
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
22.02.2008 № 437-19-V

П р о  р о з м ір  п л а т и  з а  з е м л ю  ( з е 
м е л ь н и й  п о д а т о к )  т а  п л а т и  з а  о р е н 
д у  ЗЕМЛІ
Керуючись п. 7 розділу II Закону України "Про Дер
жавний бюджет України на 2008 рік та про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України", ст. 21 
Закону України "Про оренду землі", ст. 7 Закону Ук
раїни "Про плату за землю", п.35 ст. 26 Закону Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні" 

МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити з 1 січня 2008 року:
1 1. Ставку земельного податку в розмірі 1,395 грн. за 1 м2 
в рік.
1.2. Ставку земельного податку за земельні ділянки, зайняті 
житловим фондом, кооперативними автостоянками для 
зберігання особистих транспортних засобів громадян, га
ражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, 
індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також за зе
мельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського 
виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті 
виробничими, культурно-побутовими та господарськими 
будівлями і спорудами, у розмірі 0,042 грн. за 1 м2 в рік (3% 
суми земельного податку).
1.3. Орендну плату за землю у розмірі 4,185 гривень за 1 м2 
в рік (на рівні трикратного розміру ставки земельного по
датку).
1.4. Оренду плату за земельні ділянки, зайняті житловим 
фондом, кооперативними автостоянками для зберігання 
особистих транспортних засобів громадян, гаражно- 
будівельними, дачно-будівельними кооперативами,



індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також за зе
мельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського 
виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті 
виробничими, культурно-побутовими та господарськими 
будівлями і спорудами, у розмірі 0,126 грн. (на рівні трикрат
ного розміру пільгової ставки земельного податку).
3. Виконавчому комітету Славутицької міської ради:
3.1. До 15.03.2008 забезпечити укладення додаткових угод 
до діючих.договорів оренди земельних ділянок про зміну 
орендної плати.
3.2. До 15.03.2008 провести спільно з податковою інспекцією 
та Славутицьким міським відділом Київської регіональної 
філії Державного підприємства "Центр Державного земель
ного кадастру" звірку діючих договорів оренди та сформува
ти єдиний реєстр цих договорів.
3.3. Внести пропозиції у встановленому законодавством Ук
раїни порядку, щодо введення коефіцієнтів земельного по
датку та орендної плати в м.Славутич в залежності від 
функціонального використання та місцезнаходження зе
мельної ділянки.
3.4! Терміново розпочати регуляторну процедуру, щодо вве
дення коефіцієнтів земельного податку та орендної плати в 
м.Славутич.
4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Славутиць
кої міської ради від 16.01.2002 №382-39-ХХІІІ "Про затверд
ження ставок орендної плати за землю" та рішення Славу
тицької міської ради від 29.06.2005 №739-47-IV "Про внесен
ня змін до рішення Славутицької міської ради та відміну 
рішень сесій Славутицької міської ради".
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо
ву постійної комісії міської ради з питань соціально-еко
номічного розвитку міста Тонких В.О. та заступника міського 
голови Остряніна Ю.О.
Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО


