
Додаток Ml
до рiшення Vll сесii ВишневоТ MicbKoT ради

vlllскгlикання

вй 08,07.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення плати за користування земельними дiлянками

ксl м\, tIал ь lloT власностi (оренда, суперфiцiй, емфiтевзис, cepBiTyT) на
територii MicTa Вишневе та села Крюкiвщина Бучанського району

киiвськоi областi

l. Загальнi положення.
l . l . Положення про встztновлення розмiру плати за користування земельними

дiлянками комуналlьноi власностi (оренда, суперфiцiй, емфiтевзис, сервiтуг) на територii
MicTa Вишневе та села Крюкiвщина (дапi-Положення) розроблено вiдповiдно до
Податкового кодексу УкраТни, Бюджетного кодексу Украни, Щивiльного кодексу
Украiни, Земельного кодексу Украiни, Закону Украни кПро оренду землi>, Закону
Украiни кПро мiсцеве сaмоврядування в YKpaiHi>, Закону Украни uПро засади лержавноi
регуляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>, Зшсону Укршни uПро державну
п.ъr,/"г,.'illlilп пе.|оR1.1х пгав IIа llep\.xoMe майно та Тх обтяжень)). рiшення II ceciT ВишневоТ
Mlcbкol ради Vlll склик€lння вiд 04.|2.2020 -I\ь 1-0l/II8-25 кПро затвердження плану
дiяльностi з пiдготовки проектiв регуJIяторних шстiв у сферi господарськоi дiяльностi на
202l piKtl, iз змiнаrrци, та е обов'язковим до викон€шня юридичними та фiзичними особами
на територiТ MicTa Вишневе та села Крюкiвщина.

1.2. .Щане Положення розроблено з метою забезпечення ефективного використ€lння
земельного фо"ду MicTa Вишневе та села Крюкiвщина та врегулювЕlння земельних
вiдttоси н.

l .3. Оренда землi це засноване на договорi строкове платне володiння i
користування земельною дiлянкою, необхiдною орендаревi дJlя проведення
пiдприсмницькоi та iнших видiв дiялъностi.

1.4. CepBiTy це прЕlво обмеженого користування чужими речами (майном) з
певною метою i в установлених межilх. Призначення cepBiTyTy - дозволити суб'екту
cclltli lv Ill()l() llpaвa к()ристчватися природними властивостями речi, стосовно якоi
встановлено сервiтуг.

Право земельного cepBiTyTy - це право власника або землекористувача земельноi
дiлянки чи iншоi заiнтересованоi особи на обмежене платне або безоплатне користування
чужою земельною дiлянкою (дiлянкаrr,rи).

1.5. Право суперфiцiю прчlво користування чужою земельною дiлянкою дJrя
забулови. окремий вид прав на чужi речi.

Емфiтевзис це довгострокове, вiдчужуване та успадковуване реЧОВе ПРаВО На
чуже майно, яке поляга€ у наданнi особi права володiння i користувЕlння чужою
земельною дiлянкою дJrя сiльськогосподарських потреб з метою отрим€лння плодiв та
доходiв вiд неi з обов'язком ефективно ij використовувати вiдповiдно до цiльового
призначення.

Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб
, -).l,|,ii-iJ jitu7 l ilpabu кOрис1},ваltllя чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiчiй;
виникilють на пiдставi договору мiж власником земельноi дiлянки та особою, яка виявила
бажання користуватися цiею земельною дiлянкою дJIя тЕжих потреб.

2. Платники платп за землю.
Платниками орендноi плати € орендарi земельних дiлянок. Пiдстава для нарal(ування

орендноi плати за земельну лiлянку е договiр оренди такоi земельноi дiлянки оформлений
та заресстрований вiдповiдно до законодавства.



Плата за встановлення земельного cepBiTyry нар€rхову€ться на пiдставi договору про
його встановлення. Земельний сервiтуг пiдлягае державнiй реестрачii в порядку,
встановленому для державноi peecryallii прав на нерFоме MaliHo.

Плата за сервiтугне користув€lння земельноi дirrянки становить 50 % вiд орендноi
плати за земельну лiлянку, яка використовуеться.

ii,rara Ja кuрисlувiшня земеJlьною дiлянкою державноi чи комун€rльноi власностi,,
визначена в договорa>( про надання права користування чужою земельною дiлянкою дJlя
сi.цьськогосподарських потреб (емфiтевзис) або право користування чужою земельною
дiлянкою дJIя забулови (суперфiцiй).

