, Нагоряни),
Сороко-Львівській, Старосільській,
Чижиківській, Чишківській, Ямпільській
сільрадах Пустомитівського району;
У Воронцівській, Домажирській, Лозинській (села Лозина, Великі Гори, Верхутка, Дубровиця, Турича), Порічанській
(села Страдч, Ямельня), Рясненській, Яснинській сільрадах Яворівського району
У Жовтневому, Миколаївському, Новоодеському та Очаківському районах

Очаків, Нова Одеса

Воскресенське, Первомайське,
Ольшанське

Іллічівськ, Теплодар,
Білгород-Дністровський,
Южне, Біляївка, Роздільна

Олександрівка, Затока, Сергіївка, Хлібодарське, Іванівка, Петрівка, Радісне, Комінтернівське, Нові Біляри, Чорномор-

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

У Білгород-Дністровському, Біляївському, Іванівському, Комінтернівському, Овідіопольському та Роздільнян ському районах
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та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі

29. Полтава (Рішення
міськради на 15 сессії 21
скликання від 24.02.1993
р.)
30. Кременчук (Рішення
міськради від 01.04.1993
р.)
31. Рівне (Рішення
міськради від 04.12.2003
р.)

32. Суми (Постанова Ради
Міністрів України №139
від 29.03.1985р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)

--

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)
ське, Овідіополь, Великодолинське,
Таїрове, Авангард, Лиманське
Диканька, Котельва, Нові Санжари,
Решетилівка

Комсомольськ
Здолбунів, Костопіль

--

-Мізоч, Квасилів, Клевань, Оржів

Низи, Степанівка, Хотінь

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад

У Диканському, Котелевському,
Новосанжарівському, Полтавському
та Решетилівському районах
У Комсомольській міськраді;
У Кременчукському районі
У Здолбунівському та Рівненському
районах;
У Пісківській, Мирненській, Підлужненській, Головинській, Мащанській, Звіздівській, Деражненській, Дюксинській
сільрадах Костопільського району;
У Криничківській, Садівській, Тучинській, Ряснівській, Горбаківській, Бабинській, Посягіїївській, Бугринській сільрадах Гощанського району;
В Озерянській, Варковицькій, Сатиївській сільрадах Дубенського району
У Сумській міськраді;
У Сумському районі;
У Гребенківській сільраді Тростянецького району;
У Самотоївській, Великобобрицькій,
Осоївській (с.Марченки) сільрадах
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі

33. Тернопіль (Рішення
міськради №181 від
18.11.1994 р. при
затвердженні Концепції
генерального плану)
34. Харків (Рішення
міськради від 23.06.2004
р.)

35. Херсон (Рішення
міськради від 26.12.2003
р.)
36. Хмельницький
(Постанова Ради Міністрів
України №79 від
20.02.1985р.)
37. Черкаси (Постанова
Ради Міністрів України
1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад
Краснопільського району
У Збаразькому, Зборівському,
Козівському та Тернопільському
районах

Збараж, Зборів

Вишнівець,Залізці, Козова, Козлів,
Велика Березовиця, Великі Бірки

Люботин, Валки,
Вовчанськ, Дергачі, Зміїв,
Мерефа, Південне, Чугуїв

Ков’яги, Старий Мерчик, Білий
Колодязь, Вільча, Старий Салтів,
Вільшани, Козача Лопань, Мала
Данилівка, Пересічна, Польова,
Прудянка, Слатине, Солоницівка, Зідьки,
Комсомольське, Бірки, Бабаї, Нова
Водолага, Безлюдівка, Березівка, Буди,
Васищеве, Високий, Коротич, Печеніги
Золочів,Кулиничі, Манченки, Пісочин,
Покотилівка, Рогань, Утківка, Хорошеве,
Введенка, Есхар, Кочеток, Малинівка,
Новопокровка, Чкаловске
Антонівка, Зеленівка, Комишани,
Наддніпрянське

У Люботинській міськраді;
У Валківському, Дергачівському,
Зміївському, Золочівському, Новогодолазькому, Печеніжскому, Харківському, Чугуївському районах;
У Вовчансько-Хутірській, Гатищенській,
Гонтарівській, Котівській, Молодівській,
Пільнянській, Революційній, Рубіжнеській, Старицькій, Хотімлянській, Червоноармійській, ЧервоноармійськійПершій, Шестаківській, Юрченківській
сільрадах Вовчанського району
У Херсонській міськраді

Деражня, Красилів

Вовковинці, Лозове, Антоніни, Летичів,
Меджибіж, Чорний Острів, Ярмолинці

У Деражнянському, Красилівському,
Летичівському, Хмельницькому та
Ярмолинському районах

Золотоноша, Сміла

Ірдинь

У Черкаській та Смілянській
міськрадах;

--

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
№144 від 29.03.1984 р.)
38. Чернівці (Рішення
Чернівецької міськради на
17 сессії 21 скликання
№458 від 03.07.1993 р.)

1

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
Кіцмань

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)

Глибока, Лужани, Неполоківці

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад
У Золотоніському, Смілянському та
Черкаському районах
У Великобудській, Годинівській, Горбівській, Луковицькій, Острицькій сільрадах Герцаївського району;
У Волоківській, Коровійській, Молодійській, Чагорській сільрадах Глибокського району;
У Васловівській, Горішньошеровецькій,
Малокучурівській сільрадах Заставнівського району;
У Берегометській, Валявській, Драчинецькій, Іванковецькій, Кліводинській,
Лашківській, Новосілківській, Оршовецькій, Ошихлібській, Стрілецько-Кутській, Шипинецькій сільрадах
Кіцманського району;
У Боянській, Зеленогайській, Магальській, Рідківській, Слобідській, Топорівській сільрадах Новоселицького району;
У Великокучурівській, Кам’янській, Михальчанській, Новобросковецькій, Снячівській, Старобросковецькій сільрадах
Сторожинецького району;
У Перебиковецькій, Рухотинській
сільрадах Хотинського району
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Продовження додатка 2
Найменування містацентра приміської зони
та номер і дата рішення
(постанови), яке
встановило її межі
39. Чернігів (Постанова
Ради Міністрів України
№338 від 17.08.1984 р.)

Перелік міст, селищ міського типу, районів або їх сільрад (у випадках, якщо в межі приміської території
1
адміністративний район входить частково)

Міста

(з підпорядкованими
сільськими населеними
пунктами)
--

Селища міського типу

(з підпорядкованими сільськими
населеними пунктами)
Куликівка, Гончарівське, МихайлоКоцюбинське, Олишівка, Седнів

Села,

що розташовані в районах або входять до
їх сільрад
У Куликівському та Чернігівському
районах

Пояснення до таблиці.
1. Міста Макіївка та Дніпродзержинськ входять до складу приміських зон відповідно Донецька та Дніпропетровська, тому при
розрахунку регіонального коефіцієнта Км2 для цих міст та їх міськрад застосовуються підвищуючий коефіцієнти 1,5, а не 1,3.
2. Міста Краматорськ та Славянськ, а також Лисичанськ та Сєверодонецьк утворюють спільні приміські зони.
3. До переліку не включена приміська зона Севастополя, оскільки в затвердженій грошовій оцінці земель Севастополя вся його
територія розглядається як єдине місто.

1

За адміністративно-територіальним устроєм України на 1 січня 2005 року.
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Додаток 3

301

Додаток 4
ПЕРЕЛІК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО
КУРОРТНИХ 1
Південне узбережжя Автономної Республіки Крим
Алуштинська міська рада
м. Алушта
с-ще Бондаренкове
с-ще Виноградне
с-ще Карабах
с-ще Лаванда
с-ще Лазурне
с-ще Партеніт
с-ще Розове
с-ще Семидвір'я
с-ще Утьос
с-ще Чайка
с. Верхня Кутузовка
с. Запрудне
с. Ізобільне
с. Кипарисне
с. Лаврове
с. Лучисте
с. Малий Маяк
с. Нижня Кутузовка
с. Нижнє Запрудне
с. Пушкіне
Ялтинська міська рада
м. Алупка
м. Місхор 2
м. Ялта
с-ще Берегове
с-ще Ботанічне
с-ще Виноградне
с-ще Восход
с-ще Відрадне
с-ще Гаспра
с-ще Голуба Затока
с-ще Гурзуф
с-ще Кацівелі
с-ще Кореїз
с-ще Краснокам'янка
с-ще Курпати
с-ще Лівадія
с-ще Масандра
Примітка: Перелік складений згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1997 року
№1391.

