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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота з дисципліни "Організація і управління  
виробництвом" має за мету закріпити теоретичні знання з 
організації виконання проектних, вишукувальних землевпорядних, 

земельно-кадастрових і земельно-оціночних робіт кожним 

працівником створеної проектної групи на практиці. Основним 

завданням курсової роботи навчити кожного студента здійснити: 

формування штатного складу працівників проектної групи, підбір 

необхідних видів робіт, розрахунок потреби в кадрах; складання 
кошторисно-договірної документації; планування виконання робіт 
кожним працівником групи на місяць, квартал і рік; планування 
виконання окремих видів робіт за джерелами фінансування; 
розрахунок кошторису витрат і чистого прибутку в групі; облік; 

звітність виконаних робіт; контроль за якістю їх виконання, а також 

намітити послідовність оплати коштів за виконані роботи 

проектною групою. 

Кожен студент виконує курсову роботу самостійно, 

консультується з керівником. При роботі над курсовою роботою, 

крім методичних вказівок використовує спеціальну літературу, 

законодавчі, інструктивні та нормативні матеріали. Закінчена 
курсова робота складається із текстової частини, виконаної 
відповідно до проектного завдання, в яку входить пояснювальна 
записка із супроводжуючими її таблицями і розрахунками. Всі ці 
матеріали брошуруються і здаються викладачу для перевірки, а 
студентами заочної форми навчання висилають в деканат у 

визначені строки. Схвалена викладачем курсова робота захищається 
студентом на засіданні комісії, яка призначається кафедрою. 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Основою, при визначенні вартості земельно-кадастрових робіт 
(w) та послуг, є формула: 

хвaw ×+= ,    (1) 

де а, в – показники, які в залежності від виду робіт мають певну 

одиницю виміру (об’єкт, господарство, га, тис.га); 
х – залишок площі, га (тис.га). 
При розрахунку вартості проектно-вишукувальних робіт 

приймається коефіцієнт індексації цін (К=2,1), який періодично 

може змінюватись. 
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Слід зазначити, що питома вага вартості польових робіт 
становить 30%, а камеральних – 70%. При визначенні вартості робіт 
з грошової оцінки земель населених пунктів польові роботи 

складають 10%, камеральні – 90%. Питома вага вартості польових і 
камеральних робіт з коригування планових матеріалів визначена в 
таблиці 5.20. 

1. Відведення земель: беремо лише вартість для об’єкта 
(показник “а”), враховуємо відповідні примітки та можливі 
підвищуючі (понижуючі) коефіцієнти; вихідні дані виписуються з 
додатка 1.2 (методичні вказівки 076-117, частина 1). 

2. Коригування планових матеріалів: визначаємо категорію 

складності та загальну площу з додатка 1.3 (методичні вказівки 076-

117, частина 1); користуючись даними таблиці 5.20 вибираємо 

вартість робіт для 1тис. га та множимо на загальну площу (тис.га), 
для якої виконується корегування планових матеріалів методом 

інструментальної зйомки. 

3. Проекти організації території: користуємося вихідними 

даними з додатка 1.3 (загальна площа та категорія складності - 

методичні вказівки 076-117, частина 1), з таблиці 5.21 за площею 

землекористування визначаємо вартість за показниками “а” та “в”; 

при необхідності домножуємо отриману вартість на підвищуючий 

(понижуючий) коефіцієнт приведений в примітці до таблиці 5.21. 

4. Робочі проекти рекультивації порушених земель: за даними 

таблиці 3.5 визначаємо загальну вартість проектних робіт, 
користуючись даними додатку 1.3 (методичні вказівки 076-117, 

частина 1) та враховуючи необхідні примітки до таблиці 3.5. 

5. Робочі проекти поліпшення малопродуктивних угідь: 

обрахунки проводяться згідно таблиці 3.7 аналогічно до визначення 
вартості рекультивації земель, однак вартість проектних робіт із 
землювання не залежить від понижуючих (підвищуючих) 

коефіцієнтів, так як вона вираховується лише за значенням площі 
малопродуктивних угідь (додаток 1.3, методичних вказівок 076-117, 

частина 1) 

6. Складання схем землеустрою: за даними кількості 
сільськогосподарських підприємств та категорією складності 
приведеними в додатку 1.4 (методичні вказівки 076-117, частина 1) 

визначаємо вартість робіт з таблиці 5.15. 

7. Складання схем консервації малопродуктивних земель: за 
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кількістю адміністративно-територіальних утворень (додаток 1.4) з 
методичних вказівок 076-117, частина 1, знаходимо (методом 

інтерполяції) загальну вартість підготовчих робіт, розробки схеми 

та виготовлення документації користуючись таблицею 5.17. 

8. Складання проектів створення та організації території 

фермерського господарства: користуючись вихідними даними 

додатка 1.5 методичних вказівок 076-117, частина 1 (загальна площа 
та кількість ділянок в межах одного землекористування), 
визначаємо загальну вартість за сумою показників “а” та “в”, 

попередньо помноживши значення другого показника на залишок 

площі (таблиця 3.9); при необхідності враховувати примітки.  