.Щоговiр суперфiцiю та договiр емфiтевзису пiд-гtягшоть обов'язковiй лержавнiй
ресстрацii.

Плата за користувЕlння земельними дiлянками за договорaми суперфiцiю та
емфiтевзису визначена в додатку l .

Встановити, що вiд плати за користування земельною дiлянкою наданою дJlя
забулови за договором суперфiчiю звiльняються закJIади культури, науки, освiти, охорони
здоров'я, соцiалlьного з€rхисту, фiзичноi кульryри та спорту, якi повнiстю угримуються за
pttxyнok коштiв держ€lвного або мiсцевих бюджетiв.

3. База оподаткування.
Базою оподаткувtlння € нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок з

урахуванням коефiчiента iндексацii.
Об'ектом оподаткрaння € земельна дiлянка надана в оренду, земельна дiлlянка щодо

якоТ встановлений земельний сервiтуг, укл4дений договiр емфiтевзису чи договiр
суперфiцiю.

4. Плата за землю.
4. l . Землекористувачi сплачують плату за землю з дня виникнення права

користування земельною дiлянкою.
4 .2. Розмiр та умови внесення плати за користування земельними дiлянками

встановлюються в договорi оренди, договорi про встановлення земельного cepBiTyTy,
догоtsорi емфiтевзису та договорi суперфiчiю.

4 з Плата за земельнi дiлянки встановлюеться в договорi оренди, договорi про
встЕlновлення земельного сервiтуту,договорi емфiтевзису та договорi суперфiчiю у розмiрi
вiдсоткiв вiд нормативноi грошовоi оцiнки землi вiдповiдно до додатку Ng l.

4.4. При визначеннi ставок плати цlя земельних дiлянок, якi мають змiшане цiльове
використання вибираеться з кiлькох ставок та, яка бiльша.

4.5. Оренлована земельна дiлянка може передаватися орендарем у суборенду без
змiни цiльового призначення за згодою орендодавця.

4 .6. У разi припинення права користув€lння земельною дiлянкою плата за землю
сплачуеться за фактичний перiод перебування землi у користуваннi у поточному рочi.

5. Податковий перiод.
5. l . Базовим податковим (звiтним) перiолом дJIя плати за землю е календарний piK.
5.2. Базовий податковий (звiтний) piK починаеться l сiчня i закiнчуеться 3l цудня

, !l .l r]ltl-,_\ (,l.,lH ll(l|]()с,1,1з()реllих пiлllри€мствтаорганiзацiй,атакожузв'язкуiзнабуггям

IIрава власностi таlабо користув€lння на HoBi земельнi дiлянки може буги меншим 12

мiсяцiв).

6. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звiтностi по платi за
,lемJlю.

6. l . Плата за_ землюt зарахову€ться до мiсцевого бюджету у порядку, визначеному
Бюджетним кодёксом УкраiЪи для плати за землю.

6.2. Землекористувачi сплачують плату за землю вiдповiдно до статей 286-288
[lодаткового кодексу Украiни. -)

CeKpe,l,ap рали Андрiй ЧЕЧИЛО



Додаток l
розмiри вiдсоткiв вiд нормативноi грошовоi оцiнки землi, що застосовуються для
обчислення плати за корисryвання земельними дiлянками комунальноi власностi

(оренда, суперфiцiй, емфiтевзис, cepBiryT) на територii MicTa Вишневе та села
Крюкiвщина

Адмiнiстративно-територiалIьнi одиницi або населенi ПунIlсти, або територii об'еднаних

Вид цiльового призначення земель

код найменування

0l
0l 0l
() l .()2

0l .0з

0|.04
0l .05

0l .06

0l .07

01.08

0l .09

01.10

01.Il
0l .l2

()l . l]

02

02.0l

Землi сiльськогосподарського призначення
/[ля велення товарного сiльськогосподарського виробництва
!ля велення фермерського господарства

для ведення особистого селянського господарства
для ведення пiдсобного сiльського господарства

,Щля i ндивiдуалlьного садiвництва

.Щля колекти вного садiвництва

.Щля городництва

.Щля сiнокосiння i випасання худоби

для дослiдних i навчшlьних цiлей
Д,ля пропаганди передового досвiду ведення сiльського господарства

.Щля надання послуг у сiльському господарствi
щля розмiщення iнфраструtсгури оптових ринкiв
с i.ll ьс bKo1,oc tlоларськоТ продукцiТ