1

2

На даний час міста Місхор не існує.
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с-ще Меллас
с-ще Олива
с-ще Ореанда
с-ще Паркове
с-ще Понизівка
с-ще Санаторне
с-ще Совєтське
с-ще Сімеїз
с-ще Форос
с. Високогірне
с. Гірне
с. Данилівка
с. Куйбишеве
с. Лінійне
с. Оползневе
с. Охотниче
с. Партизанське
Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим
Алуштинська міська рада
с. Генеральське
с. Зеленогір'я
с. Малоріченське
с. Привітне
с. Рибаче
с. Сонячногірське
Кіровський район
м. Старий Крим
Керченська міська рада 1
с-ще Ельтиген
с-ще Коса Тузла
с-ще Підмаячне
Ленінський район
с. Завітне
с. Набережне
с. Челядінове
с. Южне
с. Яковенкове
Судацька міська рада
м. Судак
с-ще Новий Світ
с. Веселе
с. Морське
с. Сонячна Долина
Феодосійська міська рада
м. Феодосія
с-ще Коктебель
1

На даний час до складу Керченської міської ради не входить жодного населеного пункту.
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с-ще Курортне
с-ще Орджонікідзе
с-ще Приморський
с-ще Щебетовка
с. Берегове
Західне узбережжя Автономної Республіки Крим
м. Євпаторія
м. Саки
Бахчисарайський район
с-ще Углове
с. Берегове
с. Піщане
Євпаторійська міська рада
с-ще Заозерне
Роздольненський район
с. Аврора
с. Портове
с. Стерегуще
Сакський район
с. Володимирівка
с. Вітине
с. Лиманне
с. Ліснівка
с. Михайлівка
с. Молочне
с. Оріхове
с. Попівка
с. Прибережне
с. Уютне
с. Штормове
Сімферопольський район
с. Миколаївка
Чорноморський район
с-ще Чорноморське
с-ще Озерівка
с. Водопійне
с. Володимирівка
с. Громове
с. Знам'янське
с. Мар'їне
с. Міжводне
с. Новосільське
с. Новоульяновка
с. Окунівка
с. Оленівка
с. Сєверне
с. Сніжне
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Ленінський район
м. Щолкіне
с. Заводське
с. Золоте
с. Калинівка
с. Кам'янське
с. Курортне
с. Мисове
с. Нижньозаморське
с. Нововідрадне
с. Осовини
с. Пісочне
с. Семенівка
с. Соляне
с. Юркине
;

Чорноморське узбережжя Миколаївської; Одеської та Херсонської областей
Миколаївська область
Березанський район
с. Вікторівка
с. Коблеве
с. Морське
с. Рибаківка
Очаківський район
м. Очаків
с. Василівка
с. Покровка
с. Покровське
с. Чорноморка
Одеська область
м. Одеса 1
Білгород-Дністровський район
с-ще Затока
с-ще Сергіївка
с. Косівка
с. Курортне
с. Миколаївка
с. Попаздра
с. Приморське
Комінтернівський район
с-ще Гвардійське
с-ще Ліски
с. Вапнярка
с. Крижанівка
с. Нова Дофінівка
с. Сичавка

Згідно розробленої та затвердженої грошової оцінки м.Одеса курортний статус розповсюджується лише на
визначені в межах міста курорти (Аркадія, Великий Фонтан, Куяльник та Лузанівка).

1
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Овідіопольський район
с. Грибівка
с. Дальник
с. Кароліно-Бугаз
с. Санжійка
с. Іллічівка
Татарбунарський район
с. Лебедівка
с. Приморське
с. Тузли
Херсонська область
Голопристанський район
м. Гола Пристань
с. Більшовик
с. Залізний Порт
Каланчацький район
с. Приморське
с. Хорли
Скадовський район
м. Скадовськ
с-ще Лазурне
с. Красне
Гірські та передгірні райони;Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей
Закарпатська область
Міжгірський район
с. Сойми
Мукачівський район
с-ще Чинадієве
Рахівський район
с. Кваси
Свалявський район
с-ще Поляна
с. Голубине
Хустський район
с. Шаян
Івано-Франківська область
Яремчанська міська рада
м. Яремча
с-ще Ворохта
с. Микуличин
с. Татарів
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с. Яблуниця
Долинський район
с. Новий Мізунь
с. Мислівка
Косівський район
с. Шешори
Рогатинський район
с. Черче
Львівська область
м. Трускавець
Бориславська міська рада
с-ще Східниця
Городоцький район
с-ще Великий Любінь
Дрогобицький район
с. Модричі
с. Опака
Львівська міська рада
с-ще Брюховичі
Сколівський район
м. Сколе
с-ще Верхнє Синьовидне
с-ще Славське
с. Гребенів
с. Корчин
Стрийський район
м. Моршин
с. Лисовичі
Старосамбірський район
с. Смерічка
Турківський район
с. Розлуч
Яворівський район
с-ще Івано-Франкове
с-ще Немирів
с-ще Шкло
Узбережжя Азовського моря та; інші курортні місцевості
Вінницька область
м. Хмільник
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Донецька область
Слов'янська міська рада
м. Слов'янськ
м. Слов'яногірськ 1
Новоазовський район
м. Новоазовськ
с-ще Сєдове
Першотравневий район
с-ще Ялта
с. Мелекине
с. Урзуф
Дніпропетровська область
Новомосковський район
с. Новотроїцьке
с. Орлівщина
Запорізька область
м. Бердянськ
Приазовський район
с. Новокостянтинівка
с. Строганівка
Приморський район
м. Приморськ
Якимівський район
с-ще Кирилівка
Житомирська область
Житомирський район
с. Дениші
Київська міська рада
с-ще Конча-Заспа
с-ще Пуща-Водиця
Київська область
Ірпінська міська рада
м. Ірпінь
с-ще Буча
с-ще Ворзель
Полтавська область
м. Миргород
1

На даний час – місто Святогірськ.
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Рівненська область
Сарненський район
с-ще Степань
Тернопільська область
Борщівський район
с-ще Скала-Подільська
Бучацький район
с. Скоморохи
Гусятинський район
с-ще Гусятин
Теребовлянський район
с-ще Микулинці
с. Конопківка
Харківська область
Дергачівський район
с-ще Березівське
Харківський район
с-ще Пісочин
с. Рай-Оленівка
Херсонська область
Генічеський район
м. Генічеськ
с. Генічеська Гірка
с. Стрілкове
с. Щасливцеве
Хмельницька область
Городоцький район
с-ще Сатанів
с. Слобідка Сатанівська
Дунаєвецький район
с. Маків

309

Додаток 5

Додаток 6

ПЕРЕЛІК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЗОНИ
ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ ТА ЗОНИ
ПОСИЛЕНОГО РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В ЗОНАХ
РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 1
3. ЗОНА ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ
Волинська область
Камінь-Каширський район
1 c.Боровне
2 c.Брониця
3 c.Бузаки
4 c.Великий Обзир
5 c.Верхи
6 c.Видерта
7 c.Воєгоща
8 c.Волиця
9 c.Ворокомле
10 c.Видричі
11 c.Винішок
12 c.Городок
13 c.Грудки
14 c.Гута-Боровенська
15 c.Гута-Камінська
16 c.Добре
17 c.Дубровиця
18 c.Житнівка
19 c.Залазько
20 c.Залісся
21 c.Запруддя
22 c.Іваномисль
23 м.Камінь-Каширський
24 c.Карасин
25 c.Карпилівка
26 c.Катуш
27 c.Качин
28 c.Клітицьк
29 c.Краснилівка
30 c.Личини
31 c.Малі Голоби
32 c.Малий Обзир

33 c.Мельники-Мостище
34 c.Мостище
35 c.Надрічне
36 c.Нові Червища
37 c.Нуйно
38 c.Олександрія
39 c.Олексіївка
40 c.Оленине
41 c.Ольшани
42 c.Осівці
43 c.Острівок
44 c.Підбороччя
45 c.Підріччя
46 c.Підцир'я
47 c.Піщане
48 c.Пнівне
49 c.Полиці
50 c.Радошинка
51 c.Раків Ліс
52 c.Рудка-Червинська
53 c.Соснівка
54 c.Сошичне
55 c.Ставище
56 c.Старі Червища
57 c.Стобихва
58 c.Стобихівка
59 c.Теклине
60 c.Тоболи
61 c.Фаринки
62 c.Хотешів
63 c.Черче
64 c.Яловацьк

Любешівський район
1 c.Березна Воля
1

25 c.Любешівська Воля

Примітка: Перелік складений згідно з Постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року
№106 та Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 року №600.
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2 c.Березич
3 c.Бірк
4 c.Бучи
5 c.Бихі
6 c.Велика Глуша
7 c.Великий Курінь
8 c.Ветл
9 c.Ві
10 c.Витул
11 c.В'язівне
12 c.Гірк
13 c.Гречищ
14 c.Дерево
15 c.Дібров
16 c.Дольсь
17 c.Залазз
18 с.Залізниц
19 c.Зарік
20 c.Зарудч
21 c.Каливиц
22 c.Лахвич
23 c.Лобн
24 смт Любешів

