
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я     
 

 
Про встановлення розмірів 
річної орендної плати  
за землю в межах міста 
  

 З метою створення в місті більш сприятливих умов для діяльності  
суб’єктів господарювання всіх форм власності, а також диференціації розмірів 
орендної плати за землю в межах міста залежно від напрямків господарського 
використання земельних ділянок, враховуючи пропозиції комісії щодо 
визначення розмірів орендної плати за землю в межах міста (протокол від 
18.01.2008), відповідно до Земельного кодексу України, Законів України “Про 
плату за землю”, “Про оренду землі”, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 
  

1. Встановити розміри річної орендної плати за землю для застосування  
при укладанні чи поновленні договорів оренди земельних ділянок у межах 
міста (додаток). 
           
 2. Надати згоду  в разі звернення орендарів на внесення змін до діючих 
договорів оренди земельних ділянок у частині річної орендної плати від дати 
прийняття цього рішення. 
  
         3. Відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради         
(Чорний В.А.) на підставі звернень орендарів земельних ділянок оформити 
додаткові угоди про зміни до раніше укладених договорів оренди землі. 

 
4. Управлінням розвитку підприємництва, відділам земельно - ринкових 

відносин, інформатизації та якості, загальному виконкому міської ради 
(Рижкова І.О., Чорний В. А., Білогай О.Ю., Чорний В.А.), редакції Криворізької 
міської комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.), комунальному 
підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової 
інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у 
підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” про 
зміст рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 
  
 5. Відділу земельно-ринкових відносин виконкому міської ради 
забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та 
періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через 
шість місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіти оприлюднити у 



Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначенні чинним 
законодавством. 
  
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста 
(Іванов Ю.О.) і з питань планування бюджету та економіки (Нусінов В. Я.),  
координацію роботи – на заступника міського голови Темника Г.П. 
 
                                                                                                            Додаток до проекту  

рішення  міської ради  
                                                                                                              
                                                                         
              
            Розміри річної орендної плати за землю в м. Кривому Розі 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Мета використання земельної ділянки  

Розмір річної 
орендної плати за 
землю    ( %  від 
нормативної 

грошової оцінки  
земельної   ділянки) 

1 2 3 
1. Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-

бізнесу, об’єктів виробництва алкогольних напоїв. 
Заготівля, складування і реалізація брухту чорних і кольорових 
металів. 

 
6,0 

2. Розміщення пунктів обміну валюти, банківських та фінансово-
кредитних установ, ломбардів. 

 
5,5 

3. Для зберігання та оптової реалізації нафтопродуктів (нафтобази, 
нафтосклади, розміщення інших сховищ нафтопродуктів, офісів 
суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову реалізацію 
нафтопродуктів). 
Розміщення офісів нерезидентів України. 
Для надання юридичних, нотаріальних, консалтингових, 
аудиторських послуг, здійснення операцій з нерухомістю. 
Розміщення туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських 
контор, офісів брокерів, дилерів,  об’єктів рекламного бізнесу. 
Розміщення страхових компаній (їх філій, відділень тощо).  
Для проведення гастрольної діяльності, видовищних заходів (крім 
спортивних). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
               5,0 

4. 
 

Для роздрібної реалізації нафтопродуктів (включно з 
автозаправними станціями,  офісів суб’єктів господарювання, що 
здійснюють роздрібну реалізацію нафтопродуктів). 
Розміщення торговельних кіосків та павільйонів (крім тих, в яких 
реалізують друковану продукцію), торговельно-зупиночних 
комплексів. 
Для розміщення об’єктів торгівлі ювелірними виробами, майстерень 
з їх виготовлення та реалізації. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,5 



5. Розміщення об’єктів оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, 
авторинків. 
Розміщення комп’ютерних  клубів, Інтернет-кафе, ігрових 
комп’ютерних залів. 
Розміщення об’єктів оптової торгівлі (оптових складів) 
продовольчими і непродовольчими товарами. 
Розміщення об’єктів автосервісу (авторемонтні майстерні, станції 
технічного обслуговування автомобілів, у т.ч. гарантійного,  авто 
мийки тощо). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,0 
6. Розміщення об’єктів роздрібної торгівлі  непродовольчими товарами 