Лля i н шого сiльськогосподарського призначення

Землi житловоi забудови

Щля булiвництва i обслуговування житлового булинку, господарських
булiвель i спорул (присадибна дiлянка)
.Щля колеlои вного житлового булiвництва

[ля булi вництва i обслуговування багатоквартирного житлового
булинку

Щля булiвництва i обслуговування будiвель тимчасового проживання

Щля булi вництва iндивiду€шьних гаралсiв

/1_,lя колекти вного гаражного булiвництва

.Щля iншоТ житловоТ забудови

l

, 02.02

02.03

I

i oz.o+
l 02.05
I

(l] ()6

02.07

рати вно-територ iагr ьноТ
пункгу, або територiТ
от громади

3200000000 3222400000 32224|0600 MicTo Вишневе
3200000000 3222400000 322248400I- село Крюкiвщина

вiдсоткова
ставка, О/о

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

6,000

8,000

l2,000

7,000

3,000

5,000

7,000



()J Зсмлi громадськоi забудови

Щля булiвництва та обслуговування булiвель органiв державноТ влади

та м iсцевого самоврядування

.Щля булiвництва та обслуговування будiвель закладiв освiти

Щля булiвництва та обслуговування булiвель закладiв охорони

здоров'я та соцiшlьноТ допомоги

[ля булiвництва та обслуговування булiвель громадських та

рел i гi йних органiзачiй

Л,rя бi,titttl}|ц I tra I а обс;Iу,|,овування булiвель закладiв культурно-

просвiтн и цького обслуговування

Щля булiвництва та обслуговування булiвель екстериторiалrьних

органiзацiй та органiв

Щля булiвництва та обслуговування булiвель торгiвлi:
- торгiвля хлiбобулочними виробами, молочними продуктами,

дитячим харчуванням, овочевою продукцiею;
- торгiвля харчовими продуктами;
- торгiвля ЕuIкогольними напоями та тютюновими виробами;

- ринки
.Ц.ля булiвництва та обслуговування об'ектiв туристичноТ
i нфраструlсгури та закладi в громадського харчування

д{; l я буаl Blt и цтва та обслуговування булiвель кредитно-фiнансових

установ
Щля булiвництва та обслуговування булiвель ринковоТ iнфраструlтури

.Щля булiвництва та обслуговування будiвель i споруд закладiв науки

[ля булiвництва та обслуговування булiвель закладiв комунаJIьного

обслуговування

[ля булiвництва та обслуговування булiвель закладiв побугового

обслуговування

.Щля розмiщення та постiйноТ дiяльностi органiв ДСНС
!ля булiвництва та обслуговування iнших булiвель громадськоi

забудови

.Ц,ля чiлей пiдроздiлiв 03.01-03. l5 та для збереження та використання
земел ь природно-заповiдного фо"ду

()з () 
I

03.02

03.03

03.04

lr1 /t--

03.06

03.07

03.08

03.1 0

, 03.1 l

0з.l2

0з.lз

03.1 4

03.1 5

l

03.1б

3,000

3,000

3,000

з,000

3,000

3,000

3,000

6,000

l2,000
l0,000
l0,000

l2,000

l2,000
3,000

3,000

5,000

3,000

l0,000

8,000



(){ , Земlli llриродно-заповiдного фонду
l-

04.0l , Для збереження та використання б

04.О2 
| Дп, збереження та використання п

04.03 l Дп, збереження та використання н паркiв

04.04 i Дп, збереження та використання ботанiчних садiв
04.05 l Для збереження та використання зоологiчних паркiв

04.06 l Для збереження та використання дендрологiчних паркiв
().1.()7 

, Для збереження та використання паркiв - пам'яток садово-паркового

мистецтва
04.08 [ля збереження та використання заказникiв
04.09 l Для збереження та використання заповiдних урочищ

I04.10 l [ля збереження та використання пам'яток природи
04.1 l l Дп, збереження та використання регiоншlьних ландшафтних паркiв

3,000

з,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

05
()6

| Землi iншого природоохоронного призначення
,

i Землi оздоровчого призначення (землi, що мають природнi

1 лiкувалlьнi властивостi, якi використовуються або можугь
l,
| використовуватися для профiлактики зa>rворювань i лiкування людей)

l Для булiвництва i обслуговування санаторно-оздоровчих закладiв

.Щля розробки родовищ природних лiкуваJIьних pecypciB

] 