9. Грошова оцінка земель населених пунктів: вартість 
визначається за формулою 2, наведеною в пункті 9, з врахуванням 

даних таблиці 4.3 та приміток; вихідні дані, а саме чисельність 
населення, вибираємо з додатка 1.5 методичних вказівок 076-117, 

частина 1. 

 

Витяг із збірника Держкомзему України 

“РОЗМІРИ ОПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ 

ТА ПОСЛУГ” 

затвердженого Держкомземом України, Мінфіном України 

та Мінекономіки України за № 97/298/124 від 15 червня 2001 

року 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг 
застосовуються державними органами земельних ресурсів та 
рекомендовані для застосування підприємствами, організаціями, 

проектними інститутами, вишукувальними експедиціями, 

госпрозрахунковими групами та іншими підприємницькими 

структурами незалежно від форм власності та відомчої належності 
на всій території України. 

Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг, 
вартість яких не встановлено,  здійснюється за цінами, визначеними 

договорами. 

2. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг 
використовуються при визначенні вартості робіт з виготовлення 
проектної вишукувальної продукції та надання послуг у 

відповідності до діючих в Україні нормативно-правових та 
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технічних актів. 
3. Вартість земельно-кадастрових робіт та послуг визначається 

на основі індексів визначення кошторисної вартості проектних та 
вишукувальних робіт калькуляційним (поелементним) методом та 
вартості людино-дня. 

4. Використання розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та 
послуг не виключає застосування недержавними  та державними 

організаціями, за домовленістю сторін, договірних розцінок на 
виготовлення проектної та вишукувальної продукції та надання 
послуг. 

5. При виготовленні проектної і вишукувальної продукції у 

терміновому порядку, за домовленістю сторін, до вартості робіт 
застосовується підвищувальний коефіцієнт, але не вищий за 1,5. 

6. При виконанні польових вишукувальних та землевпорядних 

робіт у несприятливий період з 15 листопада до 15 квітня до 

вартості відповідних робіт застосовується коефіцієнт 1,2. 

 

1. ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 

(5.4) ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ З ОФОРМЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ 

Комплекс робіт включає: відбір і ознайомлення з 
документацією, що обґрунтовує необхідну площу відведення 
земель; вивчення матеріалів, що характеризують якість земель, 
проектів організації територій, проектів перерозподілу земель; 
погодження меж, оформлення відповідного акта та графічних 

матеріалів; вивчення особливостей використання земель; написання 
пояснювальної записки, складання робочого креслення перенесення 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); перевірку, 

виправлення зауважень, участь у погодженні і затвердженні 
матеріалів, розмноження матеріалів, формування їх в окрему 

справу. 

Кінцевою продукцією є матеріали відведення земель, сформовані 
у вигляді проекту (1 примірник). 

Вартість на виконання землевпорядних робіт установлюється 
згідно табл. 5.6 

Одиниця виміру: “а” – об’єкт, “в” – 1 тис. га території, що 

підлягає відведенню. 
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Таблиця 5.6 

Одиниця виміру а в 

Вартість, грн. 853,5 2149,0 

Необхідна норма витрат часу, люд.дн. 13,9 35,0 

Примітки: 

1. У показниках “а” і “в” у загальній вартості робіт, що 

виконуються, питома вага вартості польових робіт становить – 30%, 

а камеральних – 70%. 

4. Вартість розрахована для умов, якщо об’єкт розташований на 
відстані більше 30 км від організації виконавця. Якщо відстань 
менша 30 км, то в показники “а” і “в” вводиться понижувальний 

коефіцієнт К=1,0-0,01(30-n), де n – відстань від організації-
виконавця до об’єкта, км. 

6. Вартість розрахована для умов, якщо відведення проводиться 
із земель одного господарства. Якщо їх кількість інша, то в 
показник “а” вводиться коефіцієнт К=1,0+0,60(n-1), де n – кількість 
господарств, із земель яких проводиться відведення. 

7. Вартість розрахована для умов, якщо об’єкт розміщений на 
одній ділянці. Якщо їх кількість інша, то в показник “а” вводиться 
коефіцієнт К=1,0+0,10(n-1), де n – кількість відособлених ділянок, 

запроектованих до відведення. 
9. Вартість розрахована на погодження матеріалів 

землевпорядної справи з однією установою. Якщо їх кількість інша, 
то в показник “а” вводиться коефіцієнт К=1,0+0,10(n-1), де n – 

кількість установ, з якими здійснюється погодження відведення 
земель. 

13. При визначенні договірної ціни до цін на виконання робіт по 

відведенню земель вводиться понижуючий коефіцієнт (коефіцієнт 
за неповний обсяг робіт): 
фактична площа менша ніж встановлена (1 тис. га) в 10 раз К = 

0,5; 

фактична площа менша в 8-10 раз К = 0,6; 

фактична площа менша в 6-8 раз К = 0,7; 

фактична площа менша в 4-6 раз К = 0,8; 

фактична площа менша в 2-4 раз К = 0,9. 
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2. КОРИГУВАННЯ ПЛАНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

(5.13.2) КОРИГУВАННЯ ПЛАНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

МЕТОДОМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЗЙОМКИ 

При корегуванні планових матеріалів враховуються такі 
категорії складності: 

I категорія. Відкритий степ, рівнина, кількість контурів до 5 на 
100 га. 

