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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я   

XI сесії міської  ради VIII скликання  
 
від   24 червня  2021  року № 15 
 
Про встановлення  
річних розмірів орендної  
плати за земельні ділянки 
   

           Розглянушви подання фінансового управління Шепетівської міської ради, керуючись 
ст. 143 Конституції України, п.24 ст.26, ст.59,69 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», ст.8, 10, 12,  288-289 Податкового кодексу України зі 
змінами та доповненнями, Бюджетного Кодексу України, з метою наповнення та виконання 
бюджету Шепетівської міської територіальної громади, Шепетівська міська рада   
ВИРІШИЛА: 
1. Установити на території Шепетівської міської територіальної громади (міста Шепетівка, 
села Плесна, села Жилинці, села Пліщин) річні розміри орендної плати за земельні ділянки 
згідно з додатком 1 . 
 

2. Для здійснення контролю за нарахуваннями та сплатою орендної плати за земельні 
ділянки до бюджету Шепетівської міської територіальної громади направити рішення з 
додатком до Шепетівського управління ГУ ДПС у Хмельницькій областіу паперовій та 
електронній формі. 
 

3.Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах 
масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради не 
пізніше як у десятиденний термін з дня його прийняття . 
 

4.Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2022 року рішення LVIII  сесії міської ради 
VII скликання від 13 червня 2019 року №5 "Про встановлення місцевих податків та зборів 
на 2020 рік на території міста Шепетівка» Додаток 6 (в частині орендної плати за землю та 
ставок орендної плати за земельні ділянки) та рішення IV  сесії міської ради VIII скликання 
від 24 грудня 2020 року № 41 «Про викладення пункту 5 рішення LXXV (позачергової) 
сесії міської ради VIIскликання від 9 липня 2020 року №2 «Про встановлення місцевих  
податків та/або зборів на території міста Шепетівка» в новій редакції» 
 

6. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 
 

7. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  
соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії – Олійник 
Г.В.)  
 
Міський голова                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 

Згідно з оригіналом: 
секретар міської ради                Роман ВОЗНЮК 
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Готував: 

Начальник фінансового управління    Василь ДРИЩ 
 
 
Погоджено:  

 

           Головний спеціаліст відділу правового та 
кадрового забезпечення                                                               Ганна ГРИГОРЧУК 

 
           Начальник управління економіки,  
           підприємництва та підтримки інвестицій                     Олександр ГРИНЬ 

 

Секретар міської ради                                              Роман ВОЗНЮК 
 

Голова комісії з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів          Григорій ОЛІЙНИК 
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Додаток 1 
до рішення  ХІ  сесії       
міської  ради VIII скликання  
від   24.06.2021р.  №15 

 
Положення про орендну плату за земельні ділянки 

 
Орендна плата за земельні ділянки визначена статтею 288 Податкового кодексу 

України. 

1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди 
такої земельної ділянки. 

Шепетівська міська рада повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за 
місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори 
оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, 
внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що 
настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної фінансової політики. 

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою 
формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

1.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 
1.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 
1.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди 

між орендодавцем (власником) і орендарем. 
            1.5. Річні розміри орендної плати встановлюється у договорі оренди і 
встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в 
залежності від цільового призначення та функціонального використання земельної ділянки 
згідно додатку 1.5.1. 

             

          Додаток 1.5.1 

Річні розміри 

орендної плати за земельні ділянки
 

 

Річні розміри встановлюються  та вводяться в дію з 1 січня 2022 року. 
 

Адміністративно-територіальна одиниця або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області 

Код 
району 

Код згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 
територіальної громади 

22  6810700000 місто Шепетівка  
22  6825586001 село Пліщин 
22  6825585801 село Плесна 
22  6825585803 село Жилинці 

 
 

Вид цільового призначення земель 

Річні розміри орендної плати (відсотків 
нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
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проведено (незалежно 
від 

місцезнаходження) 

грошову оцінку яких не 
проведено 

код найменування 
для 

юридични
х осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

9,000 9,000 5,000 5,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства 3,000 3,000 5,000 5,000 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.04 Для ведення підсобного сільськ 

ого господарства 
1,000 1,000 5,000 5,000 

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 9,000 9,000 5,000 5,000 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

02 Землі житлової забудови 

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

3,000 3,000 5,000 5,000 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

3,000 3,000 5,000 5,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

3,000 3,000 5,000 5,000 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

1,000 1,000 5,000 5,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  3,000 3,000 5,000 5,000 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,000 3,000 5,000 5,000 

02.07 Для іншої житлової забудови   1,000 1,000 5,000 5,000 
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02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 
02.10  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000 

02.09 Для будівництва і обслуговування 
паркінгів та автостоянок на землях 
житлової та громадської забудови 

6,000 6,000 5,000 5,000 

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (тимчасових споруд) 

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі(АЗС) 

12,000 12,000 5,000 5,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.11 Для будівництва та обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000 
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будівель і споруд закладів науки  
03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 
обслуговування  

1,000 1,000 5,000 5,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

5,000 5,000 5,000 5,000 

03.13

. 

Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування 
(тимчасових споруд) 

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів і підрозділів ДСНС 

8,000 8,000 5,000 5,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів 
з обслуговування відвідувачів об’єктів 
рекреаційного призначення 

8,000 8,000 5,000 5,000 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.07 Для збереження та використанняпарків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

1,000 1,000 5,000 5,000 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

1,000 1,000 5,000 5,000 

05 Землі іншого природоохоронного 

призначення 
1,000 1,000 5,000 5,000 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і лікування людей) 
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06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

1,000 1,000 5,000 5,000 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

1,000 1,000 5,000 5,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,000 1,000 5,000 5,000 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

1,000 1,000 5,000 5,000 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

1,000 1,000 5,000 5,000 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

1,000 1,000 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва   1,000 1,000 5,000 5,000 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.0  та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

1,000 1,000 5,000 5,000 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

1,000 1,000 5,000 5,000 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

1,000 1,000 5,000 5,000 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за 5,000 5,000 5,000 5,000 
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гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  5,000 5,000 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  5,000 5,000 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  5,000 5,000 5,000 5,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

5,000 5,000 5,000 5,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

5,000 5,000 5,000 5,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

3,000 3,000 5,000 5,000 

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

3,000 3,000 5,000 5,000 

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

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.04 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)  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04  та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,500 1,500 5,000 5,000 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд залізничного транспорту 

3,000 3,000 5,000 5,000 
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12.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд морського транспорту   

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд річкового транспорту   

1,000 1,000 5,000 5,000 

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

8,000 8,000 5,000 5,000 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства(АЗС) 

12,000 12,000 5,000 5,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд авіаційного транспорту  

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту(АЗС) 

12,000 12,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд міського електротранспорту  

1,000 1,000 5,000 5,000 

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

8,000 8,000 5,000 5,000 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій (АЗС) 

12,000 12,000 5,000 5,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд іншого наземного транспорту  

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.10 Дляцілейпідрозділів 12.01-12.09, 
12.11тадлязбереженнятавикористаннязе
мельприродно-заповідногофонду 

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів 
дорожнього сервісу 

8,000 8,000 5,000 5,000 

13 
Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
і споруд телекомунікацій  

10,000 10,000 5,000 5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

8,000 8,000 5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000 

14 
Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

3,000 3,000 5,000 5,000 
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14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії  

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

2,000 2,000 5,000 5,000 

15 
Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил 

3,000 3,000 5,000 5,000 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 
15.10 та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.09 Для розміщення структурних підрозділів 
апарату МВС, територіальних органів, 
закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління МВС 

1,000 1,000 5,000 5,000 

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

1,000 1,000 5,000 5,000 

16 Землі запасу  1,000 1,000 5,000 5,000 

17 Землі резервного фонду  1,000 1,000 5,000 5,000 

18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 5,000 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

 
 

Примітка: 
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1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів 
цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. 
№ 548 (зі змінами). 

2 Річні розміри плати за оренду земель під об’єктами на період будівництва або 
реконструкції (але строком не більше двох років), крім земельних ділянок, право оренди 
яких виборюється на конкурентних засадах встановлюється у розмірі 3 відсотків 
нормативної грошової оцінки землі. 
 

        1.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 
 

2. Індексація нормативної грошової оцінки земель визначена статтею 289 

Податкового кодексу України. 

2.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується 
нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 
визначеного відповідно до законодавства. 

2.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує 
величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується 
нормативна грошова оцінка земель і земельних ділянок на 1 січня поточного року, що 
визначається за формулою: 

Кi = І:100, 
де І - індекс споживчих цін за попередній рік. 
У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс 

застосовується із значенням 115. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується 

кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, зазначеної 
в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок. 
 

Начальник фінансового управління                                                          Василь ДРИЩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


