
УКРА1НА
ЩАСЛИВСЬКА CIAbCbKA РАДА 
БОРИСШАЬСЬКОГО РАЙОНУ 

KHIBCbKOi ОБААСТ1

Р I Ш Е Н Н Я

Про внесения зм1н до р1шень Щаслнвськох с1льсько1 ради 
про встановАения м1сцевих податк1в та збор!в на TepHTopii 
Щасливсько! с1аьсько1 ради

В1дпов1дно до статт! 143 Конститущ! Укршни, пункту 8.3 статт! 8, статт! 
10, пункт1в 12.3, 12.4 та 12.5 статт! 12, статей 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271,273, 274, 277, 281, 282, 283,284,285, 286,287 ,ст..291 Податкового кодексу 
Украши, пункту 24 частини 1 статт! 26 Закону Укра1ни «Про м1сцеве 
самоврядування в Украаш», враховуючи пропозицИ пост1йно1 планово! бюджетно! 
KOMicii, та з метою приведения р1шень у в1дповщн1сть до постанови Кабшету 
м1н1стр1в Укрални «Про затвердження форм типових р1шень про встановлення 
ставок та п1льг is сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
в1дм1нне в1д земельно! д1лянки», -

Щасливська с1льська рада ВИР1ШИЛА:

1. Внести змши до р1шення Щасливсько! с1льсько! ради в1д 14.07.2016 року № 
320 -  8 - VII «Про встановлення м1сцевих податшв та збор1в на територп 
Щасливсько! с1льсько! ради» та р1шення Щасливсько! с1льсько! ради в1д 
07.02.2017 року № 636 -  17 - VII «Про внесения змш в р1шення Щасливсько! 
с1льсько! ради в1д 14.07.2016 року № 320 -  8 - VII «Про встановлення м1сцевих 
податшв та збор1в на територи Щасливсько! с1льсько! ради» шляхом викладення 
додатшв у нов!й редакци, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чиншсть з 01.01.2018 року додаток 4 до 
р1шення Щасливсько! с1льсько! ради вщ 14.07.2016 року № 320 -  8 - VII «Про 
встановлення м1сцевих податшв та збор1в на територи Щасливсько! с!льсько! 
ради» та додатки 1-3, 5 до р1шення Щасливсько! с1льсько! ради вщ 07.02.2017 
року №  636 -  17 - VII «Про внесения зм1н в р1шення Щасливсько! с 1а ь с ь к о !  ради вщ 
14.07.2016 року № 320 -  8 - VII «Про встановлення м1сцевих податгав та збор1в на 
територи Щасливсько! с1льсько! ради».
3. Секретарю Щасливсько! с1льсько! ради оприлюднити це р1шення в засобах 
масово! 1нформаци та у 10-тидениий терм1н направити коп!ю р1шення 
Ворисп1льськ1й об^^йзваи|й,^^державшй податков1й 1нспекци Головного управл!ння 
ДФС у Ки!вськ1|

ься набирас чинност! з 01.01.2018 року.4. Дане

С1льський

с. Щасливе 
28 вересня 201 
№ 864 -  22 - VII

М.Ф.Щмаюн



Додаток 1 до piLucHHfl 
Щасливсько! с1льсько1 ради 

вщ 28 вересня 2017 року 
№ 864-22-VII

Податок на нерухоме майно, в1цм1нне в!д земельно! д1лянки

1. Платникн податку
Платниками податку е ф1зичн1 та юридичн! i особи в тому числ! 

нерезиденти, як1 е власниками об’ект1в житлово! та/або нежитлово! нерухомост!.
2. Об’ект оподаткування
Об’ектом оподаткування е об’ект житлово! та нежитлово! нерухомост!, в 

тому числ! його частка.
Не е об ’ектом оподаткування:
а) об’екти житлово! та нежитлово! нерухомост!, як1 перебувають у власност! 

opraniB державно! влади, орган1в м1сцевого самоврядування, а також 
орган1зац1й, створених ними в установленому порядку що повн1стю утримуються 
за рахунок вщповщного державного бюджету чи м1сцевого бюджету i е 
неприбутковими ( !х сп1льно! власност!);

б) об’екти житлово! та нежитлово! нерз^сомост!, як! розташован! в зонах 
вщчуження та безумовного (обов’язкового) вщселення, визначен! законом, в тому 
числ! !х частки;

в) буд!вл! дитячих будинюв с!мейного типу;
г) гуртожитки;
д) житлова нерухом1сть непридатна для проживания, в тому числ! в зв’язку 

3 авар!йним станом, визнана такою зпдно р!шення с!льсько! ради;
е) об’екти житлово! нерухомост! в тому числ! !х частки,що належать д!тям- 

сиротам, д!тям, позбавленим батьк!вського п!клування, та особам з !х 
числа,визнаним такими в!дпов!дно до закону, д!тям-!нвал!дам, як! виховуються 
одинокими матерями (батьками), але не б!льше одного такого об’екта на дитину;

е) об’екти нежитлово! нерухомост!, як! використовуються суб’ектами 
господарювання малого та середнього б!знесу, що проводять свою д!яльн!сть в 
малих арх!тектурних формах та на ринках;

ж). буд!вл! промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складсьга 
прим!щення промислових п!дприемств;

з). буд!вл!, споруди с!льськогосподарських товаровиробник!в призначен! 
для використання безпосередньо у с!льськогосподарськ!й д!яльност!;

и), об’екти житлово! та нежитлово! нерухомост!, як! перебувають у 
власност! громадських орган!зац!й !нвал!д!в та !х п!дприемств;

!). об’екти нерухомост!, що перебувають у власност! рел!г!йних орган!зац!й, 
статути (положения) яких зареестровано у встановленому законом порядку, та 
використовуються виключно для забезпечення !хньо! статутно! д!яльност!, 
включаючи т!, в яких зд!йснюють д!яльн!сть заснован! такими рел!г!йними 
орган!зац!ями доброд!йн! заклади (притулки, !нтернати, л!карн! тощо), кр!м 
об’ект!в нерухомост!, в яких зд!йснюеться виробнича та/або господарська 
д!яльн!сть;

!) буд!вл! дошк!льних та загальноосв!тн!х навчальних заклад!в незалежно в!д 
форми власност! та джерел ф!нансування, що використовуються для надання 
осв!тн!х послуг.