II категорія. Степ. Лісостеп, незначно пересічений балками та 
ярами. Контурність – 6-10 контурів на 100 га. Степова рівнина з 
досить значною кількістю солонців та солончаків. 

III категорія. Степ. Лісостеп з хвилястим рельєфом, 

розчленований ярами та балками. Контурність – 11-15 контурів на 
100 га. Масиви зрошення 20-35% площі сільськогосподарських 

угідь. 
IV категорія. Степ з масивами зрошення 35-50 % площі, масиви 

багаторічних насаджень та виноградників. Лісостеп та Полісся з 
контурністю 16-25 контурів на 100 га. Осушені землі 20-35 %. 

V категорія. Сильнорозчленована місцевість у передгірських 

районах, гірські райони  Криму та Карпат.  Полісся з контурністю 

більше 25 контурів на 100 га. Масиви зрошених більше 50 

%,осушених - більше 35 % площ. 

При коректуванні планових матеріалів (фотопланів, планів 
наземної зйомки) або використанні матеріалів нової 
аерофотозйомки виконуються польові та камеральні роботи. 

Польові роботи включають: рекогносцировку території з метою 

встановлення змін у межах контурів та класифікації угідь з 
нанесенням на планову основу (літовідбиток) ділянок, на яких 

необхідно провести зйомку; зйомку змін у межах контурів угідь 
промірами або засічкою, включаючи ділянки загального 

користування в населених пунктах; складання схеми розшифровки 

сіл та відомості сторонніх землекористувачів; ведення журналу і 
абрису. 

Камеральні роботи включають: складання плану; виготовлення 
плану на кальці; складання та оформлення технічного звіту. 

Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.20. 

Одиниця виміру: 1 кв. км. 
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Таблиця 5.20 

№ 

з/п 
Етапи робіт 

Категорії складності 
I II III IV V 

1 
Польові 
роботи 

Вартість, грн. 180 240 300 390 540 

людино-дні 3,0 4,0 5,0 6,5 9,0 

2 
Камеральні 
роботи 

Вартість, грн. 486 702 972 1296 1620 

людино-дні 9,0 13,0 18,0 24,0 30,0 

Разом 
Вартість, грн. 666 942 1272 1686 2160 

людино-дні 12,0 17,0 23,0 30,5 39,5 

Примітки:  

2. Якщо план не складається, а всі зміни наносяться на наявний 

план, то до вартості камеральних робіт застосовується коефіцієнт 
0,6.  

 

3. ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 
(5.14.) ПРОЕКТИ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

При розробці проектів внутрігосподарського 

землевпорядкування враховуються такі категорії складності: 
I категорія. Рівнинна місцевість. 
II категорія. Слабопересічена місцевість ярами та балками з 

проявами водної ерозії. Площа еродованих земель до 10% 

сільськогосподарських угідь. Контурність – до 10 контурів на 100 

га. Зрошувані чи осушені землі становлять до 10% площі с/г угідь. 
III категорія. Місцевість з хвилястим рельєфом, пересічними 

ярами та балками. Площа еродованих, осушених чи зрошуваних 

земель становить 10-20% від площі с/г угідь, контурність 10-20 

контурів на 100 га. 
IV категорія. Місцевість з виразним рельєфом, розчленованим 

ярами, площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель 20-35% 

від площі сільськогосподарських угідь. Контурність 20-35 контурів 
на 100га. 

V категорія. Гірська, сильнорозчленована, важкопрохідна 
місцевість (перед гірські та гірські райони Криму і Карпат), площа 
еродованих, осушених чи зрошуваних земель більше 35%. 

Контурність вище 30 контурів на 100га. 
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5.14.1. ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ 

ПРОЕКТІВ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз 
планово-картографічних та земельно-облікових матеріалів, 
матеріалів землеустрою, матеріалів із зрошення та осушення, 
районного планування, матеріалів ґрунтових обстежень; вивчення 
ґрунтового покриву території господарства, застосовуваних 

протиерозійних заходів; проведення польового обстеження з метою 

уточнення складу земельних угідь, земель, придатних для садіння 
лісосмуг, визначення меж водозборів, вибір місця для побудови 

гідроспоруд; збір даних про попередники сільськогосподарських 

культур; складання креслень польового обстеження земель, 
крутизни схилу, агро виробничих груп ґрунтів та інших; складання 
технічного звіту. 

 

5.14.2. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Комплекс робіт включає: розробка пропозицій щодо 

використання земельного фонду; розміщення виробничих 

підрозділів, населених пунктів та виробничих центрів; розміщення 
дорожньої мережі та елементів дорожньої інфраструктури; 

організацію сівозмін; упорядкування території ріллі, багаторічних 

насаджень, кормових угідь; розробку природоохоронних заходів та 
соціально-економічних питань організації території; проведення 
кошторисно-фінансових розрахунків з визначенням затрат; 
визначення економічної ефективності проекту; креслярські роботи. 

Вартість робіт встановлюється згідно з табл.5.21. 