(крім товарів дитячого асортименту), непродовольчих та змішаних 
ринків і міні-ринків, торговельних майданчиків та рядів, ринкових 
комплексів. 
Розміщення  автостоянок для зберігання транспортних засобів. 
Розміщення аптек та аптечних кіосків, інших об’єктів з реалізації 
лікарських препаратів. 
Розміщення офісів резидентів України. 
Провадження підприємницької діяльності у галузі теле- та 
радіокомунікацій (включно з об’єктами кабельного телебачення), 
електронного зв’язку.   
Для надання медичних послуг (включно зі стоматологічними, 
наркологічними та  психологічними). 
Розміщення виставочних залів та галерей, кінотеатрів. 
Розміщення готелів, мотелів, кемпінгів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                3,5 
7. Розміщення спеціалізованих магазинів та кіосків з реалізації 

друкованої продукції (газети, журнали, книги), шкільного приладдя, 
канцелярських виробів. 
Розміщення редакцій, видавництв газет, журналів та книг, теле- та 
радіокомпаній, інформаційних агентств, друкарень.  
Розміщення закладів науки, науково-технічних та проектно-
конструкторських розробок. 
Розміщення закладів спеціальної освіти. 
Розміщення закладів культури (крім кінотеатрів).  
Розміщення творчих майстерень художників, скульпторів, народних 
майстрів, членів національних творчих спілок. 
 Розміщення підприємств промисловості (крім виробничих об’єктів  
гірничодобувних підприємств та виробництва алкогольних напоїв), 
транспорту, енергетики, зв’язку (крім електронного) і належних їм 
виробничих та  технологічних об’єктів, підприємств громадських 
організацій. 
Розміщення об’єктів з виробництва продуктів харчування (крім 
виробництва алкогольних напоїв), товарів широкого вжитку та їх 
реалізації через пункти продажу підвідомчої фірмової мережі. 
Розміщення фірмових магазинів вітчизняних товаровиробників.   
Розміщення спеціалізованих магазинів, кіосків роздрібної торгівлі 
хлібобулочними виробами, товарами дитячого харчування та 
непродовольчими товарами дитячого асортименту, молочних кухонь. 
Розміщення об’єктів роздрібної торгівлі продовольчими товарами.  
Розміщення закладів ресторанного господарства, інших закладів 
громадського харчування. 
Розміщення продовольчих ринків (включно з міні-ринками), 
торговельних майданчиків та рядів, ринкових комплексів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розміщення об’єктів житлово-комунального господарства та 
підприємств з надання житлово-комунальних послуг, будівельних та 
ремонтно-будівельних підприємств. 
Розміщення  бібліотек, архівів, дитячих дошкільних виховних 
закладів, закладів освіти, спортивних закладів для школярів і 
студентів, об’єктів з організації дозвілля дітей та юнацтва в 
позаурочний час (крім комп’ютерних клубів). 
Розміщення  благодійних організацій, громадських організацій 
інвалідів, ветеранів війни, праці, учасників ліквідації та потерпілим 
від  аварії на Чорнобильській АЕС, що не займаються комерційною 
діяльністю (в частині площ, що використовуються для статутної 
діяльності), організації соціальної допомоги. 
Для діяльності релігійних громад, розміщення належних їм храмів та 
господарських споруд. 
Розміщення об’єктів спеціалізованої торгівлі продовольчими 
товарами та забезпечення медикаментами пільгових категорій 
громадян ( учасників Великої Вітчизняної війни, ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей 
тощо). 
Розміщення оздоровчих комплексів, саун, фітнес-клубів, 
тренажерних залів, масажних кабінетів. 
Розміщення об’єктів (включно з кіосками) з надання побутових та 
ритуальних послуг, в тому числі громадських вбиралень,  лазень. 
Використання гірничодобувними підприємствами відпрацьованих 
земель, на яких не проводиться рекультивація. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 
8. Розміщення виробничих об’єктів гірничодобувних підприємств (крім 

відпрацьованих земель, на яких не проводиться рекультивація) та 
залізниць. 
За водойми , надані для виробництва рибної продукції.  

