УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXVІI сесія

VI скликання

(2-е пленарне засідання)

РІШЕННЯ
19 лютого 2015 року

м. Ужгород

№ _1651_

Про Порядок встановлення ставок
орендної плати у м. Ужгороді
за земельні ділянки, які перебувають
у розпорядженні Ужгородської міської ради
У зв’язку з прийняттям рішення міської ради 14 липня 2014 року
№1398 «Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій
оцінці земель населеного пункту м. Ужгород Ужгородської міської ради»,
керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду
землі» та ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
міська рада В И Р І Ш И Л А :
1.
Затвердити Порядок встановлення ставок орендної плати у м.
Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у
розпорядженні
Ужгородської міської ради згідно з додатком.
2.
Департаменту міського господарства з метою приведення у
відповідність до вимог цього Порядку, провести перегляд орендної плати за
земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.
Ужгорода, які передані в оренду, шляхом укладання додаткових угод в
частині оплати в порядку, встановленому чинним законодавством.
3.
Рішення VI сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 03
червня 2011 року №180 «Про розмір орендної плати за користування
земельними ділянками, які перебувають у розпорядженні Ужгородської
міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
4.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника міського голови Волошина І.І. та постійну комісію з питань
регулювання земельних відносин (Кручаниця В.В.).

Міський голова

В. Погорелов
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Додаток
до рішення ХХVІІ
Ужгородської міської
ради VI скликання
_19.02.15__№ __1651

сесії

Порядок
встановлення ставок орендної плати у м. Ужгороді за земельні ділянки,
які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради
1.Загальні положення
1.1. Порядок встановлення ставок орендної плати у м. Ужгороді за
земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської
ради (надалі – «Порядок»), розроблений з метою створення єдиних
організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння
орендної плати за земельні ділянки.
1.2. Порядок розроблений відповідно до вимог:
- Земельного кодексу України;
- Податкового кодексу України;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про оренду землі»;
- Інших нормативних актів.
1.3. Порядок регламентує принципи встановлення розмірів орендної
плати за використання земельних ділянок на території м. Ужгорода.
2. Порядок розрахунку розмірів орендної плати
2.1. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне
володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для
проведення підприємницької та інших видів діяльності.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі
оренди між орендодавцем та орендарем.
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є
договір оренди такої земельної ділянки.
Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з
урахуванням індексів індексації.
2.2. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у комунальній
власності, справляється у грошовій формі і не може бути нижчою:
для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного
податку;
для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку.
2.3. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова
оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Розмір орендної плати за
земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального
призначення у розрізі економіко-планувальних зон м. Ужгорода згідно з
нормативною грошовою оцінкою. Показники оцінки підлягають щорічного,
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станом на 1 січня, уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку,
встановленого чинним законодавством України.
У договорі оренди обов’язково зазначається останній коефіцієнт
індексації, від якого розраховано таку оцінку та з якого року вона діє.
2.4. Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні:
Категорія земель

Вид цільового призначення

Землі
сільськогосподарського
призначення

Землі
сільськогосподарського
призначення

Землі житлової та
громадської забудови

Ставка орендної
плати (% від
нормативної
грошової оцінки)

(землі, надані для
виробництва
сільськогосподарської
продукції, здійснення
сільськогосподарської
науково-дослідної та
навчальної діяльності,
розміщення відповідної
виробничої інфраструктури,
у тому числі інфраструктури
оптових ринків
сільськогосподарської
продукції, або призначені для
цих цілей; землі, надані для
діяльності у сфері надання
послуг у сільському
господарстві, та інше)

3

Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)

3

Для колективного житлового
будівництва

3

Для будівництва та
обслуговування
багатоквартирного
житлового будинку

3

4

Землі громадської
забудови

Для будівництва та
обслуговування будівель
тимчасового проживання

3

Для будівництва
індивідуальних гаражів

3

Для колективного гаражного
будівництва

3

Для іншої житлової забудови

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
громадських та релігійних
організацій

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів культурнопросвітницького
обслуговування

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
екстериторіальних
організацій та органів

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
торгівлі

3

Для будівництва та
обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури
та закладів громадського
харчування

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ

3

Для будівництва та

3
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обслуговування будівель
ринкової інфраструктури
Для будівництва та
обслуговування будівель і
споруд закладів науки

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів комунального
обслуговування

3

Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів побутового
обслуговування