й). об’екти нежитлово! нерухомост! державних та комунальних дитячих 
санаторно-курортних заклад!в та заклад!в оздоровления та в!дпочинку д!тей, а 
також дитячих санаторно-курортних заклад!в та заклад!в оздоровления ! 
в!дпочинку д!тей, як! знаходяться на баланс! шдприемств, уставов та орган!зац!й, 
як! е неприбутковими ! внесен! контролюючим органом до Реестру неприбуткових 
уставов та орган!зац!й. У раз! виключення з Реестру неприбуткових установ та 
орган!зац!й декларац!я подаеться платником податку протягом 30 календарних 
дн!в 3 дня виключення, а податок сплачуеться починаючи з м1сяця, наступного за



м1сяцем, в якому вщбулося виключення з Реестру неприбуткових установ та 
орган1зацш;

к) об’екти нежитлово! нерухомост! державник та комунальних центр1в 
ол1мтйсько1 пщготовки, шк1л вищо1 спортивно! майстерност!, центр1в ф13ичного 
здоров’я населения, цеитр1в з розвитку ф1зично1 культури i спорту швалщ1в, 
дитячо-юнадьких спортивних шк1л, а також цеитр1в ол1мп1йсько1 пщготовки, шшл 
ВИЩ01 спортивно! майстерност!, дитячо-юнацьких спортивних шк1л i спортивних 
споруд всеукрашських ф1зкультурно-спортивних товариств, ix м1сцевих осередшв 
та вщокремлених пщрозд1л1в, що е неприбутковими та включен! до Реестру 
неприбуткових установ та орган1зац1й. У раз! виключення таких установ та 
орган1зац1й з Реестру неприбуткових установ та орган1зац1й декларац1я подаеться 
платником податку протягом 30 календарних дн1в з дня виключення, а податок 
сплачуеться починаючи з м1сядя, наступного за м1сяцем, в якому вщбулося 
виключення з Реестру неприбуткових установ та орган1защй;

л) об’екти нежитлово! нерзгхомост! баз ол1мшйсько1 та парал1мп1йсько1 
пщготовки. Перел1к таких баз затверджуеться Каб1нетом MinicTpiB Укра1ни;

м) об’екти ЖИТЛ0В01 nepjocoMOCTi, як! належать багатод1тним або прийомним 
с1м’ям, у яких виховуеться п’ять та б1льше д1тей.

3.База оподаткування.
Базою оподаткування е загальна площа об’екта житлово! та нежитлово! 

nepyxoMOCTi, в тому числ! його часток.
4. Ставки податку та п!льги встановлюються окремим р1шенням 

Щасливсько! с1льсько! ради, прийнятим вщповщно до Типового р1шення про 
встановлення ставок та п1льг 1з сплати податку на нерз^хоме майно, вщмшне вщ 
земельно! д1лянки, форма якого затверджена постановою Каб1нету м1шстр1в 
Укрални вщ 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових piuienb про 
встановлення ставок та п1льг si сплати земельного податку та податку на нерзосоме 
майно, вщмшне вщ земельно! д1лянки».

5. Порядок обчислення податку
Податок на нерухоме майно, вщм1нне вщ земельно! д1лянки, на територп 

Щасливсько! с1льсько! ради справляеться у розм1рах та порядку, встановленому 
пункт! 266.7 статт! 266 Податкового кодексу Укра!ни.

6. Податковий пер1од
Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюе календарному року.
7. Строк та порядок сплати податку
Сплата податку зд1йснюеться в строк, зазначений в Податковому кодекс! 

Укра!ни.
Податок сплачуеться за мюцем розташування об’екта/об’ект1в

оподаткування i зараховуеться до вщповщного бюджету згщно з
положениями Бюджетного кодексу Укра!ни та вщповщно до Податкового кодексу 
Укра!ни.

8. Строк та порядок подання зв1тност1 про обчислення i оплату 
податку

Подання зв1тност! про обчислення i сплату податку на нерухоме майно, 
вщм1нне вщ земельно! д1лянки, зд!йснюеться платниками податк1в
контролюючому органу у строки, встановлеш законом, на пщстав! якого
зд1йснюються нарахування.



Додаток 2 до р1шення 
Щасливсько! с1льсько1 ради 

в1д 28 вересня 2017 року 
№ 864-22-VII

Плата за землю 

1. Платники податку
Платниками земельного податку е:
1. власники земельних д1лянок, земельних часток (па!в);
2. землекористувач!.
2. Об’ект оподаткування
Об'ектами оподаткування е:
1. земельн! д1лянки, як1 перебувають у власност! або користуванн!;
2. земельн! частки (nai), як1 перебувають у власност!.
Не е об’ектами оподаткування земельн! д1лянки, зазначен! в статт! 283 

Податкового кодексу Укра1ни.
3. База оподаткування
Базою оподаткування е:
1. нормативна грошова оцшка земельних д1лянок з урахуванням 

коеф1щента 1ндексацп, визначепого вщповщно до порядку, встановленого цим 
розд1лом;

2. площа земельних д1лянок, нормативну грошову ощнку яких не 
проведено.