26 c.Люботин
27 c.Люб'язь
28 c.Мала Глуша
29 c.Міжгайці
30 c.Мукошин
31 c.Невір
32 c.Нові Березичі
33 c.Підкормілля
34 c.Погулянка
35 c.Пожог
36 c.Проходи
37 c.Рудка
38 c.Сваловичі
39 c.Седлище
40 c.Селісок
41 c.Судче
42 c.Угриничі
43 c.Хоцунь
44 c.Хутомир
45 c.Цир
46 c.Шлапань
47 c.Щитинь

Маневицький район
1 c.Бережниц
2 c.Будк
3 c.Велика Ведмежка
4 c.Велика Осниц
5 c.Велика Яблунька
6 c.Вовчиць
7 c.Гораймівк
8 c.Городо
9 c.Градд
10 c.Градись
11 c.Гута-Лісівськ
12 c.Довжиц
13 c.Загорівк
14 c.Замост
15 c.Зарічч
16 c.Кам'янух
17 c.Караси
18 c.Козлинич
19 c.Колоді
20 c.Комаров
21 c.Костюхнівк
22 c.Красновол
23 c.Кукл
24 c.Куликович
25 c.Лісов
26 c.Лишнівк
27 c.Майдан

28 c.Майдан-Липненський
29 c.Мала Ведмежка
30 c.Мала Осниця
31 c.Мала Яблунька
32 смт Маневичі
33 c.Матейки
34 c.Набруска
35 c.Нова Руда
36 с.Нові Підцаревичі
37 c.Новосілки
38 c.Нічогівка
39 c.Оконськ
40 c.Погулянка
41 c.Підгаття
42 c.Рудка
43 c.Северинівка
44 c.Серхів
45 c.Софіянівка
46 c.Старий Чорторийськ
47 c.Тельчі
48 c.Троянівка
49 c.Хряськ
50 c.Цміни
51 c.Череваха
52 c.Черськ
53 с.Чорниж
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Житомирська область
Ємільчинський район
1 c.Адамов
2 c.Антонівк
3 c.Бастова Рудня
4 c.Бобриц
5 c.Варварівка
6 c.Велика Глумча
7 c.Вересівк
8 c.Вікторівка
9 c.Вільхівк
10 c.Ганнопіл
11 c.Горбов
12 c.Дуг
13 c.Заровенк
14 c.Здоровец
15 c.Зелениц
16 c.Зорянк
17 c.Зосимівк
18 c.Йосипівк
19 c.Кам'янк
20 c.Катеринівка
21 c.Киселівк
22 c.Кочичин

23 c.Красногірка
24 c.Льонівка
25 c.Лука
26 c.Майдан
27 c.Малоглумчанка
28 c.Медведеве
29 c.Мойсіївка
30 c.Неділище
31 c.Нитине
32 c.Новоолександрівка
33 c.Омелуша
34 c.Паранине
35 c.Підлуби
36 c.Радичі
37 c.Руденька
38 c.Рудня-Іванівська
39 c.Рясне
40 c.Синявка
41 c.Сорочень
42 c.Усолуси
43 c.Хотиж
44 c.Шевченкове

Коростенський район
1 c.Бард
2 c.Берестовец
3 c.Бех
4 c.Велен
5 с.Вигі
6 c.Воронев
7 с.Горбач
8 c.Грозин
9 c.Давидк
10 c.Жабч
11 c.Житомирськ
12 c.Жупанівк
13 c.Клочев

14 c.Кожухівка
15 м.Коростень
16 с.Красногірка
17 c.Купеч
18 c.Купище
19 c.Немирівка
20 c.Обиходівка
21 c.Піски
22 с.Сарновичі
23 c.Сингаї
24 c-ще Сокорики
25 c.Чигирі
26 c.Шатрище

Лугинський район
1 c.Бобрич
2 c.Бовсун
3 c.Буд
4 c.Великий Дивли
5 c.Вербівк

19 c.Липники
20 смт Лугини
21 c.Лугинки
22 c.Малий Дивлин
23 c.Нова Рудня
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6 c.Волошин
7 c-ще гранітного кар'єру
8 c.Дібров
9 c Жеревц
10 смт Жовтнев
11 c.Запілл
12 c.Зарічк
13 c.Іванівк
14 c.Кам'яна Гірк
15 c.Красносілк
16 c.Кремн
17 c.Крупчатк
18 c.Леонівка

24 c.Осни
25 c.Остапи
26 c.Повч
27 c.Путиловичі
28 c.Радогоща
29 c.Старі Новаки
30 c.Солов'ї
31 c.Степанівка
32 c.Теснівка
33 c.Топільня
34 c.Чапаєвка
35 c.Червона Волока

Народицький район
1 c.Бабинич
2 c Батьківщин
3 c.Бродни
4 c.Вільхов
5 c.В'язівк
6 c.Гута-Ксаверівська
7 c.Гуто-Мар'яти
8 c.Грезл
9 с. Давидк
10 c.Жере
11 c.Закусил
12 c.Залісс
13 c.Клочк
14 c.Ласк
15 c.Латаш
16 c.Липлянщин
17 c.Мар'янівк
18 c.Мотійк

19 c.Нова Радча
20 c.Новий Дорогинь
21 c.Норинці
22 c.Одруби
23 c.Оржів
24 c.Радча
25 c.Ровба
26 c.Рудня-Кам'янка
27 с.Савченки
28 с.Славенщина
29 с. Слобода-В'язівка
30 с.Снитище
31 с.Стара Радча
32 c.Старий Дорогинь
33 с.Старий Кужіль
34 c.Сухарівка
35 c.Тичків
36 c.Яжберень

Новоград-Волинськи район
1 c.Брониц
2 смт Броницька Гут
3 c.Дубник
4 c.Кленов

5 c.Михіївка
6 c.Липине
7 c.Перелісянка
8 c.Прихід

Овруцький район
1 c.Антонович
2 c.Базарівк
3 c.Бережест
4 c.Бігун
5 c.Білокам'янк
6 c.Бірківськ
7 c.Богданівк
8 c.Бондар
9 c.Бондарівк

55 c.Мала Чернігівка
56 c.Мамеч
57 c.Мацьки
58 c.Можари
59 c.Мочульня
60 c.Мощаниця
61 c.Нагоряни
62 c.Невгоди
63 c.Нивки
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10 c.Будолюбівк
11 c.Велика Чернігівка
12 c.Велика Фосн
13 c.Великі Мошк
14 c.Верп
15 c.Верхня Рудн
16 c.Веселівк
17 c.Вознич
18 c.Гаєвич
19 c.Гладкович
20 c.Гладковицька Кам'янка
21 c.Городец
22 c.Грязев
23 c.Гунич
24 c.Гусарівк
25 c.Дівоши
26 c.Деревц
27 с.Довгинич
28 с-ще Дубовий Га
29 c.Дуб
30 c.Жолудівк
31 c. Заболот
32 c.Задорожо
33 c.Заськ
34 с.Збраньк
35 c.Збраньківц
36 c.Ігнатпіл
37 с.Іллімк
38 c.Кам'янівк
39 c.Камін
40 с.Кирдан
41 c.Кованк
42 c.Козул
43 c.Корак
44 с.Корчівк
45 c.Кошечк
46 c.Красилівк
47 c.Красносілк
48 c.Левковицький Млинок
49 c.Левкович
50 c.Листви
51 c.Личман
52 c.Лучанк
53 c-ще Магди
54 c.Мала Фосн

64 c.Нижня Рудня
65 c.Нова Рудня
66 с.Нові Велідники
67 c.Норинськ
68 м.Овруч
69 c.Оленичі
70 c.Острови
71 c.Павлюківка
72 c.Папірня
73 c.Переброди
74 смт Першотравневе
75 c.Піщаниця
76 c.Підвелідники
77 c.Підчашшя
78 c.Побичі
79 c.Поліське
80 c.Полохачів
81 с.Прибитки
82 c.Привар
83 c.Прилуки
84 c.Раківщина
85 c.Рокитне
86 c.Рудня
(Ігнатпільська c/Р)
87 c.Селезівка
88 c.Семени
89 c.Середня Рудня
90 c.Сирківщина
91 c.Сирниця
92 c.Ситівка
93 c.Слобода
94 с.Слобода-Шоломківська
95 c.Словечне
96 c.Смоляне
97 с.Сорокопень
98 с.Старі Велідники
99 c.Тхорин
100 c.Усове
101 c.Чабан
102 c.Червонка
103 c.Черевки
104 c.Черепин
105 с.Черепинки
106 с.Шоломки
107 c.Ясенець

