
Додаток 1 
до рішення 38 сесії  

міської ради 7 скликання 
                                                                                                від______2018 р. № ___ 

 
СТАВКИ 

орендної плати за земельні ділянки 
на території м. Таврійськ Херсонської області  

(код КОАТУУ 6510770800) на 2019 рік 
 

Код 
КВЦП

З 
Вид цільового призначення земельної ділянки 

Відсоткова 
ставка від 

нормативної 
грошової 

оцінки землі 
(%) 

01 Землі сільськогосподарського призначення   
01.07 Для городництва 4 
02 Землі житлової забудови  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
0,1 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку 

0,5 

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

3 

03 Землі громадської забудови  
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(магазини, торгівельні павільйони, тимчасові споруди) 
5 

03.07* Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(АЗС, АГНС) 

12 

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

8 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ 

10 

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 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування 

3 

04 Землі природно-заповідного фонду 3 
07 Землі рекреаційного призначення  



07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного 
призначення 

3 

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

3 

11 Землі промисловості  
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 

6 

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

6 

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) 

10 

12 Землі транспорту  
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства 
6 

12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного 
транспорту 

6 

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

8 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого 
наземного транспорту 

6 

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу 

6 

13 Землі зв'язку  
13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій (вишки мобільного зв’язку) 
12 

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

7 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 
зв'язку 

7 

14 Землі енергетики  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

6 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

6 

 Інші, що не увійшли до переліку 7 
 

Секретар міської ради        А.М. Хахалєв  