4. Ставки податку та п1льги встановлюються окремим р1шенням 
Щасливсько! с1льсько1 ради, прийнятим вщповщно до Типового р1шення про 
встановлення ставок та п1льг 1з сплати податку на нерухоме майно, вщм1нне вщ 
земельно! д1лянки, форма якого затверджена постановою Каб1нету м1н1стр1в 
Украши вщ 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових р1шень про 
встановлення ставок та п1льг з1 сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, вщм1нне вщ земельно! дхлянки».

5. Порядок обчислення плати за землю
Податок на землю на територп Щасливсько! с1льсько! ради справляеться у 

po3Mipax та порядку, встановленому цим р1шенням та статтею 286 
Податкового кодексу Укршни.

6. Податковий пер1од
Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюе календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку
Сплата податку зд1йснюеться в строк та вщповщно до порядку, як1 

визначен! Податковим кодексом Укра!ни.
8. Строк та порядок подання зв1тност1 про обчислення i сплату 

податку
Подання зв1тност1 про обчислення i сплату плати за землю зд1Йснюеться 

платниками податк1в контролюючому органу у строки, встановлен! законом, на 
пщстав! якого зд1йснюються нарахування.



Додаток 3 до р1шення 
Щасливсько! с1льсько1 ради 

вщ 28 вересня 2017 року 
No 864-22-VII

Транспортний податок
1. Платники податку
Платниками податку е ф1зичн1 та юридичн! i особи, в тому числ! 

нерезиденти, як1 мають зареестрован! в Укра1н1 згщно з чинним законодавством 
власн! легков! автомобЫ, що е об’ектами оподаткування вщповщно до п.2 цього 
Додатку.

2. Об’ект оподаткування
Об’ектом оподаткування е легков1 автомобЫ, з року випуску яких минуло 

не б1льше п’яти роюв (включно) та середньо ринкова варт1сть яких становить 
понад 375 розм1р1в м1н1мально! зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
податкового (зв1тного) року.

3. База оподаткування
Базою оподаткування е легковий автомоб1ль, що е об’ектом оподаткування 

вщповщно до п.2 цього Додатку.
4. Ставки податку
Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний р1к у 

p 0 3 M ip i  25000 гривень за кожен легковий автомоб1ль, що е об’ектом 
оподаткування вщповщно до п.2 цього Додатку.

5. Порядок обчислення податку
Транспортний податок на територ!! Щасливсько! с1льсько1 ради 

справляеться у розм1рах та порядку, встановленому Податковим кодексом 
Украши.

6. Податковнй пер1од
Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюе календарному року.
7. Строк та порядок сплатн податку
Оплата податку зд1йснюеться в строк та вщповщно до порядку, як1 

зазначен! в Податковому кодекс! Украши.
8. Строк та порядок подання зв1тност1 про обчислення i сплату 

податку
Подання зв1тност1 • про обчислення i сплату транспортного податку 

зд1йснюеться платниками податк1в контролюючому органу у строки, 
встановлен! законом, на п1дстав1 якого зд1йснюються нарахування.



Додаток 4 до р1шення

Щасливсько! с1льсько1 ради

вщ 28 вересня 2017 року 

№ 864-22-VII

Сдиний податок
Po3Mip ставок единого податку для ф1зичних oci6 -  п1дприемщв , як1 

зд1йснюють господарську д1яльн1сть, залежно в1д виду господарсько! д1яльност1, з 
розрахунку на календарний м1сяць:

№.
П.
П

КВБД ВИД ДШЛЬНОС! 1
ГРУПА

2
ГРУПА

1 01 С1ЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА 
ПОВЯЗАН1 3 НИМ ПОСЛУГИ

10 % 20%

2 02 AICOBE ГОСПОДАРСТВО ТАПОВЯЗАШ 3 НИМ 
ПОСЛУГИ

10 % 20%

3 05 РИВААЬСТВО, РИБНИЦТВО ТА ПОВЯЗАН1 3 
НИМ ПОСАУГИ

10 % 20%

4 15 ВИРОВНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТШ, 
НАП01В

10 % 20%

5 17 ТЕКСТИАЬНЕ ВИРОВНИЦТВО 10 % 20%

6 18 ВИРОВНИЦТВО ОДЯГУ; ВИРОВНИЦТВА 
ХУТРА ТА ВИРОВШ 3 ХУТРА

10 % 20%

7 19 ВИРОВНИЦТВО ШК1РИ.ВИРОВШ 31 ШК1РИ ТА 
ШШИХ MATEPIAAIB

10 % 20%

8 20 ОВРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОВНИЦТВО 
ВИРОВШ 3 ДЕРЕВИНИ,KPIM МЕВАШ

10 % 20%

9 21 ВИРОВНИЦТВО ПАПЕР0В01 
МАСИ,ПАПЕРУ,КАРТОНУ ТА ВИРОВШ

10 % 20%

10 22 ВИДАВНИЧА Д1ЯАЬН1СТЬ,ТИРАЖУВАННЯ 
ЗАПИСАНИХ HOCIIB ШФОРМАЦП

10 % 20%

11 23 ВИРОВНИЦТВО КОКСУ, ПРОДУКТШ 
НАФТОПЕРЕРОВАЕННЯ ТА ЯДЕРНИХ 
MATEPIAAIB

10 % 20%



12 24 XIMI4HE ВИРОБНИЦТВО 10 % 20%

13 25 ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХА ТА 
ПААСТМАСОВИХ ВИРОБ1В