Олевський район
1 c.Андріївк
2 c.Білокорович
3 c.Будк
4 смт Бучман
5 c-ще Вербов

24 c.Михайлівка
25 c.Млинок
26 смт Новоозерянка
27 смт Нові Білокоровичі
28 c.Озеряни
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6 c.Держанівк
7 c.Джерел
8 смт Дружб
9 c.Жовтнев
10 c.Жубрович
11 c.Журжевич
12 c.Замислович
13 c.Зольн
14 c.Зубкович
15 c.Кам'янк
16 c.Ковалівк
17 c.Комсомольськ
18 c.Копищ
19 c.Лісов
20 c.Лопатич
21 с-ще Лугов
22 c.Майда
23 c.Майдан-Копищенський

29 c.Перга
30 c.Пояски
31 c.Радовель
32 c.Рудня
33 c.Рудня-Замисловицька
34 c.Рудня-Озерянська
35 c.Рудня-Перганська
36 c.Рудня-Хочинська
37 c.Сарнівка
38 c.Сердюки
39 c.Стовпинка
40 c.Сущани
41 c.Тепениця
42 c.Устинівка
43 c.Хочине
44 c.Шебедиха
45 c.Юрове

Київська область;
Білоцерківський район
1 c.Йосипівка

2 c.Павлівка

Васильківський район
1 c.Степанівка
Вишгородський район
1 с.Круги
Іванківский район
1 с.Білий Бере
2 с.Воропаївк
3 c.Горностайпіл
4 c.Губи
5 c.Дитятк
6 с.Зори
7 смт Іванкі
8 c.Карпилівк
9 c.Лапутьк
10 с.Медви
11 с.Обухович

12 с.Оране
13 c.Піски
14 c.Прибірськ
15 с.Рокитна Слобода
16 c.Рудня-Тальська
17 с.Рудня-Шпилівська
18 c.Станишівка
19 с.Старі Соколи
20 c.Степанівка
21 с.Страхолісся
22 с.Фрузинівка

Поліський район
1 c.Луговик
Рокитнянський район
1 с.Синява

2 с.Мар'янівка
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Таращанський район
1 c.Буд
2 c.Кирдан

3 c.Кислівка
4 c.Лука

Рівненська область;
Володимирецький район
1 c.Антонівк
2 c.Бабк
3 c.Балахович
4 c.Березин
5 c.Берестівк
6 c.Біл
7 c.Більська Вол
8 c.Бишля
9 c.Великі Телкович
10 c.Великі Цепцевич
11 c.Великий Жолудсь
12 c.Веретен
13 c.Воронк
14 c.Городо
15 c.Дубівк
16 c.Дібров
17 c.Жовкин
18 c.Журавлин
19 c.Заболотт
20 c.Зелен
21 c.Зелениц
22 c.Іванч
23 c.Канонич
24 c.Кідр
25 c.Кошмак
26 c.Красносілл
27 c.Кругл
28 c.Кримн
29 c.Липн
30 c.Лозк
31 c.Луко

32 c.Любахи
33 c.Малі Телковичі
34 c.Малий Жолудськ
35 c.Маюничі
36 c.Мостище
37 c.Мульчиці
38 c.Нетреба
39 c.Новаки
40 c.Новосілки
41 c.Озеро
42 c.Озерці
43 c.Острів
44 c.Острівці
45 c.Полиці
46 c.Половлі
47 c.Радижеве
48 c.Ромейки
49 c.Рудка
50 c.Собіщиці
51 c.Сопачів
52 c.Сошники
53 c.Стара Рафалівка
54 c.Степангород
55 c.Суховоля
56 c.Уріччя
57 c.Хиночі
58 c.Чаква
59 c.Чудля
60 c.Чучеве
61 c.Щоків

Дубровицький район
1 c.Біл
2 c.Бережк
3 c.Бережниц
4 c.Берест
5 c.Білаш
6 c.Бродец
7 c.Велюн
8 c.Вербівк
9 c.Висоць
10 c.Вільн

28 c.Лугове
29 c.Лютинськ
30 c.Людинь
31 c.Миляч
32 c.Мочулище
33 c.Нивецьк
34 c.Озерськ
35 c.Орв'яниця
36 c.Осова
37 c.Партизанське
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11 c.Городищ
12 c.Гран
13 c.Грицьк
14 м.Дубровиц
15 c.Жаден
16 c.Загребл
17 c.Залішан
18 c.Залужж
19 c.Заслучч
20 c.Зелен
21 c.Золот
22 c.Колк
23 c.Кривиц
24 c.Крупов
25 c.Кура
26 c.Лісов
27 c.Літвиц

38 c.Переброди
39 c.Підлісне
40 c.Порубка
41 c.Працюки
42 c.Рудня
43 c.Сварицевичі
44 c.Селець
45 c.Смородськ
46 c.Соломіївка
47 c.Трипутня
48 c.Тумень
49 c.Удрицьк
50 c.Узлісся
51 c.Хилин
52 c.Хочин
53 c.Червоне
54 c.Ясинець

Зарічненський район
1 c.Бі
2 c.Боров
3 c.Бродниц
4 c.Бутов
5 c.Вичівк
6 c.Вовчиц
7 c.Голубн
8 c.Горинич
9 c.Дібрівсь
10 c.Дідівк
11 c.Дубчиц
12 c.Ждан
13 c.Задовж
14 c.Заозерь
15 смт Зарічн
16 c.Зелена Дібров
17 c.Іванчиц
18 c.Комор
19 c.Кони
20 c.Котир
21 c.Кути
22 c.Кухітська Вол
23 c.Кухч
24 c.Лисичи
25 c.Локниц
26 c.Любинь

27 c.Млин
28 c.Млинок
29 c.Морочне
30 c.Мутвиця
31 c.Неньковичі
32 c.Ниговищі
33 c.Нобель
34 c.Новорічиця
35 c.Новосілля
36 c.Олександрове
37 c.Омит
38 c.Острівськ
39 c.Парська
40 c.Перекалля
41 c.Привітівка
42 c.Прикладники
43 c.Радовель
44 c.Річиця
45 c.Річки
46 c.Сенчиці
47 c.Серники
48 c.Соломир
49 c.Тиховиж
50 c.Храпин
51 c.Чернин

Рокитнівський район
1 c.Березов
2 c.Білові
3 c.Більсь
4 c.Блажов

21 c.Купель
22 c.Лісове
23 c.Масевичі
24 c.Мушні
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5 c.Боров
6 c.Буд
7 c.Будки-Кам'янськ
8 c.Будки-Сновидовицькі
9 c.Вежиц
10 c.Глинн
11 c.Грабун
12 c.Дерт
13 c.Дроздин
14 c.Дубн
15 c.Єльн
16 c.Заболотт
17 c.Залав'
18 c.Кам'ян
19 c.Карпилівк
20 c.Кисоричі

25 c.Нетреба
26 c.Обсіч
27 c.Олександрівка
28 c.Осницьк
29 c.Остки
30 c.Переходичі
31 c.Познань
32 смт Рокитне
33 c.Рокитне
34 c.Сновидовичі
35 c.Старе Село
36 c.Старики
37 смт Томашгород
38 c.Томашгород
39 c.Хміль

Сарненський район
1 c.Білятич
2 c.Бутейк
3 c.Велике Вербч
4 c.Вир
5 c.Вирк
6 c.Висов
7 c.Волош
8 c.Глушиц
9 c.Гранітн
10 c.Грушівк
11 c.Гута-Перейм
12 c.Двірец
13 c.Довг
14 c.Дубняк
15 c.Зарів'
16 c.Зносич
17 c.Іванівк
18 c.Калинівк
19 c.Кам'яне-Случанське
20 c.Караси
21 c.Карпилівк
22 c.Катеринівк
23 смт Клесі
24 c.Клесі
25 c.Костянтинівк
26 c.Копищ
27 c.Корос
28 c.Кричильсь
29 c.Кузьмівк
30 c.Любикович
31 c.Люхч
32 c.Мале Вербч

33 c.Мар'янівка
34 c.Маслопуща
(Стрільська с/Р)
35 c.Мельниця
36 c.Немовичі
37 c-ще Немовичі
38 c.Обірки
39 c.Одринки
40 c.Олексіївка
41 c.Орлівка
42 c.Підгірник
43 c.Поляна
44 c.Пугач
45 c.Ремчиці
46 c.Рудня-Карпилівська
47 c.Селище
48 c-ще Страшеве
49 c.Стрільськ
50 c.Тинне
51 c.Тріскині
52 c.Труди
53 c.Тутовичі
54 c.Убереж
55 c.Угли
56 c.Федорівка
57 c.Цепцевичі
58 c.Чабель
59 c-ще Чемерне
60 c.Чудель
61 c.Яблунька
62 c.Яринівка
63 c.Ясногірка
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Сумська область
Шосткинський район
1 c.Богданівк