On, iнших оздоровчих цiлей

06.0l
06.02

06.03

3,000

3,000

3,000

3,000

1l7 | Землi рекреацiйного призначення
07.0l i Для булiвництва та обслуговування об'еrстiв рекреацiйного

| 
призначення

07 .02 l Для булiвництва та обслуговування об'екгiв фiзичноi культури i
I

| 
спорту

07.03 Дп, iндивiдуЕulьногодачного булiвництва
07 .04 i Для колективного дачного булiвництва

i

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

l0 | Землi водного фонду
l 0.0l 1 .Щля е об'сктами

l

10.02 ] Щля о ежними зil(исними смугами

l0.03 i Лп, експлуатацiТ та догляду за смугами вiдведення

l 0.04 i Дп, експлуатацiТ та догляду за гiдротехнiчними, iншими

| 
вологосподарськими спорудами l каналами

l() 05 Л:rя догляду за береговими смугами водних шляхiв

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000



l0.0б
l0.07
l0.08

I to.oq
l0. l0

l0. ll

ll
lI.0l

Щля рибогосподарських потреб

[ля культурно-оздоровчих потреб, рекреацiйних, спортивних i

туристичних цiлей

,I[ля проведення науково-дослiдних робiт
Щля булiвництва та експлуатачiТ гiдротехнiчних, гiдрометричних та

лiнiйних споруд

[ля булiвництва та експлуатачiТ caHaTopiTB та iнших лiкува.гIьно-

оздоровчих закладiв у межil( прибережних захисних смуг MopiB,

морських заток i лиманiв

Землi промисловостi
[ля розмiщення та експлуатацiТ основних, пiдсобних i допомiжних
булiвель та споруд пiдприемствами, що пов'язанi з користуванням

надрами

.щля розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i допомiжних
булiвель та споруд пiдприемств переробноi, машинобулiвноТ та iншоТ

промисловостi:
- пiдприсмства по виробництву булiвельних матерiа.гIiв, столярних

виробiв, полiграфiТ, обробка металiв, каменю;

- пiдпри€мства по виробництву продуктiв харчування;

- iншi землi промисловостi (в тому числi склади)

.щля розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiжних
булiвель та спорул булiвельних органiзацiй та пiдприемств

[ля розмiщення та експлуатацiт основних, пiдсобних i допомiжних
булiвель та споруд технiчноТ iнфраструктури (виробництва та

розподiлення гшу, постачання пари та гарячоТ води, збирання,

очищення та розподiлення води)

Землi транспоDтy

!,ля розмiщення та експлуатацiТ булiвель i спорул за.гliзничного

транспорту

.Щля розмiщення та експлуатачiТ булiвель i спорул морського

транспорту

.Щ,ля розмiщення та експлуатацiТ булiвель i спорул рiчкового
транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацiТ булiвель i спорул автомобiльного

транспорту та дорожнього господарства

.Г[ля розмiщення та експлуатачiТ булiвель i спорул авiацiйного
транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацiI об'ектiв трубопровiдного танспорту

.щ,ля розмiщення та експлуатачii булiвель i спорул мiського

електротранспорту

flля розмiшення та експлуатачiТ булiвель i спорул додаткових
транспортних послуг та допомiжних операцiй
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землi зв'язкy
Д.ля розмiшення та експлуатачiт об'сктiв i спорул телекомунiкачiй

.Щля розмiшення та експлуатацiТ булiвель та споруд об'ектiв
поштового зв'язку

.Щля розмiщення та експлуатачiТ iнших технiчних засобiв зв'язку

Зем;li енеDl,еr,ики

щля розмiщення, будiвництвъ експлуатацiI та обслуговування
булiвель i спорул об'ектiв енергогенеруючих пiдприемств, установ i

органiзацiй

( п iдроздiлi в) Нацiона.гlьноТ гварлiТ

Щля розм i щення та постiйноТ дiяльностi .Щержприкордонслужби

.Щ,ля розмiщення та постiйноТ дiяльностi СБУ

.Щл я розм i ще н ня та постi й ноТ дiяльностi Щержспецтрансслужби

.щ,ля розмiщення та постiйноi дiяльностi Служби зовнiшньот розвiдки
Д.ля розмiщення та постiйнот дiяльностi iнших, угворених вiдповiдно

до законiв, вiйськових формувань

Андрiй ЧЕЧИЛО
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Секрета

,Щля розмiщення та експлуатацii булiвель i спорул iншого нil}емноГО

транспорту
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