10 % 20%

14 26 ВИРОБНИЦТВО 1НШ01 HEMETAAEBOI 
МШЕРААЬНО! ПРОДУКЩ1

10 % 20%

15 27 МЕТААУРПЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 10 % 20%

16 28 ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТААЕВИХ 
ВИРОБ1В

10 % 20%

17 29 ВИРОБНИЦТВООФ1СНОГО УСТАТКУВАННЯ 
ТА ЕАЕКТРОННО- О БЧ ИСАЮ В АЛЬП ИХ 
МАШИН

10 % 20%

18 30 ВИРОБНИЦТВО КАНЦЕАЯРСЬКИХ ТА 
ЕАЕКТРОННО-ОБЧИСАЮВААЬНИХ МАШИН

10 % 20%

19 31 ВИРОБНИЦТВО ЕДЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА 
УСТАТКУВАННЯ

10 % 20%

20 32 ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДАЯ РАДЮ, 
ТЕАЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

10 % 20%

21 33 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧН01 ТЕХН1КИ, 
ВИМГРЮВААЬНИХ ЗАСОБ1В, ОПТИЧНИХ 
ПРИААД1В ТА

УСТАТКУВАННЯ,ГОДИННИК1В

10 % 20%

22 34 ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБ1А1В,ПРИЧЕП1В ТА 
НАПШПРИЧЕШВ

10 % 20%

23 35 ВИРОБНИЦТВО ШШИХ ТРАНСПОР1'НИХ 
ЗАСОБ1В

10 % 20%

24 36 ВИРОБНИЦТВО МЕБА1В; ВИРОБНИЦТВО 
ШШ01 ЦРОДУКЦП

10 % 20%

25 37 ОБРОБАЕННЯ В1ДХОД1В 10 % 20%

26 40 ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОД1АЕННЯ 
ЕАЕКТРОЕНЕРП1, ГАЗУ,ПАРУ ТА ГАРЯЧ01 
ВОДИ

10 % 20%



27 41 ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕНИЯ ТА РОЗПОД1АЕННЯ 
ВОДИ

10 % 20%

28 45 БУДШНИЦТВО 10 % 20%

29 50 ТОРПВЛЯ АВТОМОБ1ЛЯМИ ТА 
МОТОЦИКЛАМИ.IX ТЕХН1ЧНЕ 
ОБСАУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ (КРШ 50.5)

10 % 20%

30 51 ОПТОВА ТОРПВАЯ I ПОСЕРЕДНИЦТВО В 
0ПТ0В01 ТОРГ1ВА1

10 % 20%

31 52 РОЗДР1БНА ТОРПВЛЯ;РЕМОНТ 
ПОБУТОВИМИХ ВИРОБ1В ТА ПРЕДМЕТЮ 
ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ (КРШ 52.26 та 52.25)

10 % 20%

32 55 ДЫАЬНЮТЬ ГОТЕА1В ТА РЕСТОРАН1В 10 % 20%

33 60 Д1ЯАЬН1СТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ 10 % 20%

34 61 Д1ЯАЬН1СТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 10 % 20%

35 62 Д1ЯЛЬН1СТЬ АВ1АЦ1ЙНОГО ТРАНСПОРТУ 10 % 20%

36 63 ДОДАТКОВ1 ТРАНСПОРТН1 ПОСАУГИ ТА 
ДОПОМ1ЖН1 ОПЕРАЦ11

10 % 20%

37 65 ГРОШОВЕ ТА ФШАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО 10 % 20%

38 67 ДОПОМ1ЖН1 ПОСАУГИ У СФЕР1 
ФШАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА 
СТРАХУВАННЯ

10 % 20%

39 71 ОРЕНДА МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ;ПРОКАТ 
ПОБУТОВИХ

10 % 20%

40 72 ДШАЬНЮТЬ У СФЕР1 ШФОРМАТИЗАЩ! 10 % 20%

41 74 Д1ЯАЬН1СТЬ У СФЕРАХ 
ПРАВА,БУХГААТЕРСЬКОГО 
ОБА1КУ,ШЖИН1РИНГУ;НАДАННЯ ПОСАУГ
п1дприемцям(кр1м нотаиааьно!
Д1ЯАЬНОСТ1 ТА ДШАЬНОСТ! У СФЕР1 АУДИТУ)

10 % 20%

42 74.81.0 ДШАЬНЮТЬ У СФЕР1 ФОТОГРАФ11 10 % 20%



43 80 OCBITA 10 % 20%

44 85 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ 
СОЩАЛЬНО! ДОПОМОГИ

10 % 20%

45 90 CAHITAPHI ПОСАУГИ, ПРИБИРАНИЯ СМГПЯ 
ТА ЗНИЩЕННЯ ВЩХОДЮ

10 % 20%

46 91 ДШАЬНЮТЬ ГРОМАДСЬКИХ 0РГАН13АЦ1Й 10 % 20%

47 92 ДШАЬНЮТЬ У СФЕР1 КУАЬТУРИ ТА 
СПОРТУ,В1ДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ( КРШ 
ДШАЬНОСТ! 3 ОРГАН13АЩ1,ПРОВЕДЕНИЯ 
ГАСТРОАЬНИХ ЗАХОД1В)

10 % 20%

48 93 НАДАННЯ 1НДИВЩУААЬНИХ ПОСАУГ 10 % 20%

49 95 ДШАЬНЮТЬ ДОМАШИ1Х ГОСПОДАРСТВ ЯК 
РОБОТОДАВЩВ ДЛЯ ДОМАШНЬО! ПРИСАУГИ

10 % 20%

База та об’ект оподаткування, податковий перюд та 1нш1 обов’язков! 
елементи единого податку визначаються згщно 1з главою 1 розд1лу XIV 
Податкового кодексу Украйни.



Додаток 5 до р1шення 
Щасливсько! с1льсько1 ради 

в1д 28 вересня 2017 року 
№ 864-22-VII

Туристичний зб1р
1. Илатники збору
Платниками збору е громадяни Украдни, 1ноземщ, а також особи без 

громадянства, як1 прибувають на територ1ю с1л Щасливе та Прол1ски, на якш д1е 
р1шення Щасливсько! с1льсько1 ради про встановлення туристичного збору, та 
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживания (ноч1вл1) is 
зобов’язанням залишити м1сце перебування в зазначений строк.

Не е платниками збору особи, як1:
а) пост1йно проживають, у тому числ! на умовах договор1в найму, у сел!, 

селинц або м1ст1, радами яких встановлено такий зб1р;
б) особи, ЯШ прибули у вщрядження;
в) 1нвал1ди, д1ти-1нвал1ди та особи, що супроводжують 1нвал1д1в I групп або 

д1тей-1нвал1д1в (не бьльше одного супроводжуючого);
г) ветерани В1йни;
Г) з^часники л1квщащ1 наслщшв аварп на Чорнобильськ1й АЕС;
д) особи, як1 прибули за пут1вками (курс1вками) на л1кування, оздоровления, 

реаб1л1тац1ю до л1кувально-проф1лактичних, ф1зкультурно-оздоровчих та 
санаторно-курортних заклад1в, що мають л1ценз1ю на медичну практику та 
акредитац1ю центрального органу виконавчо! влади, що реал1зуе державну 
пол1тику у сфер! охорони здоров’я;

е) д1 ти  b Ik o m  д о  18  р ок 1 в ;

е) дитяч! л1кувально-проф1лактичш, ф1зкультурно-оздоровч1 та санаторно- 
курортн! заклади.

2. Об’ект туристичного збору
Об’ектом транспортного збору е плата, що отримуеться платником збору за 

послуги 3 тимчасового проживания (ноч1вл1).
3. База справляння збору
Базою справляння е варт1сть усього пер1оду проживания (ноч1вл1) в м1сцях, 

визиачених пщпунктом 268.5.1 пщпункту 268.5. статт! 268 Податкового кодексу 
Украйни, за вирахуванням нодатку на додану варт1сть.

До вартост! проживания не включаються витрати на харчування чи 
иобутов! послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи 
б1лизни), телефонн! рахунки, оформления закордонних паспорт1в, дозвол1в на в’хзд 
(в1з), обов’язкове страхування, витрати на усний та нисьмовий переклади, 1нш1 
документально оформлен! витрати, пов’язан! з правилами в’хзду.

4. Ставки збору
Ставка збору встановлюсться у розм1р1 1 вщсотка до бази справляння 

збору, визначено! пунктом 3 цього додатка.
5. Порядок обчислення збору
Туристичний зб1р обчислюеться за ставками встановленими згщно 

пункту 4 цього додатка, враховуючи в1дповщну базу оподаткування.
6. Податковий перюд
Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюс календарному кварталу.
7. Строк та порядок оплати збору
Оплата податку зд1йснюеться в строк та вщповщно до порядку, як1 

зазначен! в Податковому кодекс! Украши.
8. Строк та порядок подаиия зв1тиост1 про обчислення i сплату

збору
Подання зв1тност1 про обчислення i сплату податку на нерухоме майно, 

В1дм1нне в1д земельно! д1лянки, зд1йснюсться платниками податк1в 
коитролюючому органу у строки, встановлен! законом, на шдстав! якого 
зд1йснюються нарахування.



УКРА1НА 
ЩАСЛИВСЬКА CIAbCbKA РАДА 
БОРИСШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

KHi'BCbKOi ОБААСТ1

Р I Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок та п1льг 1з оплати
податку нанерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! д1лянки,
на 2018 р!к

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу Укра!ни, пунктом 24 частини 
першо! CTHTTi 26 Закону Украши “Про м1сцеве самоврядування в Укради!”,

Щасливська с1льська рада ВИР1ШИЛА:

1. Установити на територц Щасливсько! с1льсько1 ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! д1лянки, згщно 
3 додатком 1;

2) п1льги для ф1зичних та юридичних oci6, надан! вадповщно до пункту
266.4.2 пункту 266.4 статт! 266 Податкового кодексу Укра1ни, за перел1ком згщно
3 додатком 2.

2. Оприлюднити р1шення в засобах масово! шформаци або в 1нший 
можливий cnoci6.

3. Контроль за виконанням р1шення покласти на виконавчий ком1тет 
Щасливсько! сьльско! ради.

4. Р1шення набио^^^ш ^5кз 01.01.2018 року.

С1льський го.

с. Щасливе 
28 вересня 2017 року 
№ 866 -  22 - VII

М.Ф. Шмаюн



ЗАТВЕРДЖЕНО

р1шенням Щасливсько! с1льсько1 ради 
в1д 28 вересня 2017 року № 866 -  22 - VII

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! д!лянки

Ставки встановлюються на 2018 р1к та вводяться в д1ю з 01.01.2018 року.

Адм1н1стративно-територ1альн1 одиниц! або населеш пункти, або територи 
об’еднаних територ1альних громад, на як1 поширюеться д1я р1шення ради:

Код облает! Код району Код ЗПДНО 3 
КОАТУУ

Найменування 
адм1шстративно- 

територ1ально1 одинищ або 
населеного пункту, або 

територи об’еднано! 
територ1ально1 громади

32 208 3220888001 с. Щаеливе

32 208 3220888003 с. Прол1еки

Класиф1кац1я буд1вель та споруд2
Ставки податкуз за 1 кв. метр 
(вщсотшв розм1ру м1н1мально1 

зароб1тно1 плати)

К О Д 2 найменування2

для юридичних 
oci6

для ф!зичних 
oci6

1
зона4

2
зона”̂

3
зона^

1
зона^

2
зона"̂

3
зона^

1 1 Б у д 1 в л 1  Ж Н Т А О В !