2 c.Пирогівка

Черкаська область
Звенигородський район
1 c.Чичиркозівк

2 с.Княжа

Лисянський район
1 c. Петрівська Гута
Канівський район
1 c.Тростянець
Чернівецька область
Кіцманський район
1 с.Киселів
Чернігівська область
Козелецький район
1 с.Лошакова Гут
2 с.Сорокошичі

3 с.Тужар

Корюківський район
1 с.Будищ
2 c.Озереди

3 с.Савинки

Ріпкинський район
1 c.Грабівк
2 c.Губич
3 c.Гуньківк
4 c.Задеріївк
5 c.Зубах
6 c.Комарівк
7 c-ще Левичівк
8 c.Лісківка

9 c.Мекшунівка
10 c.Миси
11 c.Неданчичі
12 c.Нова Рудня
13 c.Пролетарська Рудня
14 c.Червона Гута
15 c.Шкуранка

Семенівський район
1 c.Блешн
2 c.Гат
3 c.Зарічч
4 c.Карпович
5 c.Красні Лоз
6 c.Кути Друг

8 c.Лісківщина
9 c.Набережне
10 c.Парня
11 c.Ракужа
12 c.Тимоновичі
13 c.Червоний Гай
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7 c.Кути Перш

14 с.Червоний Пахар

Сосницький район
1 с.Свірок
Чернігівський район
1 c.Боровик
2 c.Будищ
3 c.Василева Гут
4 c.Ворохівк
5 c.Гляди
6 c.Дніпровськ
7 c.Заво
8 c.Загатк
9 c.Конюшівк
10 c.Лине
11 c.Ліск
12 c.Лісн
13 с.Мньов

14 c-ще Пакуль
15 c.Папірня
16 c.Пильня
17 с-ще Північне
18 c.Повидів
19 c.Прохорів
20 c.Рудня
21 c.Семенягівка
22 c.Старик
23 c.Хатилова Гута
24 с-ще Центральне
25 c.Шмаївка

4.ЗОНА ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГіЧНОГО КОНТРОЛЮ
Вінницька область
Гайсинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Кунка
Тиврівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Уяринці
Тульчинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Крищинці
За соціально-економічним фактором
2 с.Маньківк

3 c.Михайлівка

Чечельницький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Вербка
За соціально-економічним фактором
2 c.Куренівк

3 с.Василівка

Житомирська область
Володарсько-Волинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
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1 смт Іршанськ
Ємільчинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Аполлонівк
30 c.Мала Глумча
2 c.Бараш
31 c.Малий Кривотин
3 c.Березник
32 c.Миколаївка
4 c.Березівк
33 c.Мокляки
5 c.Бобрицька Болярк
34 c.Нараївка
6 c.Болярк
35 c.Новосілка
7 c.Брідо
36 c.Нові Серби
8 c.Будо-Бобриц
37 c.Осова
9 c.Велика Цвіл
38 c.Осівка
10 c.Верб
39 c.Покощеве
11 c.Вільшанк
40 c.Полоничеве
12 c.Вірівк
41 c.Просіка
13 c.Володимирівк
42 c.Рудня-Миколаївка
14 c.Ганнівк
43 c.Садки
15 c.Гута-Бобрицьк
44 c.Сербо-Слобідка
16 c.Гута-Зеленицьк
45 c.Серби
17 c.Дзержинсь
46 c.Сергіївка
18 c.Дібрівк
47 c.Середи
19 с.Єлизаветпіл
48 c.Симони
20 смт Ємільчин
49 c.Ситне
21 c.Забаро-Давидівк
50 c.Спаське
22 c.Запруд
51 c.Старі Серби
23 c.Ілляшівк
52 c.Степанівка
24 c.Кам'яногірк
53 c.Тайки
25 c.Королівк
54 c.Хутір-Мокляки
26 c.Кося
55 c.Червоний Бір
27 c.Кривоти
56 c.Чміль
28 c.Куліш
57 c.Яблунівка
29 c.Лебід
58 c.Яменець
За соціально-економічним фактором
59 с.Андрієвич
60 с.Великий Яблунец
61 с.Євгенівк
62 с.Киянк
63 с.Крем'янк
64 с.Малий Яблунец
65 с.Маринівк
66 с.Мар'янівк
67 с.Михайлівка

68 с.Непізнаничі
69 с.Рихальське
70 с.Рогівка
71 с.Сімаківка
72 с.Стара Гута
73 с.Старий Хмерин
74 с.Старі Непізнаничі
75 смт Яблунець

Коростенський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Березівк
18 с.Межирічка
2 c.Болярк
19 с.Михайлівка
3 c.Булахівк
20 с.Новаки
4 c.Васькович
21 с.Плещівка
5 c.Великий Лі
22 с.Поліське
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6 c.Виден
7 c.Горщи
8 c.Дідкович
9 c.Дружбівк
10 c.Зубівщин
11 c.Іскорост
12 c.Каленськ
13 c.Калинівк
14 c.Ковбащин
15 c.Корм
16 c.Краснопіл
17 с.Мединівк

23 с.Пугачівка
24 c.Розтяжин
25 c.Рудня (Поліська c/Р)
26 c.Рудня-Ушомирська
27 c.Садибне
28 c.Сантарка
29 c.Стремигород
30 c.Субине
31 c.Ушомир
32 c.Ходачки
33 c.Хотинівка
34 c.Щорсівка

За соціально-економічним фактором
35 с.Березнев
36 c.Боровиц
37 c.Дібров
38 c.Домоло
39 с.Зарічч
40 c.Майданівк
41 с.Мала Зубівщин

42 c-ще Мирний
43 c.Мошківка
44 с.Радянське
45 с.Соболівка
46 c.Струмок
47 с.Ходаки
48 с.Чолівка

Лугинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Березовий Гру
7 c.Літки
2 c.Будо-Літк
8 c.Новосілка
3 c.Великий Лі
9 c.Нові Новаки
4 с.Глухов
10 c.Підостапи
5 c.Калинівк
11 c.Старосілля
6 c.Красностав
Малинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Дружн
8 c.Пристанційне
2 c.Жовтнев
9 c.Савлуки
3 с.Зелений Га
10 c.Тишів
4 c.Лісов
11 с.Трудолюбівка
5 с.Мар'яти
12 c.Червоний Лан
6 с.Морозівк
13 с.Щербатівка
7 с.Недашки
За соціально-економічним фактором
14 с.Виші
15 с.Вишнянк
16 с.Вороб'ївщин
17 с.Гамарн
18 c.Головк
19 c.Квітнев
20 c.Крушник
21 c.Ксавері

27 с.Нові Вороб'ї
28 c.Омелянівка
29 с.П'ятидуб
30 с.Рудня-Вороб'ївська
31 с.Рутвянка
32 с.Свиридівка
33 с.Слобідка
34 с.Стара Гута
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22 с.Кутищ
23 c.Лідівк
24 с.Нова Гут
25 с.Нова Рутвянк
26 с.Нове Житт

35 c.Стримівщина
36 с.Червоний Плугатар
37 смт Чоповичі
38 с.Шевченкове
39 с.Яблунівка

Народицький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Болотниц
4 c.Славковиці
2 c.Буда-Голубієвич
5 с.Червоне
3 c.Сингаї
За соціально-економічним фактором
6 с.Вил
7 с.Недашківка

8 с.Рубежівка

Новоград-Волинський район
За соціально-економічним фактором
1 c.Курчиц
2 c.Курчицька Гут

3 c.Ходурки
4 c.Червона Воля

Овруцький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Барвінков
12 c.Мишковичі
2 c.Білк
13 c.Новосілки
3 c.Велика Хайч
14 c.Павловичі
4 c.Великий Кобили
15 c.Підруддя
5 c.Зарічч
16 c.Потаповичі
6 c.Клинец
17 c.Скребеличі
7 c.Колосівк
18 c.Слобода-Новоселицька
8 c.Коптівщин
19 c.Сташки
9 c.Коренівк
20 c.Стугівщина
10 c.Мала Хайч
21 c.Товкачі
11 c Малий Кобили
22 c.Хлупляни
За соціально-економічним фактором
23 с.Гоші
24 с.Лукішк
25 с.Малі Мошк
26 с.Острі

27 с.Покалів
28 с.Радчиці
29 с.Теклівка
30 с.Яцковичі

Олевський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Бацев
7 c.Ліски
2 c.Болярк
8 c.Обище
3 c.Варварівк
9 смт Олевськ
4 c.Забороч
10 c.Рудня-Бистра
5 c.Киши
11 c.Хмелівка
6 c.Корощине
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За соціально-економічним фактором
12 с.Артинсь
13 с-ще Сновидовичі