Одиниця виміру: “а”- об’єкт; “в”- 1 тис. га території. 
Таблиця 5.21 

№ 

з/п 

Площа 
землекористувань, 

тис. га 

а в 

Вартість, 
грн 

Людино-

дні 
Вартість, 
грн 

люди-

нодні 
1 2 3 4 5 6 

а) Землевпорядні вишукування 

1 Від 1 до 2 1170 19,5 762 12,7 

2 Від 2 до 3 1260 21,0 720 12,0 

3 Від 3 до 4 1530 25,5 630 10,5 

4 Від 4 до 5 1890 31,5 540 9,0 
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продовження таблиці 5.21 

1 2 3 4 5 6 

5 Від 5 до 10 2568 42,8 408 6,8 

6 Понад 10 4452 74,2 216 3,6 

б) Розробка проектів 

1 Від 1 до 2 7004 129,7 1906 35,3 

2 Від 2 до 3 7409 137,2 1701 31,5 

3 Від 3 до 4 7776 144,0 1577 29,2 

4 Від 4 до 5 9072 168,0 1253 23,2 

5 Від 5 до 10 10406 192,7 988 18,3 

6 Понад 10 14866 275,3 540 10,0 

в) Разом 

1 Від 1 до 2 8174 149,2 2668 48,0 

2 Від 2 до 3 8669 158,2 2421 43,5 

3 Від 3 до 4 9306 169,5 2207 39,7 

4 Від 4 до 5 10962 199,5 1793 32,2 

5 Від 5 до 10 12974 233,5 1396 25,1 

6 Понад 10 19318 349,5 756 13,6 

Примітка. Наведені в таблиці розцінки відповідають III категорії 
складності об’єкта проектування. Для визначення вартості робіт за 
іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I-II категорія – 0,95; IV 

категорія – 1,1; V категорія – 1,2. 

 

4. РОБОЧІ ПРОЕКТИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ 

ЗЕМЕЛЬ 

(3.5.) РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ І 
ПОЛІПШЕННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ ЗНЯТИМ 

РОДЮЧИМ ШАРОМ ҐРУНТУ 

Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку 

корисних копалин і торфу, які зайняті шламовідстійниками, 

хвостосховищами, золовідвалами й ін. 

Для визначення вартості проектних робіт враховуються такі 
категорії складності: 

I категорія. Територія з землями, порушеними неглибокими (до 

5 м ) кар’єрами нерудної сировини. Токсичні ґрунти відсутні. 
II категорія. Територія з порушеними землями, представлені 

кар’єрами нерудної сировини глибиною від 5 до 20 м, і 
торфокар’єрні площі незалежно від глибини. Токсичних ґрунтів 
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немає. 
III категорія. Територія з порушеними землями, представлені 

кар’єри нерудної сировини глибиною понад 20 м. Території II 

категорії за наявності токсичних ґрунтів. 
IV категорія. Території, порушені землі яких представлені 

кар’єрами з видобутку відкритим способом рудної сировини (буре 
вугілля, залізна руда, марганець, вогнетривка глина та ін.). 

Території III категорії за наявності токсичних ґрунтів. 
V категорія. Території з порушеними землями, представлені 

відвалами шахтних порід, різного роду деформаціями земної 
поверхні у зв’язку з підземними гірничими роботами, 

хвостосховищами і шламовідстійниками, кар’єрами з видобутку 

сировини для хімічної промисловості. Території V категорії за 
наявності токсичних ґрунтів. 
Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об’єкта 

проектування; уточнення проектних рішень, прийнятих у схемі 
техніко-економічних обґрунтуваннях заходів щодо охорони 

навколишнього середовища і черговості рекультивації; розробку 

проектних рішень щодо технічного етапу рекультивації (або 

влаштування водойми); визначення складу, обсягів і методів робіт із 
зняття, транспортування і складування (за потреби) родючого шару 

ґрунту, селективного (роздільна виїмка і відвалоутворення родючих 

розкривних порід на кар’єрах) планування поверхні, виположування 
і терасування укосів, відвалів (териконів) і бортів кар’єрів при 

створення водойм; розробку питань організації будівельних робіт з 
рекультивації земель і здійснення її в нормативні терміни; 

визначення складу, обсягів і методів робіт з біологічного етапу 

рекультивації з метою відновлення родючості порушених земель, 
включаючи внесення добрив, вапнування і гіпсування; розробку 

креслень (генеральний план, картограма земляних мас, поперечні 
перетини виположування бортів кар’єрів та ін.); складання 
пояснювальної записки; розробку кошторисної документації; 
оформлення проектної документації. 
Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна 

записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 

1 – архівний). 

Вартість проектних робіт з рекультивації встановлюється згідно 

з табл. 3.5. 
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Одиниця виміру: 1га; “а”- проект; “в”- га. 
Таблиця 3.5 