111 Будинки одноквартирш
1110 Будинки одноквартирн!^

1110.1 Будинки одноквартирн! масово! 
забудови

1,5 1,5

1110.2 Котедж! та будинки одноквартирн! 
пщвищено! комфортност!

1,5 1,5

1110.3 Будинки садибного типу 1,5 1,5

1110.4 Будинки дачн! та садов! 1,5 1,5

112 Будинки 3 двома та бЫъше 
квартирами

1121 Будинки 3 двома квартирами^

1121.1 Будинки двоквартирн! масово! забудови 1,5 1,5

1121.2 Котедж! та будинки двоквартирн! 
пщвищено! комфортност!

1,5 1,5

1122 Будинки 3 трьома та б1льше квартирами^ 1,5 1,5



1122.1 Будинки багатоквартирн! масово! 
забудови

1,5 1,5

1122.2 Будинки багатоквартирн! пщвищено! 
комфортност!, 1ндив1дуалью

1,5 1,5

1122.3 Будинки ЖИТЛОВ1 готельного типу 1,5 1,5

113 Гуртожитки^

1130.1 Гуртожитки для роб1тник1в та 
службовщв

1,5 1,5

1130.2 Гуртожитки для студент1в виттт.их 
навчальних заклад1в5

1,5 1,5

1130.3 Гуртожитки для учн1в навчальних 
заклад1в5

1,5 1,5

1130.4 Будинки-1нтернати для людей похилого 
в1ку та 1нвал1д1в5

1,5 1,5

1130.5 Будинки дитини та сир1тськ1 будинки^ 1,5 1,5

1130.6 Будинки для б1женщв, притулки для 
бездомних^

1,5 1,5

1130.9 Будинки для колективного проживания 
innii

1,5 1,5

12 Буд1вл1 нежитлов!

121 Fomeni, рестораны та подгбш 6ydieni
1211 Буд1вл1 готельн!

1211.1 Готел! 1,5 1,5

1211.2 Мотел! 1,5 1,5

1211.3 Кемп1нги 1,5 1,5

1211.4 Панс1онати 1,5 1,5

1211.5 Ресторани та бари 1,5 1,5

1212 1нш1 буд1вл1 для тимчасового 
проживания

1212.1 Туристичн! бази та ripcbKi притулки 1,5 1,5

1212.2 Дитяч! та с1мейн1 табори вщпочинку 1,5 1,5

1212.3 Центри та будинки вщпочинку 1,5 1,5

1212.9 1нш1 буд1вл1 для тимчасового 
проживания, не класиф1коваш рашше

1,5 1,5

122 Bydieni o0icni
1220 Буд1вл1 оф1сн15

1220.1 Буд1вл1 opraniB державного та м1сцевого 
управл1ння5 0 0

1220.2 Буд1вл1 ф1нансового обслуговування 1,5 1,5

1220.3 Буд1вл1 opraniB правосуддя^ 0 0



1220.4 Буд1вл1 закордонних представництв^ 1,5 1,5

1220.5 Адм1н1стративно-побутов1 буд1вл1 
промислових пщприемств 1.5 1.5

1220.9 Буд1вл1 для конторських та 
адм1н1стративних ц1лей шш1 1,5 1,5

123 Bydieni торговелън{

1230 Буд1вл1 торговельн!

1230.1 Торгов! центри, ушвермаги, магазини 1,5 1,5

1230.2 Крит! ринки, пав1льйони та зали для 
ярмарювз 1,5 1,5

1230.3 Станц!! техн1чного обслуговування 
автомоб1л1в 1,5 1,5

1230.4 1дальн1, кафе, закусочн! тощо 1,5 1,5

1230.5 Бази та склади шдприемств торпвл! i 
громадського харчування 1,5 1,5

1230.6 Буд1вл1 пщприемств побутового 
обслуговування 1,5 1,5

1230.9 Буд1вл1 торговельн! inmi 1,5 1,5

124 Bydieni транспорту та 3aco6ie 
зв’язку

1241 Вокзали, аеровокзали, буд1вл1 засоб1в 
зв’язку та пов’язан! з ними буд1вл1

1241.1 Автовокзали та inmi буд1вл1 
автомоб1льного транспорту

1,5 1,5

1241.2 Вокзали та inmi буд1вл1 зал1зничного 
транспорту

1,5 1,5

1241.3 Буд1вл1 MicbKoro електротранспорту 1,5 1,5

1241.4 Аеровокзали та inmi буд1вл1 пов1тряного 
транспорту

1,5 1,5

1241.5 Морськ! та piHKOBi вокзали, маяки та 
пов’язаш 3 ними буд1вл1

1,5 1,5

1241.6 Буд1вл1 станщй п1дв1сних та канатних 
дор1г 1,5 1,5

1241.7 Буд1вл1 центр1в рад1о- та телев1з1йного 
мовлення, телефонних станщй, 
телекомун1кад1йних центр1в тощо

1,5 1,5

1241.8 Ангари для латашв, локомотивн!, вагонн!, 
трамвайш та тролейбусн! депо 1,5 1,5

1241.9 Буд1вл1 транспорту та засоб1в зв’язку 
inmi 1,5 1,5

1242 Гараж!