3

Для будівництва та
обслуговування інших
будівель громадської
забудови

3

Землі природнозаповідного фонду та
іншого
природоохоронного
призначення

Землі природно-заповідного
фонду

3

Землі оздоровчого
призначення

Для будівництва та
обслуговування санаторнооздоровчих закладів

3

Для розробки родовищ
природних лікувальних
ресурсів

3

Для інших оздоровчих цілей

3

Для будівництва та
обслуговування об'єктів

3

Землі рекреаційного
призначення

6

рекреаційного призначення
Для будівництва та
обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту

3

Для індивідуального дачного
будівництва

3

Для колективного дачного
будівництва

3

Землі історикокультурного
призначення

Землі історико-культурного
призначення

3

Землі
лісогосподарського
призначення

Землі лісогосподарського
призначення

(землі, на яких розташовані:
пам'ятки культурної
спадщини, їх комплекси
(ансамблі), історикокультурні заповідники,
історико-культурні заповідні
території, охоронювані
археологічні території, музеї
просто неба, меморіальні
музеї-садиби)

(землі, вкриті лісовою
рослинністю, а також не
вкриті лісовою рослинністю,
нелісові землі, які надані та
використовуються для потреб
лісового господарства, крім
земель, зайнятих зеленими
насадженнями у межах
населених пунктів, які не
віднесені до категорії лісів, а
також земель, зайнятих
окремими деревами і
групами дерев, чагарниками
на сільськогосподарських
угіддях, присадибних, дачних
і садових ділянках)

3

7

Землі водного фонду

Землі промисловості,
транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та
іншого призначення

Для експлуатації та догляду
за водними об'єктами

3

Для облаштування та догляду
за прибережними захисними
смугами

3

Для експлуатації та догляду
за гідротехнічними, іншими
водогосподарськими
спорудами і каналами

3

Землі промисловості
Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані
з користуванням надрами

3

Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

3

Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
будівельних організацій та
підприємств

3

Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва
та розподілення газу,
постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та
розподілення води)

7
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Землі транспорту
Для розміщення та
експлуатації будівель і
споруд залізничного
транспорту

3

Для розміщення та
експлуатації будівель і
споруд автомобільного
транспорту та дорожнього
господарства

3

Для розміщення та
експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту

3

Для розміщення та
експлуатації будівель і
споруд додаткових
транспортних послуг та
допоміжних операцій

3

Для розміщення та
експлуатації будівель і
споруд іншого наземного
транспорту

3

Землі зв'язку
Для розміщення та
експлуатації об'єктів і споруд
телекомунікацій

3

Для розміщення та
експлуатації будівель та
споруд об'єктів поштового
зв'язку

3

Для розміщення та
експлуатації інших технічних
засобів зв'язку

3

Землі енергетики
Для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і
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споруд об'єктів
енергогенеруючих
підприємств, установ і
організацій
Для розміщення,
будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі
електричної та теплової
енергії

3

На земельних ділянках переданих в оренду для розміщення та
експлуатації авто- та газозаправних станцій встановлюється ставка 7 % від
нормативної грошової оцінки.
Розмір річної орендної плати для платників, які не ввійшли до цього
переліку, встановлюється у кожному окремому випадку рішенням сесії.
3. Розмір, форма і порядок внесення орендної плати
3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю
встановлюється на підставі вимог чинного законодавства, цього Порядку та
зазначається у договорі оренди земельної ділянки.
3.2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення
права користування земельною ділянкою, якщо інше не передбачено
договором оренди.
У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за
землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у
поточному році.
3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у
грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій
формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки,
визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.
3.4. Договором оренди повинна передбачатися щомісячна орендна
плата виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з розділом 2 цього
Порядку.
4. Зміна розміру орендної плати
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4.1. Встановлений згідно з розділом 2 цього Положення розмір
орендної плати підлягає обов'язковому перегляду у разі:
а/ зміни функціонального
передбаченого договором;

використання

земельної

ділянки,

б/ змін в діючому законодавстві;
в/ змін нормативної грошової оцінки.
4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв'язку з
проведенням щорічної індексації грошової оцінки.
4.3. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може
здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному
договором оренди земельної ділянки.
5. Порядок внесення орендної плати за землю
5.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно з умовами
договору оренди.
5.2 За несвоєчасне внесення орендної плати нараховується пеня на
суму податкового боргу із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України, діючої на день виникнення такого
податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від
того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день
прострочення у його сплаті, відповідно до Податкового кодексу України.
5.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається
на термін не більше одного року.
5.4. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі
податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і
своєчасністю сплати орендної плати до міського бюджету здійснює
Ужгородска ДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області.

Секретар ради

Б. Андріїв