 
 
 

1,0 
9. 
9.1 
9.2 

Використання земель сільськогосподарського призначення  : 
- для ріллі, сіножатей та пасовищ; 
- для багаторічних насаджень.  

 
0,1 
0,03 

10. Для розміщення: житлового фонду, гаражно-будівельних, дачно-
будівельних, житлово-будівельних, молодіжних житлових 
кооперативів, об’єднань співвласників  багатоквартирних житлових 
будинків, індивідуальних гаражів і дач громадян, виробничих, 
культурно-побутових, господарських  об’єктів сільського, лісового  
та водного  господарства.  

 
 
 
 
 

0,09 
11. Інше використання земельних ділянок. 4,0 

 
 
Примітки: -  за земельні ділянки на територіях та об’єктах  природоохоронного, 

оздоровчого та рекреаційного  призначення  розмір річної орендної плати за 
землю справляється у п’ятикратному розмірі, але не більше 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
. 

 
 
 
 
 



Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення міської ради 

 “ Про встановлення розмірів річної орендної плати за землю в межах міста” 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 
цієї проблеми. 

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям проекту рішення міської 
ради “ Про встановлення розмірів річної орендної плати за землю в межах міста”, 
полягає, по - перше, у диференціації розмірів річної орендної плати за землю в 
залежності від напрямків її господарського використання, по - друге,  
стимулюванні раціонального та ефективного використання земельних ділянок в 
межах міста. 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 
допомогою ринкових механізмів і потреби державного регулювання.  

 Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською 
радою розмірів річної орендної плати за землю, так як  згідно зі ст. 21 Закону 
України “ Про оренду землі” розмір, форма і строки внесення орендної плати за 
землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі між 
орендодавцем та орендарем. Орендодавцем земельних ділянок в межах міста є 
міська рада. 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана  за 
допомогою діючого регуляторного акта  або внесення змін до нього. 

 Законом України “ Про Державний бюджет України на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України”, що ухвалений   28 грудня 
2007 року, внесені зміни до статті 21 Закону України “ Про оренду землі”. 
Відповідно до цих змін «річна орендна плата за земельні ділянки, які 
перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних 
бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може 
бути меншою: 

 для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного 
податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю; 

для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, 
що встановлюється Законом України «Про плату за землю». 

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або 
комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної 
грошової оцінки.» 

На теперішній час річна орендна плата за використання земельних ділянок у 
межах міста визначається у договорах оренди для всіх категорій земель, крім 
земель сільськогосподарського призначення, у трикратному розмірі земельного 
податку,  що встановлюється Законом України “ Про плату за землю”.  

Оскільки нормативна грошова оцінка земель міста виконана та затверджена 
Криворізькою міською радою до застосування (рішення від 22.12.2004 № 2494),  



річна орендна плата для земельних ділянок в межах міста може бути встановлена 
від 0,03 до 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

Таким чином, визначені проблеми можуть бути розв’язані за допомогою 
цього регуляторного акту, який встановлює диференційовані розміри орендної 
плати за землю в залежності від напрямків її господарського використання. 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта,у тому числі здійснення рохрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії 
регуляторого акта. 

Очікуваними вигодами внаслідок запровадження регуляторного акта  слід 
вважати: 
-  у сфері інтересів громадян – більш ефективне використання земельних ділянок 
шляхом залучення інвестицій в її поліпшення; 
- у сфері інтересів суб’єктів господарювання – подальшу стабілізацію розмірів 
річної орендної плати за використання земельних ділянок при укладенні нових 
чи поновленні діючих договорів оренди землі; об’єктивний підхід до суб’єктів 
господарювання при визначенні розміру орендної плати за землю; встановлення 
прозорого механізму визначення розміру річної орендної плати у договорах 
оренди землі; раціональне та ефективне використання земельних ділянок; 
- у сфері інтересів держави - збільшення обсягу надходжень до обласного та 
міського бюджетів від орендної плати за землю; стимулювання ефективного та 
раціонального використання земельних ділянок; залучення інвестицій в 
поліпшення території міста. 