1242.1 Гараж! наземн! 1,5 1,5



1242.2 Гараж! пщземн! 1,5 1,5

1242.3 Стоянки автомоб1льн1 крит! 1,5 1,5

1242.4 Нав1си для велосипед1в 1,5 1,5

125 Bydieni npOMUcnoei та склады

1251 Буд1вл1 промислов15

1251.1 Буд1вл1 пщприемств машинобудування 
та металообробно! промисловост!^

1,5 1,5

1251.2 Буд1вл1 пщприемств чорно! металурги^ 1,5 1,5

1251.3 Буд1вл1 пщприемств х1м1чно1 та 
нафтох1м1чно1 промисловост15

1,5 1,5

1251.4 Буд1вл1 пщприемств легко! 
промисловост15

1,5 1,5

1251.5 Буд1вл1 пщприемств харчово!
ПрОМИСЛОВОСТ15

1,5 1,5

1251.6 Буд1вл1 пщприемств медично! та 
м1кроб1олопчно1 промисловост15

1,5 1,5

1251.7 Буд1вл1 пщприемств л1сово1, 
деревообробно! та целюлозно-паперово! 
промисловост15

1,5 1,5

1251.8 Буд1вл1 пщприемств буд1вельно! 
iHAycTpii, буд1вельних матер1ал1в та 
вироб1в, СКЛЯН01 та фарфоро-фаянсово! 
промисловост!^

1,5 1,5

1251.9 Буд1вл1 1нших промислових виробництв, 
включаючи пол1граф1чне^

1,5 1,5

1252 Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродукт1в 
та газу

1,5 1,5

1252.2 Резервуари та емност! innii 1,5 1,5

1252.3 Силоси для зерна 1,5 1,5

1252.4 Силоси для цементу та 1нших сипучих 
матер1ал1в

1,5 1,5

1252.5 Склади спещальн! товарн! 1,5 1,5

1252.6 Холодильники 1,5 1,5

1252.7 Складсьш майданчики 1,5 1,5

1252.8 Сьслади ун1версальш 1,5 1,5

1252.9 Склади та сховища inmi^ 1,5 1,5

126 Bydieni для публ1чн11Х eucmynie, 
satuiadie oceimnbozo, медийного та 

оздоровчого призначення
1261 Буд1вл1 для публ1чних виступ1в

1261.1 Театри, кшотеатри та концертн! зали 1,5 1,5



1261.2 Зали засщань та багатоц1льов1 зали для 
публ1чних виступ1в

1,5 1,5

1261.3 Цирки 1,5 1,5

1261.4 Казино, iropni будинки 1,5 1,5

1261.5 Музичш та танцювальн! зали, дискотеки 1,5 1,5

1261.9 Буд1вл1 для пу6л1чних виступ1в inmi 1,5 1,5

1262 Музе! та б1бл1отеки

1262.1 Музе!’ та художн! галере!^ 1,5 1,5

1262.2 Б1бл1отеки, книгосховища^ 1,5 1,5

1262.3 Техн1чн1 центри 1,5 1,5

1262.4 Планетарий 1,5 1,5

1262.5 Буд1вл1 арх1в1в5 1,5 1,5

1262.6 Буд1вл1 зоолопчних та ботан1чних сад1в5 1,5 1,5

1263 Буд1вл1 навчальних та дослщних заклад1в

1263.1 Буд1вл1 назгково-досл1дних та проектно- 
вишукувальних установ

1,5 1,5

1263.2 Буд1вл1 вищих навчальних заклад1в 1,5 1,5

1263.3 Буд1вл1 шк1л та 1нших середн1х 
навчальних заклад1в5

1,5 1,5

1263.4 Буд1вл1 профес1йно-техн1чних 
навчальних заклад1в5

1,5 1,5

1263.5 Буд1вл1 дошюльних та позашк1льних 
навчальних заклад1в5

1,5 1,5

1263.6 Буд1вл1 спещальних навчальних заклад1в 
для д1тей 3 особливими потребами^

1,5 1,5

1263.7 Буд1вл1 заклад1в з фахово! 
перепщготовки

1,5 1,5

1263.8 Буд1вл1 метеоролопчних станщй, 
обсерватор1й5

1,5 1,5

1263.9 Буд1вл1 ocBiTHix та науково-дослщних 
заклад1в innii^

1,5 1,5

1264 Буд1вл1 л1карень та оздоровчих заклад1в

1264.1 Л1карн1 багатопроф1льн1 територ1ального 
обслуговування, навчальних заклад1в5

1,5 1,5

1264.2 AiKapni проф1льн1, диспансери^ 1,5 1,5

1264.3 Материнсью та дитяч! реаб1л1тащйн1 
центри, пологов! будинки^

1,5 1,5

1264.4 Пол1кл1н1ки, пункти медичного 
обслуговування та консультац!!^

1,5 1,5

1264.5 Шнитал! виправних заклад1в, в’язниць та 
Збройних Сил5

1,5 1,5



1264.6 Санатори, проф1лактори та центри 
функц10нальн01 реабЫтаци^

1,5 1,5

1264.9 Заклади л1кувально-проф1лактичн1 та 
оздоровч!

