
 
УКРАЇНА 

ПЛАВНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

68822, Україна, Одеська обл., Ренійський р-н, вул. Миру, 74Б 

тел/факс: (04840) 35-2-42, тел.: 4-05-84, E-mail: plavni.rada@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 04380531 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30-ї сесії Плавнівської сільської ради сьомого скликання 

 

Про встановлення ставки орендної плати за землю з 2019 року 

на території Плавнівської сільської ради 

 

Код згідно з КОАТУУ 5124184000 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статями 12 (пункт 3), 288 Податкового кодексу України, 

статтями 4, 21 Закону України «Про оренду землі», Плавнівсіка сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Установити на території Плавнівської сільської ради стави орендної плати за землю, 

згідно з додатком 1. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб. 

3. Орендарям земельних ділянок, розташованих на території Плавнівської сільської 

ради, з метою приведення у відповідність до цього рішення договорів оренди землі (інших 

угод), до 01 січня 2019 року, звернутися до апарату виконавчого комітету Плавнівської 

сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Коробєр Р.С.). 

5. Рішення набирає чинності
2
 з 01 січня 2019 року. 

 

 

Сільський голова      Г.І.Булгару 

 

«_____» _______________ 2018 року 

№ ____________________  

І



Додаток 1 

до рішення про встановлення ставок 

орендної плати 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Плавнівської сільської 

ради від  

«_____» _______________ 2018 року 

№ ____________________ 

 

СТАВКИ 

орендної плати в межах населеного пункту 

1. Ставки орендної плати встановлюються з 2019 року та вводяться в дію з 01 січня 

2019 року. 

2. Адміністративно-територіальна одиниця, на які поширюється дія рішення органу 

місцевого самоврядування: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

5100000000 5124100000 5124184000 Плавнівська сільська рада 

 

№ з/п Вид цільового призначення земель Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 

1.  Для земельних ділянок, наданих для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної енергії, розподілення 

газ, зв’язку та транспорту. 

12 

2.  Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

6 

3.  Для земельних ділянок, наданих для розміщення 

підприємств промисловості (Ізмаїльский винзавод) 
3 

4.  Для земельних ділянок наданих для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,03 

5.  Для ведення особистого селянського господарства 0,6 

6.  Для земельних ділянок, наданих для розміщення 

комерційних підприємств (магазини) при обсязі площі до 

50 м2 

12 

7.  Для земельних ділянок, наданих для розміщення 

комерційних підприємств (магазини) при обсязі площі с 

51- 200 м2 

10 

8.  Для земельних ділянок, наданих для розміщення 

комерційних підприємств (магазини) при обсязі площі 

понад 200 м2 

8 

 

Сільський голова      Г.І.Булгару 