№ 

з/п 
Площа, га а в 

1 2 3 4 

1 Від 1 до 5 
Вартість, грн. 1308 450 

Людино-дні 21,7 7,5 

2 Від 5 до 10 
Вартість, грн. 1512 408 

Людино-дні 25,2 6,8 

3 Від 10 до 15 
Вартість, грн. 1992 360 

Людино-дні 33,2 6,0 

4 Від 15 до 20 
Вартість, грн. 3612 252 

Людино-дні 60,2 4,2 

5 Від 20 до 30 
Вартість, грн. 3852 240 

Людино-дні 64,2 4,0 

6 Від 30 до 50 
Вартість, грн. 5832 174 

Людино-дні 97,2 2,9 

7 Від 50 до 100 
Вартість, грн. 12132 48 

Людино-дні 202,2 0,8 

8 Від 100 до 200 
Вартість, грн. 13932 30 

Людино-дні 232,2 0,5 

9 Від 200 до 500 
Вартість, грн. 15132 24 

Людино-дні 252,2 0,4 

10 Від 500 до 1000 
Вартість, грн. 21132 18 

Людино-дні 352,2 0,2 

11 Від 1000 до 1500 
Вартість, грн. 23132 10 

Людино-дні 385,5 0,2 

12 Від 1500 до 2000 
Вартість, грн. 26138 8 

Людино-дні 435,5 0,2 

13 Від 2000 до 5000 
Вартість, грн. 30132 6 

Людино-дні 502,2 0,1 

14 Понад 5000 
Вартість, грн. 35132 5 

Людино-дні 585,5 0,1 

Примітки:  

1. Розцінки таблиці 3.5 визначаються тільки за площею власне 
порушених земель. 
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2. Розцінки таблиці 3.5 наведені для територій порушених земель 
III категорії складності. Вартості робіт для територій інших 

категорій складності визначаються із застосуванням коефіцієнтів: 
I категорія складності – 0,8; 

II категорія складності – 0,9; 

IV категорія складності – 1,1; 

V категорія складності – 1,2. 

3. Розцінки таблиці 3.5 установлені на розробку проектів 
рекультивації на одній ділянці. При розробці проекту, що охоплює 
декілька ділянок в одному господарстві (сільській раді), до розцінок 

застосовуються коефіцієнти: при двох ділянках – 1,2; при трьох-

чотирьох – 1,4; при п’ятьох і більше – 1,7. 

4. Розцінки таблиці 3.5 не враховують вартість проектування: 
а) дренажних систем для осушення земель; 
б) зрошення рекультивованих земель; 
в) промивання засолених земель; 
г) водовідвідних, водопонижувальних, протиерозійних і проти 

селевих споруд, включаючи проведення гідрологічних і 
гідрологічних розрахунків; 
д) протизсувних заходів і споруд; 

е) перенесення або пере облаштування інженерних комунікацій у 

зв’язку з умовами виконання будівельних робіт або наступного 

використання рекультивованих земель. 
Розцінками також не врахована вартість вишукувальних робіт, 

включаючи грунтово-агрохімічне обстеження земельних ділянок. 

5. Розцінки таблиці 3.5 використовуються для розробки проектів 
рекультивації земельних ділянок для подальшого використання із 
сільськогосподарською метою. 

При визначенні вартості розробки проектів рекультивації земель 
для інших видів подальшого використання до цін застосовуються 
коефіцієнти: для використання в лісовому господарств і з 
рекреаційною метою – 0,9, під житлово-цивільне і промислове 
будівництво – 0,8. 

Якщо проектом передбачається на одній ділянці декілька видів 
наступного використання рекультивованих земель, вартість робіт 
визначається за загальною площею ділянки із застосуванням 

коефіцієнтів: 
При двох видах наступного використання – 1,2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

При трьох і більше видах наступного використання – 1,3. 

6. За потреби нанесення на сплановані поверхні кар’єрів, 
золовідвалів, шламовідстійників, хвостосховищ інших порушених 

земель привізних родючих ґрунтів вартість проектних робіт з їх 

зняття і транспортування визначається додатково за розцінками 

таблиці 3.7. 

7. Вартість розробки робочих проектів рекультивації виселених 

хуторів визначається за розцінками таблиці 3.5 за площею , що 

підлягає рекультивації (площа під фундаментами будівництв, 
криницями, насадженнями, парканами, канавами та ін.), із 
застосуванням коефіцієнта 0,7. 

8. При не виконанні проектних робіт з меліорації підстилкових 

порід до цін таблиці 3.5 застосовується коефіцієнт 0,9. 

 

5. РОБОЧІ ПРОЕКТИ ПОЛІПШЕННЯ 

МАЛОПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ 

3.5.3. ПОЛІПШЕННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ 

РОДЮЧИМ ШАРОМ ҐРУНТУ (ЗЕМЛЮВАННЯ) 

Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов 
об’єкта проектування; розробку проектних пропозицій щодо 

поліпшення малопродуктивних земель знятим родючим шаром 

ґрунту; визначення обсягів і методів робіт зі зняття родючого шару 

ґрунту з ділянок будівництва або видобутку корисних копалин; 

вибір(за потреби) місць для тимчасового складування знятого 

родючого шару ґрунту; розробку технології виконання робіт щодо 

перевезення родючого шару ґрунту; нанесення його на відібрані 
земельні ділянки, планування і розрівнювання; розробку креслень 
(плани, профілі трас, схеми); складання пояснювальної записки; 

розробку кошторисної документації; оформлення проектної 
документації. 
Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна 

записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 

1- архівний).  

Вартість проектних робіт із землювання встановлюється згідно з 
табл. 3.7.  

Одиниця виміру: 1 км; “а” – проект; “в” – га. 
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Таблиця 3.7 

№ 

з/п 
Площа, га а в 

1 Від 1 до 5 
Вартість, грн. 564 294 

людино-дні 9,4 4,9 

2 Від 5 до 10 
Вартість, грн. 894 228 

людино-дні 14,9 3,8 

3 Від 10 до 20 
Вартість, грн. 1254 192 

людино-дні 20,9 3,2 

4 Від 20 до 50 
Вартість, грн. 1854 162 

людино-дні 30,9 2,7 

5 Від 50 до 100 
Вартість, грн. 8754 24 

людино-дні 145,9 0,4 

6 Понад 1000 
Вартість, грн. 9954 12 

людино-дні 165,9 0,2 

Примітки: 

1. Вартість розробки проектів поліпшення малопродуктивних 

земель визначається за сумарною площею ділянок, з яких 

знімається родючий шар ґрунту, і ділянок на які він наноситься. 
У тих випадках, коли проектні роботи із зняття і тимчасового 

складування родючого шару ґрунту виконані в складі проекту 

будівництва підприємств, будинків, споруд, вартість розробки 

робочого проекту поліпшення малопродуктивних поліпшених 

земель визначається тільки за площею земельної ділянки, що 

підлягає поліпшенню. 

2. Розцінки не враховують роботи з ґрунтово-агрохімічного 

обстеження земельних ділянок, а також проектування трас 
перевезення, вартість яких визначається додатково. 

 

6. СКЛАДАННЯ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

(5.9.) СКЛАДАННЯ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 

Для визначення вартості проектних робіт враховуються такі 
категорії складності території: 

I категорія. Сільськогосподарські райони. 

II категорія. Приміські райони. Райони з розвинутим 

садівництвом, виноградарством, овочівництвом. 
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III категорія. Райони зі значною кількістю крупних державних 

підприємств, з густою мережею доріг та інших комунікацій. 

Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз 
матеріалів, що характеризують природні умови, земельні ресурси, 

їх стан, особливості та рівень економічного розвитку; розробку 

проектних рішень щодо поліпшення земель, перерозподілу 

земельного фонду, формування землекористувань, оптимізація 
структури угідь, здійснення заходів щодо підвищення родючості 
ґрунтів, охорони навколишнього середовища, формування стійких 

агроландшафтів; розробку положень щодо забезпечення реалізації 
схеми. 

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-

картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіт (2 

примірники, з них 1 – архівний). 

Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.15. 

Одиниця виміру: Схема землеустрою адміністративного району. 

Таблиця 5.15 

№ 

з/п 

Елементи 

робіт 

Кількість 

с.-г. 
підприємств 

у районі 

Категорії складності 

I II III 

В
ар
ті
ст
ь,

 

гр
н 

Л
ю
ди
но

-

дн
і 

В
ар
ті
ст
ь,

 

гр
н 

Л
ю
ди
но

-

дн
і 

В
ар
ті
ст
ь,

 

гр
н 

Л
ю
ди
но

-

дн
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Підготовчі 
роботи 

до 10 2268 42 2754 51 3348 62 

11-15 2592 48 3078 57 3726 69 

16-20 2808 52 3348 62 3996 74 

21-30 3078 57 3672 68 4482 83 

більше 30 3564 66 4212 78 5076 94 

2 

Розробка 
схеми  

земле-
устрою 

до 10 24624 456 27324 506 30186 559 

11-15 27054 501 30078 557 33210 615 

16-20 29160 540 32238 597 35640 660 

21-30 32022 593 35100 650 39150 725 

більше 30 33210 615 36612 678 41040 760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

продовження таблиці 5.15 

 

7. СКЛАДАННЯ СХЕМ КОНСЕРВАЦІЇ 
МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ 

(5.11.) СХЕМА КОНСЕРВАЦІЇ МАЛОПРОДУКТИВНИХ, 

ДЕГРАДОВАНИХ І НЕ ПРИДАТНИХ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

ОБЛАСТІ (РАЙОНУ) 

Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз 
вихідних даних щодо кількісної та якісної характеристики 

земельних угідь району; розробку критеріїв консервації 
малопродуктивних земель та деградованих угідь; визначення 
обсягів консервації малопродуктивних та не придатних для 
сільськогосподарського використання земель у розрізі 
адміністративних районів, враховуючи вимоги оптимізації 
агроландшафтів; складання наукового звіту. 

Кінцевою продукцією є: пояснювальна записка, планово-

картографічний матеріал, картограми, сформовані у звіти (2 

примірники, з них 1 – архівний). 

Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.17. 