14 с.Соснівка

Київська область
Білоцерківський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Вербов
5 с.Мала Антонівка
2 c.Затиш
6 c.Михайлівка
3 c.Іванівк
7 c.Олійникова Слобода
4 c.Красн
8 c.Тарасівка
Богуславський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Бране Пол
7 c.Поташня
2 c.Ісайк
8 c.Саварка
3 c.Киданівк
9 c.Софійка
4 c.Коряківк
10 c.Щербашенці
5 c.Митаївк
11 c.Яцюки
6 c.Москаленки
За соціально-економічним фактором
12 с.Гут
13 с.Дмитренк
14 с.Івк

15 с.Лютарі
16 с.Побережка
17 с.Хохітва

Бородянський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 смт Бабинц
13 с.Мигалки
2 с.Берестянк
14 с.Микуличі
3 с.Бондарн
15 c.Мирча
4 смт Бородянк
16 х.Михайленків
5 c.Великий Лі
17 с.Нова Гребля
6 с.Дружн
18 с.Нове Залісся
7 с.Здвижівк
19 с.Небрат
8 смт Клавдієво-Тарасове
20 c.Пилиповичі
9 c Коблиц
21 c.Пороскотень
10.с.Коблицький Лі
22 c.Раска
11 c.Красний Рі
23 с.Торф'яне
12 с.Луб`янка
За соціально-економічним фактором
24 с.Буда-Бабинецьк
25 с.Вабл
26 с.Озер
27 смт Пісківка
Васильківський район

28 с.Рудня-Мигальська
29 с.Тальське
30 с.Шибене
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За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Вільшанська Новоселиця
3 c.Червоне
2 с.Петрівка
За соціально-економічним фактором
4 c.Червоне Пол

5 c.Шевченківка

Вишгородський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Абрамівк
15 c.Овдієва Нива
2 c.Андріївк
16 с.Петрівське
3 c.Богдан
17 c.Пилява
4 c.Ваховк
18 c.Рихта
5 c.Володимирівк
19 c.Рови
6 с.Глібівк
20 с.Ровжі
7 c.Гута-Катюжанськ
21 c.Розтісне
8 с.Дудк
22 c.Ритні
9 с.Жуки
23 c.Рудня-Димерська
10 с.Каменк
24 c.Сичівка
11 c.Катюжанк
25 c.Сухолуччя
12 с.Лісович
26 c.Толокунь
13 c.Любидв
27 c.Федорівка
14 c.Любимівка
За соціально-економічним фактором
28 с.Савенки
Іванківський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Болотн
11 c.Леонівка
2 c.Доманівк
12 c.Нові Соколи
3 c.Жміївк
13 c.Пироговичі
4 c.Запрудк
14 c.Потоки
5 c.Зимовищ
15 c.Русаки
6 c.Кіров
16 c.Сукачі
7 c.Ковалівк
17 c.Феневичі
8 c.Коленц
18 c.Хочева
9 c.Коленцівськ
19 c.Шпилі
10 c.Красилівк
20 c.Яхнівка
За соціально-економічним фактором
21 c.Блідч
22 c.Буда-Полідарівська
23 c.Варівсь
24 c.Верхолісс
25 c.Димарк
26 c.Жерев
27 c.Жеревпілл
28 c.Зарудд
29 c.Захарівк

41 c.Петрівське
42 c.Підгайне
43 c.Полідарівка
44 c.Поталіївка
45 c.Рахвалівка
46 c.Розважів
47 c.Рудня-Левківська
48 c.Рудня-Сидорівська
49 c.Сидоровичі
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30 c.Кропивн
31 c.Кухар
32 c.Людвинівк
33 c.Макарівк
34 c.Мала Макарівк
35 c.Мокра Корм
36 c.Мусійк
37 c.Нові Макалевич
38 c.Олив
39 c.Олизарівк
40 c.Осовец
(Димарська c/Р)

50 c.Слобода-Кухарська
51 c.Соснівка
52 c.Ставрівка
53 c.Старовичі
54 c.Тетерівське
55 c.Термахівка
56 c.Федорівка
57 c.Чкаловка
58 c.Шевченкове
(Розважівська с/Р)
59 c.Шевченкове

Кагарлицький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Антонівк
6 c.Леонівка
2 c.Горохов
7 c.Новосілки
3 c.Горохуватк
8 c.Переселення
4 c.Жовтнев
9 c.Петрівське
5 c.Іванівк
10 c.Шпендівка
(Горохівська c/Р)
За соціально-економічним фактором
11 с.Тарасівка
Макарівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Завалівк
5 с.Соснівка
2 с.Копіївк
6 с.Червона Слобода
3 смт Кодр
7 с.Юрів
4 смт Макарів-1
За соціально-економічним фактором
8 с.Конопельки
Миронівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Дудар
3 с.Ходорів
2 с.Зеленьки
За соціально-економічним фактором
4 с.Ведмедівк

5 с.Грушів

Обухівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Долина
За соціально-економічним фактором
2 с.Макарівка
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Поліський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Військов
5 c.Рагівка
2 c.Зелена Полян
6 c.Стара Марківка
3 c.Млачівк
7 c.Червона Зірка
4 c.Нівецьк
8 c.Черемошна
За соціально-економічним фактором
9 c.Буда-Вовчківська
10 c.Буда-Радинськ
11 c.Вересн
12 c.Володарк
13 c.Вовчкі
14 c.Городещин
15 c.Дубова (Володарська с/Р)
16 с.Дубова (Красятицька с/Р)
17 c.Залишан
18 c.Калинівк

19 c.Красятичі
20 c.Максимовичі
21 c.Міхлівщина
22 с.Омелянівка
23 с.Орджонікідзе
24 с.Радинка
25 с.Стещина
26 c.Стовпне
27 c.Федорівка
28 c.Чапаєве
29 c.Шкнева

Рокитнянський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Бакумівк
7 c.Петрівське
2 c.Житні Гор
8 c.Ромашки
3 c.Любк
9 c.Савинці
4 c.Маківк
10 c.Телешівка
5 c.Насташк
11 c.Шарки
6 c.Ольшаниця
За соціально-економічним фактором
12 c.Бушев
13 с.Колесникове

14 с.Луб'янка

Сквирський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Андріївка
За соціально-економічним фактором
2 с.Великополовецьк

3 с.Мала Михайлівка

Ставищенський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Любча
За соціально-економічним фактором
2 с.Гостра Могила
Таращанський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Бовку
4 с.Маковецьке
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2 c.Ківшуват
3 c.Лук'янівка

5 c.Степок

За соціально-економічним фактором
6 с.Малоберезанське
Міста обласного підпорядкування
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 м.Славутич
Рівненська область
Березнівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Адамівк
29 c.Карачун
2 c.Антонівк
30 c.Князівка
3 c.Балашівк
31 c.Колодязне
4 смт Березн
32 c.Кургани
5 c.Білк
33 c.Левачі
6 c.Більчак
34 c.Лінчин
7 c.Богуш
35 c.Малинськ
8 c.Бронн
36 c.Малушка
9 c.Бистрич
37 c.Маринин
10 c.Ведмедівк
38 c.Михалин
11 c.Велика Купл
39 смт Моквин
12 c.Великі Селищ
40 c.Мочулянка
13 c.Велика Совп
41 c.Новий Моквин
14 c.Велике Пол
42 c.Озірці
15 c.Вілл
43 c.Орлівка
16 c.Вільхівк
44 c.Підгало
17 c.Віткович
45 c.Поліське
18 c.Глибочо
46 c.Поляни
19 c.Голубн
47 c.Прислуч
20 c.Городищ
48 c.Сівки
21 c.Грушівк
49 смт Соснове
22 c.Грушівська Гут
50 c.Тишиця
23 c.Губкі
51 c.Хмелівка
24 c.Друхі
52 c.Хотин
25 c.Замостищ
53 c.Яблунне
26 c.Зірн
54 c.Ялинівка
27 c.Іванівк
55 c.Яринівка
28 c.Кам'янк
56 c.Яцьковичі
Володимирецький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Велихі
4 c.Довговоля
2 смт Володимирец
5 смт Нова Рафалівка
3 c.Городец
6 c.Сварині
Сарненський район
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За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 м.Сарн
2 смт Степань
Міста областного підрядкування
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 м.Кузнецовськ
Сумська область
Шосткинський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Богданк
2 c.Вовна
За соціально-економічним фактором
3 с.Дібрівк
4 с.Ковтунове

