
 

Розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають 

 у державній або комунальній власності (у відсотках від їх нормативної 

грошової оцінки) 
 

№ 

з/п 

Розмір орендної 

плати  

у відсотках від їх 

нормативної 

грошової оцінки 

На які землі розповсюджується 

1 6 Земельні ділянки, надані для розташування 

автозаправних станцій, газових автозаправних 

станцій 

2 8 Земельні ділянки, надані фінансовим установам, 

їх підрозділам  

3  Земельні ділянки, які розташовані на о. Хортиця: 

3.1 5 Землі рекреаційного та оздоровчого призначення, 

крім земельних ділянок вказаних у пунктах 3.2, 

3.3, 3.4 

3.2 3 Земельні ділянки, зайняті лікувальними, 

навчальними закладами, закладами охорони 

здоров´я, фізкультурно-оздоровчими та 

спортивними закладами, закладами культури, 

науково-дослідними, проектними установами, 

санаторіями-профілакторіями 

3.3 3 Землі транспорту 

3.4 3 Земельні ділянки, надані для розташування 

діючих, незалежно від підпорядкування, типів і 

форм власності: дитячих  оздоровчих закладів 

(центри, комплекси і т.і.), дитячих санаторно-

курортних, реабілітаційних закладів, дитячих 

закладів відпочинку, таборів (комплексів), 

дошкільних, позашкільних, середніх навчальних 

закладів, навчальних закладів для громадян, які 

потребують соціальної допомоги та реабілітації, 

дитячих спортивно-розважальних комплексів, 

закладів по організації дитячого виховання, 

дозвілля, розваг  (центри, гуртки, секції, і т.і.), 

дитячих ігрових майданчиків, дитячо-юнацьких 

фізкультурно-оздоровчих закладів 

3.5 10 Інші земельні ділянки на о. Хортиця  
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4 4 Земельні ділянки, надані для розташування 

об’єктів по торгівлі авто-мототехнікою 

(магазини, автосалони) 

5 8 Земельні ділянки, надані для розташування 

об’єктів по торгівлі ювелірними виробами 

6 8 Земельні ділянки, надані для розташування 

підприємств з виробництва підакцизних 

алкогольних товарів, які підлягають 

ліцензуванню, та тютюнових виробів 

7 0,03 Земельні ділянки зайняті житловим фондом, в 

тому числі надані об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків  

8 0,03 Земельні ділянки надані для ведення 

індивідуального або колективного садівництва, 

будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибних ділянок) та гаражного будівництва, 

гаражним та гаражно-будівельним кооперативам, 

підприємствам, установам, організаціям, 

основною метою діяльності яких не є одержання 

прибутку для розташування автостоянок для 

зберігання особистих транспортних засобів 

громадян, під індивідуальні гаражі громадянам 

України 

9 0,03 Земельні ділянки надані для розташування 

човнових причалів та човнових станцій 

10 0,1 Земельні ділянки надані закладам фізичної 

культури і спорту, яким надано статус бази 

олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки 

11 0,5 Земельні ділянки зайняті будівлями музеїв 

12 1 Земельні ділянки зайняті підприємствами, що 

здійснюють збирання безпечних відходів та 

відновлення відсортованих відходів 

13 1 Земельні ділянки надані для розміщення, 

будівництва та експлуатації об’єктів 

альтернативної енергетики (електростанцій з 

використанням енергії вітру, сонця та 

геотермальної енергії) 

14 3 Інші земельні ділянки м. Запоріжжя  

  

 У разі передачі земельних ділянок в оренду для розміщення кількох видів 

об’єктів, зазначених в даному рішенні, без визначення площ земельних ділянок 

для кожного об’єкту, при визначенні розміру орендної плати за основу береться 
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більший відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що 

встановлений даним рішенням. 
 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 

 