Одиниця виміру: Схема консервації малопродуктивних, 

деградованих і не придатних для сільськогосподарського 

використання земель області (району). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Виготов- 

лення 

докумен- 

тації 

до 10 2160 40 2538 47 3024 56 

11-15 2484 46 2754 51 3240 60 

16-20 2700 50 3024 56 3510 65 

21-30 2970 55 3348 62 3780 70 

більше 30 3240 60 3672 68 3996 74 

Всього 
за схемою 

до 10 29052 538 32161 604 36558 677 

11-15 32130 595 35910 665 40176 744 

16-20 34668 642 38610 715 43146 799 

21-30 38070 705 42120 780 47412 878 

більше 30 40014 741 44496 824 50112 928 
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Таблиця 5.17 

№ 

з/п 
Елементи робіт 

Кількість адміністративно-
територіальних утворень, у 
розрізі яких розробляється 

схема 
10 15 20 25 

1 
Підготовчі 
роботи 

Вартість, 
грн 

1680 2160 2360 2600 

людино-дні 42 54 59 65 

2 
Розробка 
схеми 

Вартість, 
грн 

13440 15360 16480 18080 

людино-дні 336 384 412 452 

3 
Виготовлення 

документації 

Вартість, 
грн 

1760 1960 2030 2280 

людино-дні 44 49 52 57 

Всього 
Вартість, 
грн 

16880 19480 20870 22960 

людино-дні 422 487 523 574 

 

8. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТЕРИТОРІЇ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

(3.7.) РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДВЕДЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Комплекс проектних робіт включає: добір та ознайомлення з 
існуючою документацією, вивчення та аналіз матеріалів 
землеустрою, рішень сільських, районних рад тощо; установлення 
меж ділянки, горизонтальна зйомка території, складання графічного 

плану, вирахування площ, оформлення державного акта про право 

власності на землю, складання пояснювальної записки, юридично-

правове оформлення документації. 
Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових 

вишукувань, проектна документація, пояснювальна записка, 
матеріали юридично-правового оформлення, зібрані у справу (3 

примірники, з них 1 – архівний). 

Вартість на розробку проектної документації встановлюється 
згідно з табл. 3.9. 

Одиниця виміру: господарство; “а”- господарство; “в”- га. 
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Таблиця 3.9 

№ 

з/п 

Загальна площа господарства, га 
М 1:5000 

а в 

1 Від 1 до 10 
Вартість, грн 1206 12 

людино-дні 20,1 0,2 

2 Від 10 до 25 
Вартість, грн 1216 11 

людино-дні 20,3 0,2 

3 Від 25 до 50 
Вартість, грн 1366 5 

людино-дні 22,9 0,1 

4 Від 50 до 100 
Вартість, грн 1416 4 

людино-дні 23,6 0,1 

5 Більше 100 
Вартість, грн 1516 3 

людино-дні 25,3 0,1 

Примітка.  

1. Вартість робіт визначається за сумарною площею 

господарства. Якщо в межах одного землекористування є декілька 
окремих ділянок, то вводяться окремі коефіцієнти при двох окремих 

ділянках – 1,10; при трьох – 1,20; при чотирьох і більше – 1,30. 

 

(3.8.) РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Комплекс проектних робіт включає: добір та аналіз даних 

щодо характеристики стану території господарства, грунтово-

кліматичних умов, вивчення матеріалів ґрунтового обстеження, 
оцінки земель; вирішення питань організації та впорядкування 
орних земель, природних кормових угідь, розташування шляхової 
мережі, водних об’єктів; розробку системи природоохоронних 

заходів; подання практичних рекомендацій з проблем оптимізації 
використання земельних ресурсів; еколого-економічну оцінку; 

виготовлення пояснювальної записки та планово-картографічних 

матеріалів. 
Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-

картографічні матеріали з організації території угідь та сівозмін, 

сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний). 

Вартість розробки проекту встановлюється згідно з таблицею 

3.10. 

Одиниця виміру: господарство; “а” - господарство, “в” – га. 
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Таблиця 3.10 

№ 

з/п 

Загальна площа господарства, га 
М 1:5000 

а в 

1 Від 1 до 20 
Вартість, грн 606 12,0 

людино-дні 10,1 0,2 

2 Від 20 до 50 
Вартість, грн 686 8,0 

людино-дні 11,4 0,1 

3 Від 50 до 100 
Вартість, грн 786 6,0 

людино-дні 13,1 0,1 

 

9. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

(4.1.1.) ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, 

розрахунок базової вартості квадратного метра землі в населеному 

пункті; виділення оцінних одиниць; по факторну оцінку їх 

споживчих факторів та економіко-планувальне зонування території; 
виявлення локальних факторів; обґрунтування їх значень; 
картографування зон впливу локальних факторів; грошова оцінка 
земель сільськогосподарського використання в межах населеного 

пункту; картографування основних агровиробничих груп ґрунтів; 
розрахунок грошової оцінки окремих категорій земель; підготовку 

картографічного матеріалу та пояснювальної записки. 

Результатом робіт з грошової оцінки земель населених 

пунктів є: пояснювальна записка у двох примірниках (з них один 

архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперові 
носії) – у двох примірниках: економіко-планувальне зонування 
території, розповсюдження локальних факторів, основні 
агровиробничі групи ґрунтів. 
Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель 

населених пунктів за основу приймається масштаб карт (схем) 

згідно з табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Групи 

населених 
пунктів за 
чисельністю 

населення, 

тис.чол 

Масштаб карт (схем) 