5 с.Чорні Лози

Ямпільський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Базелівщин
2 с.Майське
За соціально-економічним фактором
3 с.Степн; 4 с.Феофилівка
Тернопільська область
Чортківський райо
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Вереснев
3 c.Зелене
2 c.Заводськ
4 c.Коцюбинчики
За соціально-економічним фактором
5 с.Сокиринці
Хмельницька область
Кам'янець - Подільський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Нововолодимирівка
За соціально-економічним фактором
2 с.Ніверк
3 с.Чорнокозинці
Чемеровецький район

4 с.Шустівці
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За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Велика Зелен
2 с.Мала Зелена
За соціально-економічним фактором
3 с.Вікторівк
4 с.Криків

5 с.Шидлівці

Черкаська область
Звенигородський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с-ще Олександрівка
За соціально-економічним фактором
2 с.Мизинівк

3 с.Стара Буда

Канівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Грищенц
3 c.Пищальники
2 c.Литвинець
За соціально-економічним фактором
4 с.Лазірц
7 с.Потапці
5 с.Ковал
8 с-ще Райок
6 с.Курилівка
Катеринопільський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Шостакове
Корсунь-Шевченківсий район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Гута-Стеблівськ
4 с.Склименці
2 c.Зарічч
5 c.Скрипчиці
3 c.Миколаївк
6 c-ще Хлерівка
За соціально-економічним фактором
7 с.Сидорівка
Лисянський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Журжинці
Тальнівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Піщана
За соціально-економічним фактором
2 с.Лоташеве
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Шполянський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Георгіївка
За соціально-економічним фактором
2 с.Іскрен

3 с.Капустине

Чернівецька область
Заставнівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Бабин
За соціально-економічним фактором
2 с.Вимуші

3 с.Рудка

Кіцманський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Борівц
2 c.Шишківці
За соціально-економічним фактором
3 с.Южинець
Чернігівська область
Козелецький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Бі
6 с.Косачівка
2 с.Виповзі
7 с.Лутава
3 смт Десн
8 с.Отрохи
4 с.Карпилівк
9 с.Рудня
5 с.Короп'є
За соціально-економічним фактором
10 с.Морівськ
Корюківський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Хотіївка
За соціально-економічним фактором
2 с.Бре
3 с.Лубенец
4 с.Нова Гуринівк
5 с.Самотуг
Ріпкинський район

6 с.Сядрине
7 с.Тельне
8 с.Ховдіївка
9 с.Червоний Довжик
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За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Бахан
3 с.Кратинь
2 с.Грабі
4 c.Сенюки
За соціально-економічним фактором
5 c.Кам'янк
6 с.Кисл
7 с.Петруш
8 с.Пилипч
9 с.Пізнопали

10 с.Плехтіївка
11 с.Рашкова Слобода
12 с.Суслівка
13 с.Чудівка

Семенівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Дачн
7 c.Орликівка
2 c.Калинівськ
8 c.Прогрес
3 c.Кривуш
9 м.Семенівка
4 c.Криничк
10 c.Улянівське
5 c.Медведівк
11 c.Хотіївка
6 c.Мх
12 c.Чорнозем
За соціально-економічним фактором
13 c.Баранівк
14 c.Городо
15 c.Зелений Га
16 с.Іванівк
17 c-ще Іванпут
18 c.Логи

19 c.Марс
20 c.Михайлове
21 c.Першотравневе
22 c.Ракути
23 c.Східне

Сосницький район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 c.Ляшківц
2 c Матвіївка
За соціально-економічним фактором
3 с.Кудрівк
4 с.Полісс

5 c.Соснівка
6 с.Хлоп'яники

Чернігівський район
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1 с.Ведильц
3 c.Храпате
2 c.Пустинки
За соціально-економічним фактором
4 с.Малійки
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Додаток 7
Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)
Категорія
земель за
функцією
використання

Код
розділу
КВЕД

Землі
житлової
забудови

Склад категорії земель

Землі індивідуального житлового будівництва і
господарських будівель

Значення коефіцієнту
Кф

1,0

Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної
забудови

Землі
промисловості

DA

Землі харчової промисловості (включаючи
риболовство; діяльність риборозплідників;рибних
ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством;
мисливства та пов'язаних з ними послуг)
Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування
тютюну та махорки, що відноситься до земель
сільськогосподарського використання)

DB

Землі текстильної промисловості та пошиття одягу
Землі виробництв готового одягу та хутра

DC

Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття

DD

Землі оброблення деревини та виробництва виробів з
деревини

DE

Землі виробництва паперу та картону
Землі видавничої справи, поліграфічної
промисловості, відтворення друкованих матеріалів

1,2
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Категорія
земель за
функцією
використання
Землі
промисловості

Код
розділу
КВЕД

Склад категорії земель

Значення коефіцієнту
Кф

DF

Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки
та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного
вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого
урану, що відноситься до земель гірничої
промисловості і гірничих розробок)

1,2

DG

Землі хімічного виробництва (окрім видобування
природного газу, що відноситься до земель гірничої
промисловості і гірничих розробок)

DH

Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім
виробництв по ремонту, встановлення або заміни
пошкоджених шин, що відноситься до комерційного
використання)

DI

Землі виробництва інших неметалевих мінеральних
виробів (окрім первинної обробки каменю в кар'єрах,
що відноситься до земель гірничої промисловості і
гірничих розробок)

DJ

Землі металургії
Землі обробки металу

DK

Землі виробництва машин та устаткування

DL

Землі виробництва канцелярських та електроннообчислювальних машин
Землі виробництва електричних машин і апаратури
Землі виробництва устаткування для радіо,
телебачення та зв'язку
Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних
пристроїв та годинників

DM

Землі виробництва автомобілів
Землі іншого транспортного устаткування (окрім
технічного забезпечення, ремонту та
переустаткування автомобілів, що відноситься до
земель комерційної діяльності)

DN

Землі виробництва меблів
Землі інших видів виробництва
Землі оброблки відходів (окрім оптової та роздрібної
торгівлі металевими і неметалевими відходами та
брухтом, а також іншими уживаними товарами, що
відноситься до земель комерційної діяльності)

F

Землі будівництва (за винятком будівельних
майданчиків)

Землі
досліджень та
розробок

G73

Землі досліджень та розробок

1,2

Землі гірничої
промисловості і
гірничих
розробок

C

Землі видобування енергетичних матеріалів

1,0

Землі видобування неенергетичних матеріалів
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Категорія
земель за
функцією
використання
Землі комерційного
використання

Код
розділу
КВЕД
G

Склад категорії земель

Значення коефіцієнту
Кф

Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту

2,5

Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі
Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх
ремонт
H

Землі готелів та ресторанів

J

Землі підприємств фінансового посередництва
Землі підприємств страхування
Землі підприємств, що здійснюють допоміжну
діяльність у сфері фінансів та страхування

K

Землі підприємств, що здійснюють операції з
нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам
Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері
інформатизації
Землі підприємств, що здійснюють послуги, які
надаються переважно юридичним особам

Землі
громадського
призначення

O93

Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні
послуги

O92.7

Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері
відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші
тощо)

O91

Землі громадської діяльності

О92

Землі підприємств, що здійснюють колективні,
громадські та особисті послуги (за винятком
підприємств, що здійснюють діяльність у сфері
відпочинку та розваг)

L

Землі державного управління

M

Землі освіти

N

Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги

..

Землі оборони

0,7

336
Категорія
земель за
функцією
використання
Землі
транспорту,
зв'язку

Землі технічної інфраструктури

Код
розділу
КВЕД

Склад категорії земель

I60

Землі наземного і підземного транспорту (землі
шляхів, землі автомобільного, залізничного,
трамвайного і тролейбусного, трубопровідного
транспорту, землі метрополітену)

I61

Землі водного транспорту

I62

Землі авіаційного транспорту

I64

Землі пошти та зв'язку

Е

Землі виробництва електроенергії та газу

Значення коефіцієнту
Кф

0,8

0,65

Землі виробництва та розподілення тепла
Землі збору, очищення та розподілення води
Землі підприємств, що здійснюють асенізацію,
прибирання вулиць та обробки відходів

Інші землі

Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень
загального та спеціального користування)

0,5

Землі кладовищ та крематоріїв

0,5

Землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення

0,5

Землі оздоровчого та рекреаційного призначення

0,5

Землі історико-культурного призначення

0,5

Землі лісового господарства і пов'язані з ним послуги

0,5

Землі під водою, в тому числі:

Землі
змішаного
використання

з площею акваторії до 50 га включно

0,5

з площею акваторії від 50,1 га до 100 га включно

0,4

з площею акваторії від 100,1 га до 150 га включно

0,3

з площею акваторії від 150,1 га до 200 га включно

0,2

з площею акваторії від 200,1 га і більше

0,1

Землі запасу та резервного фонду

0,5

Інші відкриті (незабудовані) землі в межах
населеного пункту

0,1

Розрахунково
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Додаток 8
Рейтинги інвестиційної привабливості міст України.
Місто

