ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження ставок орендної плати
у відсотках до нормативної грошової
оцінки земель м. Заводське
та с. Вишневе на 2019 рік.
У відповідності до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік, з метою впорядкування розмірів орендної плати за землю та збільшення
надходжень до міського бюджету, керуючись Наказом Держкомітету України із земельних
ресурсів №548 від 23 липня 2010 року «Про затвердження Класифікації видів цільового
призначення земель», статтею 12 Розділу 1 Земельного кодексу України, підпунктом 4.1.9
пункту 4.1, пунктом 4.5 статті 4, підпунктом 12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 12.4.3 пункту 12.4,
пунктом 12.5 статті 12, статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ
Закону України «Про оренду землі», статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та враховуючи рішення ради від 05.06.2015 року за № 5 «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Червонозаводське» та
рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель с. Вишневе Червонозаводської міської ради».
Вирішили: 1. Затвердити розмір ставок орендної плати за землю у м. Заводське та
с. Вишневе на 2019 рік, установивши річну орендну плату за землю у відсотках від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки (згідно таблиці) в наступному розмірі:
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Назва цільового призначення

Землі сільськогосподарського призначення.
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Для ведення особистого селянського господарства.
Для іншого сільськогосподарського призначення.
Землі житлової забудови.
Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).
Для будівництва індивідуальних гаражів.
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку.
Для іншої житлової забудови
Землі громадської забудови.
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Заклади торгівлі промисловими товарами
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Ставки
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10. Не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки для окремих юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від орендної плати за
землекористування.
11. Відповідальність за розрахунок орендної плати та своєчасність ведення договірної
роботи щодо землі, покласти на провідного спеціаліста з земельних питань та містобудування
Катібу С.І.
12. Визнати рішення двадцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання від
14.06.2017 року № 10 «Про затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати у
відсотках до нормативної грошової оцінки земель м. Заводське та с. Вишневе» таким, що
втратило чинність.
13. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 року.
14.Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газетах «Зоря» і
«Червонозаводський вісник».

Міський голова

В. Сидоренко

