
 

  
 УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

-ї сесії Бібрської міської ради VІІ-го демократичного скликання 

РІШЕННЯ (проект) 

№  

.2018 р. 

м.Бібрка       

Про встановлення плати за оренду землі на території  

Бібрської міської ради на 2019 рік 

 Відповідно до ст. ст. 12, 288 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, 

Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. ст. 59,69 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної депутатської комісії  з 

повноваженнями у сфері регулювання земельних відносин та охорони довкілля врахувавши 

рекомендації постійної депутатської комісії з повноваженнями у сфері регулювання земельних 

відносин та охорони довкілля, -а сесія VII - го демократичного скликання VIІ -го демократичного 

скликання  

ВИРІШИЛА: 

 

Встановити ставки орендної плати на 2019 рік для фізичних та юридичних осіб на 

території Бібрської міської ради: 

1. за земельні ділянки комерційного використання в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земель на території Бібрської міської ради. 

2. Встановити ставки орендної плати для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення (ведення товарного виробництва, земель запасу та 

фермерського господарства) на території Бібрської міської ради: 

- для ріллі, пасовищ, сіножатей та багаторічних насаджень 5 (п’ять) відсотків від нормативно 

грошової оцінки землі по області :  

рілля і перелоги 22049,46 х 5% = 1102,48 грн\1га 

природні сіножаті 6345,32 х 5% = 317,27 грн\1га 

природні пасовища 5870,50 х 5% = 293,53 грн\1га 

багаторічні насадження 19731,41 х 5% = 986,58 грн\1га 

3. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення для земель запасу та ведення фермерського 

господарства грошова оцінка яких проведена, в розмірі 4 (чотири) відсотки від 

нормативної грошової оцінки на території Бібрської міської ради. 

4. Встановити ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення (господарські двори) за межами населеного пункту 

5 (п’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області на 

території Бібрської міської ради 

22049,46 х 5% = 1102,48 грн\1га 

5. Встановити ставки орендної плати для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення (господарські двори) в межах населеного пункту 3 

(три) відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області на території 

Бібрської міської ради. 

6. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд для фізичних осіб 

у розмірі 3 (три) відсотки від нормативно грошової оцінки на території Бібрської міської 

ради. 

7. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки, надані підприємствам з 

виробництва та розподілу електроенергії, у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативно грошової оцінки на території Бібрської міської ради. 



 

8. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки водного фонду, надані 

юридичним і фізичним особам у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової 

оцінки земель на території Бібрської міської ради. 

9. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки надані в користування для малих 

архітектурних форм, у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від їх нормативної грошової 

оцінки на території Бібрської міської ради. 

10. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти, в 

яких розміщені гральні автомати, а також за земельні ділянки для розміщення та 

обслуговування реклами, казино, букмекерських контор, інших закладів грального 

бізнесу у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки земель на 

території Бібрської міської ради. 

11. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для розміщення автозаправочних 

станцій у розмірі 10 (десять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки на території 

Бібрської міської ради. 

12. За земельні ділянки, надані за проектами відведення земельних ділянок для будівництва, 

або які знаходяться в стадії будівництва у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної 

грошової оцінки на території Бібрської міської ради. 

13. Встановити ставку орендної плати за землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

гірничодобувної промисловості, громадського, рекреаційного призначення, змішаного 

використання та інших земель у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової 

оцінки земель на території Бібрської міської ради; 

14. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для обслуговування базових 

станцій стільникового зв’язку на території Бібрської міської ради у розмірі 12 

(дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земель. 

15. Затвердити розмір відшкодування коштів поступлення до місцевого бюджету за 

фактичне землекористування земельними ділянками в розмірах та умовах вказаних у 

цьому рішенні. 

16. Визнати такими, що з 01 січня 2019 року втратять чинність рішення про встановлення 

орендної плати за землю, прийняті Бібрською міською радою. 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бібрської міської 

ради з повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики. 

 

Бібрський міський голова   Р.Я.Гринус 