Економіко-
планувальне 
зонування 

території 

Розповсюд-
ження 

локальних 
факторів 

Основні агро-
групи ґрунтів 

До 1,0 1:2000 1:2000 1:2000 

1,0-1,9 1:2000 1:2000 1:2000 

2,0-4,9 1:2000 1:2000 1:5000 

5,0-9,9 1:2000 1:2000 1:5000 

10,0-19,9 1:2000/1:5000 1:2000/1:5000 1:10000 

20,0-49,9 1:5000/1:10000 1:2000/1:5000 1:10000 

50,0-74,9 1:5000/1:10000 1:5000 1:10000 

75,0-99,9 1:5000/1:10000 1:5000 1:10000 

100,0-249,9 1:10000 1:5000 1:10000 

250,0-499,9 1:25000 1:5000 1:25000 

500,0-699,9 1:25000 1:10000 1:25000 

700,0-999,9 1:25000 1:10000 1:25000 

1000,0-1999,9 1:25000 1:10000 1:25000 

Від 2000 і вище 1:25000 1:10000 1:25000 

При виконанні робіт з грошової оцінки земель населених пунктів 
за основу беруться нормативи часу згідно з табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Групи населених пунктів за 
чисельністю населення, тис.чол 

Час виконання роботи (місяці) 

До 1,0 3 

1,0-1,9 3 

2,0-4,9 3 

5,0-9,9 4 

10,0-19,9 4 

20,0-49,9 6 

50,0-74,9 8 

75,0-99,9 10 

100,0-249,9 12 

250,0-499,9 12 

500,0-699,9 16 

700,0-999,9 18 

1000,0-1999,9 18 

Від 2000 і більше 24 
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Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктів 
при зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті 
документації визначається за формулою 

54321.)( КККККНБгрнВ ××××××= ,  (2) 

де Б – базовий показник вартості (тис.чол); 

Н – чисельність населення населено пункту (тис.чол); 

К1,К2,К3,К4,К5 – підвищувальні коефіцієнти. 

Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти 

визначаються згідно з табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Групи 

населених 
пунктів за 
чисельністю 

населення, 

тис.чол. 

Базовий 

показник 

вартості 
Б 

(тис.грн 

за одну 
тис. 

жителів 

Додатковий підвищувальний коефіцієнт 

На 
щільність 

населення,

К2 

На 
ускладнені 
інженерно-
геологічні 
умови, К3 

На 
історико-
культурний 

статус, К4 

На 
культурно-
рекреаційний 

статус, К5 

До 1,0 4,50 1,05 1,05 1,05 1,05 

1,0-1,9 3,75 1,05 1,05 1,05 1,05 

2,0-4,9 3,30 1,1 1,1 1,1 1,1 

5,0-9,9 1,73 1,1 1,1 1,1 1,1 

10,0-19,9 1,00 1,1 1,1 1,1 1,1 

20,0-49,9 0,56 1,2 1,2 1,2 1,2 

50,0-74,9 0,39 1,2 1,2 1,2 1,2 

75,0-99,9 0,36 1,2 1,2 1,2 1,2 

100,0-249,9 0,25 1,2 1,2 1,2 1,2 

250,0-499,9 0,15 1,2 1,2 1,2 1,2 

500,0-699,9 0,10 1,2 1,2 1,2 1,2 

700,0-999,9 0,09 1,2 1,2 1,2 1,2 

1000,0-

1999,9 
0,05 1,2 1,2 1,2 1,2 

Від 2000 і 
вище 

0,04 1,2 1,2 1,2 1,2 

Примітки:  

1. Підвищувальний коефіцієнт К1 застосовується згідно з табл. 

3.2-3.4 додатка №3 Порядку грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів,  
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затвердженого наказом Держкомзему України, 

Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та 
Української академії наук від 27 листопада 1995 року 

№76/230/325/150 та зареєстрованого в Міністерстві юстицій 

України 30 листопада 1995 року за № 427/963 (коефіцієнт К1 

приймаємо 1,1). 

2. Підвищувальний коефіцієнт К2 застосовується у випадку, 

коли щільність населення у населеному пункті менша 20 чол./га. 
3. Під ускладненими інженерно-геологічними умовами 

розуміється появ не менше ніж двох несприятливих інженерно-

геологічних та геоморфологічних факторів на території населеного 

пункту, кожний з факторів займає не менше ніж 30% від загальної 
площі населеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15%, наявність 
яружної ерозії, підтоплення ґрунтовими водами, паводкове 
затоплення, наявність карсту та зсувів, наявність териконів та 
породних відвалів, просадка і підробка території. 

4. Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус для 
населеного пункту визначається згідно з відповідними 

законодавчими і нормативними документами (постанова Кабінету 

Міністрів №1391 від 15 грудня 1997р. “Про внесення змін до 

переліку населених пунктів, віднесених до курортних”, список 

історичних населених міст України, міст і селищ міського типу 

згідно з додатком до Закону України “Про охорону культурної 
спадщини” від 8 червня 2000р.). 

6. Вартість грошової оцінки земель населеного пункту може бути 

збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30%, якщо 

загальний термін виконання проекту скорочується не менше ніж на 
30% у порівнянні з табл. 4.2. 

7. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та 
графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт 
(ламінування, тиснення тощо), визначається додатково. 

8. У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, який 

крупніший за вказаний у таблиці 4.1, вартість грошової оцінки може 
бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30%. 

9. Вартість виконання додаткових робіт із створення 
електронних цифрових карт грошової оцінки земель населених 

пунктів, а також розробки програмного забезпечення для 
розрахунків грошової оцінки встановлюється додатково. 
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