    У зв’язку зі змінами у чинному законодавстів України, а саме, у статті 21 
Закону України “Про оренду землі”, в результаті запровадження даного 
регуляторного акта додаткові витрати більшості (певних категорій) суб’єктів 
господарювання, не передбачаються. Разом з тим, збільшуються розміри річної 
орендної плати за використання земельних ділянок для розміщення нічних 
клубів, казино, банківських та фінансово-кредитних установ, ломбардів, офісів 
нерезидентів України, для проведення гастрольної діяльності, видовищних 
заходів (крім спортивних), для виробництва алкогольних напоїв, для 
розміщення оптової  та роздрібної торгівлі автомобілями, для заготівлі, 
складування і реалізації брухту чорних та кольорових металів, для розміщення 
комп’ютерних клубів, Інтернет-кафе, ігрових комп’ютерних залів тощо. 
Кількість вищезазначених об’єктів мають тенденцію до збільшення, але ці 
об’єкти не є соціально-необхідними для задоволення потреб територіальної 
громади. 

 
Вигоди Витрати 

1 2 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН 

    Більш ефективне використання земельних 
ділянок шляхом залучення інвестицій в  
поліпшення території міста 

Диференціація цін на продукцію та 
послуги, що виробляються 
(реалізуються)  

 
 



СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
   Стабілізація розмірів річної орендної плати 
за землю при  укладенні нових та поновленні 
діючих договорів оренди землі.   

Обов’язкові платежі податкового 
характеру (орендна плата за землю). 

 
 Об’єктивний підхід до суб’єктів 
господарювання при визначенні розміру 
орендної плати за землю. 

Витрати на виготовлення технічної 
землевпорядної документації, на 
здійснення державної реєстрації 
договорів оренди землі та додаткових 
угод до договорів оренди землі, часу 
основного персоналу, пов’язані з 
виконанням вимог регуляторного акту. 

Встановлення прозорого механізму 
визначення розміру річної орендної плати у 
договорах оренди землі.  

Зменшення прибутку внаслідок 
зменшення обігових коштів. 

Раціональне та ефективне використання 
земельних ділянок. 

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ І МІСТА 
Збільшення надходжень орендної плати за 

землю до бюджету 
Витрати відсутні 

Стимулювання раціонального та 
ефективного землекористування.  

Державний та самоврядний  
контроль за використанням та 
охороною земель на території міста. 

Залучення інвестицій в поліпшення 
території міста у зв’язку з більш ефективним 
та раціональним використанням земельних 
ділянок. 

Витрати учасників інвестиційної 
діяльності. 

 

Збільшення бази оподаткування та обсягу 
надходжень до бюджету та державних 
цільових фондів. 

Витрати на оборотні активи та 
документацію, які необхідні для 
виконання регуляторного акту. 

  
 Розрахункові обсяги збільшення надходжень орендної плати за землю при 
оформленні нових та поновленні діючих договорів оренди землі у 2008 році 
становлять близько 2,4 млн. грн. 

5. Визначення цілей державного регулювання.  
 Метою даного регуляторного акта  є створення в місті більш сприятливих 

умов для  діяльності суб’єктів господарювання, а також диференціація розмірів 
орендної плати за землю в залежності від напрямків господарського 
використання земельних ділянок для збільшення надходжень від орендної плати 
за землю до місцевого бюджету. 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 
- встановлення в договорах оренди річної орендної плати за земельні 

ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, в межах 
міста: 

для земель сільськогосподарського призначення – у розмірі земельного 
податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю; 



для інших категорій земель – у трикратному розмірі земельного податку, що 
встановлюється Законом України «Про плату за землю»; 

- коригування розмірів річної орендної плати в м. Кривому Розі, визначених 
цим проектом рішення. 