Регіон

Київ

-

Славутич

Київська

Ужгород

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
1

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

2

1,5

2

91

46,5

Закарпатська

3

35

19

Бориспіль

Київська

4

45

24,5

Южне

Одеська

5

98

51,5

Сімферополь

АР Крим

6

48

27

Трускавець

Львівська

7

3

5

Івано-Франківськ

ІваноФранківська

8

71

39,5

Ялта

АР Крим

9

1

5

Красний Лиман

Донецька

10

130

70

Енергодар

Запорізька

11

36

23,5

Львів

Львівська

12

5

8,5

Кузнецовськ

Рівненська

13

68

40,5

Луцьк

Волинська

14

37

25,5

Іллічівськ

Одеська

15

10

12,5

Рівне

Рівненська

16

64

40

Чернівці

Чернівецька

17

17

17

Дніпропетровськ

Дніпропетровська

18

9

13,5

Южноукраїнськ

Миколаївська

19

109

64

Теплодар

Одеська

20

172

96

Тернопіль

Тернопіль

21

63

42

Нетішин

Хмельницька

22

145

83,5

Полтава

Полтавська

23

15

19

Хмельницький

Хмельницька

24

40

32

Суми

Сумська

25

94

59,5

Новодністровськ

Чернівецька

26

171

98,5

Мукачеве

Закарпатська

27

152

89,5

Харків

Харківська

28

6

17

Одеса

Одеська

29

8

18,5

Черкаси

Черкаська

30

53

41,5

338
Місто

Регіон

Судак

АР Крим

Ковель

Волинська

Каховка

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
31

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

12

21,5

32

92

62

Херсонська

33

144

88,5

Кременчук

Полтавська

34

74

54

Вінниця

Вінницька

35

54

44,5

Запоріжжя

Запорізька

36

16

26

Миколаїв

Миколаївська

37

13

25

Саки

АР Крим

38

50

44

Житомир

Житомирська

39

41

40

Самбір

Львівська

40

80

60

Донецьк

Донецька

41

7

24

Бровари

Київська

42

62

52

Червоноград

Львівська

43

57

50

Чернігів

Чернігівська

44

27

35,5

Алушта

АР Крим

45

4

24,5

Кіровоград

Кіровоградська

46

93

69,5

47

11

29

Севастополь
Херсон

Херсонська

48

38

43

Вільногірськ

Дніпропетровська

49

148

98,5

Вугледар

Донецька

50

168

109

Красноперекопськ

АР Крим

51

160

105,5

Луганськ

Луганська

52

34

43

Калуш

ІваноФранківська

53

113

83

Коломия

ІваноФранківська

54

106

80

Стрий

Львівська

55

24

39,5

Авдіївка

Донецька

56

89

72,5

Феодосія

АР Крим

57

14

35,5

Берегове

Закарпатська

58

121

89,5

Дрогобич

Львівська

59

51

55

Маріуполь

Донецька

60

18

39

339
Місто

Регіон

Яремча

ІваноФранківська

Нова Каховка

Херсонська

Ладижин

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
61

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

31

46

62

101

81,5

Вінницька

63

135

99

Коростень

Житомирська

64

70

67

Павлоград

Дніпропетровська

65

23

44

БілгородДністровський

Одеська

66

156

111

Сєвєродонецьк

Луганська

67

60

63,5

Першотравенськ

Дніпропетровська

68

128

98

Хмільник

Вінницька

69

100

84,5

Прилуки

Чернігівська

70

161

115,5

Комсомольськ

Полтавська

71

99

85

НовоградВолинський

Житомирська

72

125

98,5

Бердичів

Житомирська

73

116

94,5

Кам’янецьПодільський

Хмельницька

74

28

51

Канів

Черкаська

75

146

110,5

Хуст

Закарпатська

76

158

117

Біла Церква

Київська

77

78

77,5

Кривий Ріг

Дніпропетровська

78

19

48,5

Славута

Хмельницька

79

67

73

Сміла

Черкаська

80

114

97

Ірпінь

Київська

81

52

66,5

Козятин

Вінницька

82

115

98,5

Фастів

Київська

83

165

124

Євпаторія

АР Крим

84

20

52

Світловодськ

Кіровоградська

85

95

90

Борислав

Львівська

86

56

71

Жданівка

Донецька

87

86

86,5

340
Місто

Регіон

Джанкой

АР Крим

Охтирка

Сумська

Краматорськ

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
88

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

127

107,5

89

102

95,5

Донецька

90

33

61,5

Ізмаїл

Одеська

91

69

80

Новомосковськ

Дніпропетровська

92

46

69

Вознесенськ

Миколаївська

93

77

85

Алчевськ

Луганська

94

149

121,5

Васильків

Київська

95

90

92,5

Могилів-Подільський

Вінницька

96

134

115

Знам’янка

Кіровоградська

97

133

115

Кіровське

Донецька

98

88

93

ПереяславХмельницький

Київська

99

173

136

Очаків

Миколаївська

100

30

65

Миргород

Полтавська

101

61

81

Жмеринка

Вінницька

102

126

114

ВолодимирВолинський

Волинська

103

111

107

Умань

Черкаська

104

47

75,5

Нововолинськ

Волинська

105

120

112,5

Шепетівка

Хмельницька

106

58

82

Ромни

Сумська

107

118

112,5

Тернівка

Дніпропетровська

108

151

129,5

Армянськ

АР Крим

109

154

131,5

Орджонікідзе

Дніпропетровська

110

153

131,5

Дніпродзержинськ

Дніпропетровська

111

25

68

Котовськ

Одеська

112

141

126,5

Ясинувата

Донецька

113

87

100

Ніжин

Чернігівська

114

162

138

Болехів

ІваноФранківська

115

166

140,5

341
Місто

Регіон

Нікополь

Дніпропетровська

Лубни

Полтавська

Дебальцеве

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
116

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

21

68,5

117

109

113

Донецька

118

122

120

Золотоноша

Черкаська

119

124

121,5

Дубно

Ровенська

120

142

131

Бердянськ

Запорізька

121

79

100

Конотоп

Сумська

122

110

116

Старокостянтинів

Хмельницька

123

72

97,5

Мелітополь

Запорізька

124

155

139,5

Керч

АР Крим

125

81

103

Допропілля

Донецька

126

136

131

Березань

Київська

127

159

143

Лозова

Харківська

128

104

116

Слов’янськ

Донецька

129

26

77,5

Глухів

Сумська

130

164

147

Острог

Ровенська

131

167

149

Харцизьк

Донецька

132

44

88

Первомайський

Харківська

133

131

132

Ровеньки

Луганська

134

119

126,5

Артемівськ

Донецька

135

105

120

Свердловськ

Луганська

136

147

141,5

Шостка

Сумська

137

103

120

Куп’янськ

Харківська

138

65

101,5

Первомайськ

Миколаївська

139

97

118

Докучаєвськ

Донецька

140

138

139

Димитров

Донецька

141

75

108

Олександрія

Кіровоградська

142

59

100,5

Жовті Води

Дніпропетровська

143

117

130

Лисичанськ

Луганська

144

29

86,5

Краснодон

Луганська

145

132

138,5

342
Місто

Регіон

Рубіжне

Луганська

Марганець

Дніпропетровська

Токмак

Рейтинг за
інтегральною
оцінкою
інвестиційної
привабливості
Інституту
реформ
146

Рейтинг за
нормативною
грошовою
оцінкою

Загальний
рейтинг
інвестиційної
привабливості

49

97,5

147

112

129,5

Запорізька

148

139

143,5

Дружківка

Донецька

149

96

122,5

Синельникове

Дніпропетровська

150

157

153,5

Чугуїв

Харківська

151

84

117,5

Ізюм

Харківська

152

83

117,5

Костянтинівка

Донецька

153

73

113

Ватутіне

Черкаська

154

170

162

Красноармійськ

Донецька

155

66

110,5

Селідове

Донецька

156

137

146,5

Горлівка

Донецька

157

32

94,5

Макіївка

Донецька

158

22

90

Шахтарськ

Донецька

159

43

101

Лебедин

Сумська

160

143

151,5

Стаханов

Луганська

161

163

162

Антрацит

Луганська

162

107

134,5

Красний Луч

Луганська

163

55

109

Єнакієве

Донецька

164

39

101,5

Новогродівка

Донецька

165

169

167

Ржищів

Київська

166

174

170

Люботин

Харківська

167

85

126

Сніжне

Донецька

168

76

122

Первомайськ

Луганська

169

129

149

Дзержинськ

Донецька

170

123

146,5

Торез

Донецька

171

42

106,5

Брянка

Луганська

172

82

127

Кіровськ

Луганська

173

150

161,5

