
 
Нормативна 

грошова оцінка 
земель 



Загальнонаціональна (всеукраїнська) 
нормативна грошова оцінка (ЗВНГО) 

• Відповідно до Порядку проведення 
загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 07 лютого 2018 року №105, роботи 
із ЗВНГО земель сг призначення на даний час виконані в 
повному обсязі. 

• Всі дані про загальнонаціональну нормативну грошову 
оцінку земель сільськогосподарського призначення 
зведено в єдину систему та створено портал-дзеркало із 
можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової 
оцінки зареєстрованих у Державному земельному 
кадастрі земельних ділянок. 
 



Знайомство з Порталом 
Держгеокадастру  

• Із Порталом НГО земель СГ призначення можна 
ознайомитись на головній сторінці офіційного веб-
сайту Держгеокадастру чи за прямою адресою 
https://ngo.land.gov.ua/uk. 

• За неповний рік було проведено повний комплекс 
робіт по оцінці, дані зведені в єдиний масив, 
написаний алгоритм, створений портал-дзеркало із 
можливістю онлайн-розрахунку НГО. В результаті  
не залишилося жодної ділянки сг призначення за 
межами населених пунктів, яка б не була 
прорахована на базі найновіших даних.  

https://ngo.land.gov.ua/uk


Як працює Портал та який ефект матиме 
для учасників земельних відносин 

• Для громадян-власників землі, які здають 
ділянки в оренду, – можливість, спираючись 
на дані НГО, переконатись у справедливості 
орендної плати та за необхідності 
скоригувати її, орієнтуючись на показники 
земельних аукціонів по району.  

• Для орендарів – можливість чітко 
спрогнозувати свої орендні витрати в будь-
якому куточку України та обсяг обов’язкових 
платежів.  

• Для органів місцевого самоврядування – чітке 
уявлення про оцінку земельних ресурсів та 
можливість чітко прорахувати надходження 
до бюджетів, запровадження планування.  

• Активізація земельних аукціонів, оскільки, 
зникла необхідність складання 
техдокументацій з НГО по окремих ділянках. 
 



Отримання 
витягу з НГО 

через Портал 
Держгеокадастру 

Замовлення 
онлайн через 

Портал  
https://ngo.land.

gov.ua/uk 
знайти за 

кадастровим 
номером 
необхідну 
ділянку , 

натиснути 
“Детальніше”та 

на функцію 
замовлення 

витягу 

Пройти 
авторизацію,
маючи ЕЦП, 
заповнивши 
всі необхідні 
відомості та 

поля 

Надходження 
заявнику 

повідомлення 
на вказану у 

заявці ел. 
адресу щодо 

готовності 
запиту 

Отримання 
витягу 

виключно через 
ЦНАП за місцем 
розташування 

земельної 
ділянки 

Послуга надається безкоштовно протягом 3-ьох 
робочих днів з дати надходження заяви 

https://ngo.land.gov.ua/uk
https://ngo.land.gov.ua/uk


Як отримати витяг? 
 



3163 

2154 

222 

розглянуто заяв надано витягів відмовлено 

Видача витягів про НГО земельних ділянок у 
Волинській області 



Показники НГО земель с/г призначення за межами 
населених пунктів 

Волинська 
область 

1 га ріллі, грн. 1 га 
багаторічних 
насаджень, 

грн. 

1 га сіножатей, 
грн. 

1 га пасовищ, 
грн. 

2018 21 607,36 27 792,61 14 220,00 11 414,38 

2019 (згідно 
загальнонаціо
нальної НГО) 

21 806,00 41 349,74 6 039,19 4 479,47 