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановлених 
цілей. 

Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю проекту 
рішення “ Про встановлення розмірів річної орендної плати за землю в межах 
міста”, оскільки запровадження даного регуляторного акта дозволить 
забезпечити: 

- диференціацію розмірів орендної плати за землю в залежності від 
напрямків її господарського використання; 

- раціональне та ефективне використання земельних ділянок орендарями; 
- збільшення надходжень до обласного та міського бюджетів від орендної 

плати за землю. 
8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи: 
- запровадження чітко та прозоро визначеної процедури встановлення 

диференційованих розмірів річної орендної плати за землю; 
- проведення відстежень результативності регуляторного акту; 
- залучення інвестицій в поліпшення території міста у зв’язку з більш 

ефективним та раціональним використанням земельних ділянок. 
Дія цього регуляторного акта забезпечить надалі сприяння подальшого  

розвитку підприємництва в місті, а також стабільні  надходження до обласного та  
міського бюджетів від орендної плати за землю за рахунок збільшення розмірів 
річної орендної плати за використання земельних ділянок для розміщення 
об’єктів, які мають тенденцію до збільшення їх кількості, але не є соціально-
необхідними. 

  9. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта.  

Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки прийняттю 
запропонованого регуляторного акта, який містить чітко визначену 
диференціацію розмірів річної орендної плати за землю в залежності від мети 
використання земельної ділянки. 

10. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави. 

Взаємовідносини у сплаті орендної плати за землю між міською радою та 
орендарями земельних ділянок будуть більш прозорими та визначеними, що 
сприятиме зацікавленості суб’єктів господарювання в оформленні договорів 
оренди землі. В свою чергу збільшаться надходження до обласного та  міського 
бюджетів від орендної плати за землю.  
      Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплинуть на 
економічні витрати територіальної громади, держави та додаткові витрати 
більшості суб’єктів господарювання у сплаті річної орендної плати за землю.  



11. Обгрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у 
випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть кількісно визначені. 

Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запровадженого регуляторного 
акта можуть бути кількісно визначені. Серед них: створення сприятливих умов 
для ефективного використання земельних ділянок, подальшого розвитку 
підприємництва в місті, а саме тих об’єктів, які є більш соціально-необхідними 
для територіальної громади. 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні 
особи, які повинні впроваджуватися та виконувати їх. 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від 
ресурсів виконкому міської ради, а орендарі повинні сплачувати орендну плату 
за землю у розмірах встановлених даним проектом рішення. 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 

При виникненні  змін  у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні 
коригування. 

14. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного 
акта. 

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 
довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до них за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
Головними показниками результативності запропонованого регуляторного 

акта є : 
- диференціація та визначеність розмірів річної орендної плати за землю для 

встановлення у договорах оренди в залежності від напрямків господарського 
використання земельних ділянок; 

- збільшення надходжень до міського бюджету від орендної плати за землю 
за рахунок збільшення розмірів річної орендної плати за використання земельних 
ділянок для розміщення нічних клубів, казино, банківських та фінансово-
кредитних установ, ломбардів, офісів нерезидентів України, для проведення 
гастрольної діяльності, видовищних заходів (крім спортивних), для виробництва 
алкогольних напоїв, для розміщення оптової  та роздрібної торгівлі 
автомобілями, для заготівлі, складування і реалізації брухту чорних та 
кольорових металів, для розміщення комп’ютерних клубів, Інтернет-кафе, 
ігрових комп’ютерних залів тощо.  

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

Результативність прийняття запропонованого регуляторного акта буде 
відстежуватись за рахунок здійснення відділом земельно-ринкових відносин 
виконкому міськради моніторингу за оформленням нових і поновленням діючих 



договорів оренди земельних ділянок, надходженням орендної плати за землю до 
міського бюджету. 

Розробник проекту рішення міської ради та аналізу його регуляторного 
впливу: відділ земельно-ринкових відносин (майдан Праці, 1, тел. 409-13-04) 

 