1,5 1,5

1265 Зали спортивн15

1265.1 Зали пмнастичн!, баскетбольш, 
волейбольн!, тен1сш тощо

1,5 1,5

1265.2 Басейни крит! для плавания 1,5 1,5

1265.3 Хокейн! та льодов! стад1они крит! 1,5 1,5

1265.4 Манеж! легкоатлетичн! 1,5 1,5

1265.5 Тири 1,5 1,5

1265.9 Зали спортивн! inmi 1,5 1,5

127 Bydieni нежитпов1 inmi
1271 Буд1вл1 с1льськогосподарського 

призначеиня, л1с1вництва та рибного 
господарстваз

1271.1 Буд1вл1 для тваринництва^ 1,5 1,5

1271.2 Буд1вл1 для птах1вництва5 1,5 1,5

1271.3 Буд1вл1 для збер1гання зерна^ 1,5 1,5

1271.4 Буд1вл1 силоси! та С1иажи15 1,5 1,5

1271.5 Буд1вл1 для сад1вництва, виноградарства 
та виноробства^

1,5 1,5

1271.6 Буд1вл1 тепличного господарства^ 1,5 1,5

1271.7 Буд1вл1 рибного господарства^ 1,5 1,5

1271.8 Буд1вл1 пщприемств л1с1вництва та 
зв1р1вництва5

1,5 1,5

1271.9 Буд1вл1 с1льськогосподарського 
призначення iHuii^

1,5 1,5

1272 Буд1вл1 для культово! та рел1пйно1 
д1яльност15

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечет!, 
синагоги тощо5

1,5 1,5

1272.2 Похоронш бюро та ритуальн! зали 1,5 1,5

1272.3 Цвинтар! та крематори^ 1,5 1,5

1273 Пам’ятки 1сторичн1 та так!, що 
охороняються державою^

1273.1 Пам’ятки icTopii та арх!тектури5 1,5 1,5

1273.2 Археолопчш розкопки, руши та !сторичн1 
м!сця, що охороняються державою^

1,5 1,5

1273.3 Мемор!али, художньо-декоративн! 
буд!вл1, CTaTyi's

1,5 1,5



1274 Буд1вл1 inmi, не класиф1кован1 ран1ше5

1274.1 Казарми Збройних Сил^ 1,5 1,5

1274.2 Буд1вл1 пол1цейських та пожежних 
служб^______________________________

1,5 1,5

1274.3 Буд1вл1 виправних заклад1в, в’язниць та 
слщчих 1золятор1в5_______________________

1,5 1,5

1274.4 Буд1вл1 лазень та пралень 1,5 1,5

1274.5 Буд1вл1 3 облаштування населених 
пункт1в_____________________________

1,5 1,5

2 Класиф1кащя буд1вель та споруд, код та найменування зазначаються вщповщно до 
Державного класиф1катора буд1вель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 
Держстандарту в1д 17 серпня 2000 р. № 507.

5 Об’екти HepyxoMOCTi, що класиф1куються за цим пщкласом, звмьняються/можуть 
зв1льнятися повн1стю або частково вщ оподаткування податком на нерухоме майно, 
в1дм1нне вщ земельно! д1лянки, в1дпов1дно до норм пщпункту 266.2.2 пункту 266.2 та 
пункту 266.4 статт! 266 Податкового кодексу Украши.



ЗАТВЕРДЖЕНО

р1шенням Щасливсько! с1льсько1 ради 
вщ 28 вересня 2017 року № 866 -  22 - VII

ПЕРЕЛ1К
п1д.ьг для ф1зичних та юридичних ос1б, наданих в1дпов1дно до п1дпункту
266.4.2 пункту 266.4 статт! 266 Податкового кодексу Украши, is сплати 

податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! д1лянки^

П1льги встановлюються на 2018 р1к та вводяться в д1ю з 01.01.2018 року.

Адм1н1стративно-територ1альн1 одинищ або населеш пункти, або територи 
об’еднаних територ1альних громад, на яю поширюеться д1я р1шення ради:

Код облает! Код
району

Код ЗГЩНО 3
КОАТУУ

Найменуваиня адмш1стративно- 
територ1ально1 одинищ 

або населеного пункту, або територи 
об’еднано! територ1ально1 громади

32 208 3220888001 с. Щасливе

32 208 3220888003 с. Прол1ски

KpiM п1льг, встановленим п.266.4 статт! 264 Податкового кодексу Украдни, 
платники податшв мають наступи! п1льги:

Група платнишв, категор1я/класиф1кац1я 
буд1вель та споруд

Розм1р п1льги 
(в1дсотк1в суми 

податкового 
зобов’язання за р1к)

Ф1зичн1 та юридичн! особи, як1 зареестрован! на територи 
Щасливсько! с1льсько1 ради з ycix об’ект1в оподаткування, 
визначених такими згщно з п.266.2 статт! 266 
Податкового кодексу Украдни

95%



УКРАША
ЩАСДИВСЬКА CIAbCbKA РАДА 
БОРИСП1АЬСЬКОГО РАЙОНУ 

KHiBCbKOI ОБААСТ1

Р I Ш Е Н Н Я 

Про встановлення ставок та п1льг 
i3 оплати земельного податку 
на 2018 piK

Керуючися абзацами другим i трет1м пункту 284.1 статт! 284 Податкового 
кодексу Украдни та пунктом 24 частини першо! статт! 26 Закону Укра!ни “Про 
м1сцеве самоврядування в Украш!”, Щасливська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:

1. Установити на територц Щасливсько! с1льсько1 ради:

1) ставки земельного податку згщно з додатком 1;

2) п1льги для ф1зичних та юридичних oci6, надан! вщповщно до пункту 284.1 
статт! 284 Податкового кодексу Украхни, за перелжом згщно з додатком 2.

2. Оприлюднити р1шення в засобах масово! шформаци або в 1нший 
можливий cnoci6.

3. Контроль за виконанням р1шення покласти на виконавчий ком1тет 
Щасливсько! с1льско1 ради.

4. Р1шення нябиря^чинцост12 з 01.01.2018 року.

/

С1льський М.Ф. Шмаюн

с. Щасливе 
28 вересня 2017 року 
№ 865 -  22 - VII



ЗАТВЕРДЖЕНО

р1шенням Щасливсько! с1льсько1 ради 
в1д 28 вересня 2017 року № 865 -  22 -  VII

СТАВКИ 
земельного податку

Ставки встановлюються на 2018 р1к та вводяться в д1ю з 01.01.2018 року. 

Адмш1стративно-територ1альн1 одинищ або населен! пункти, або територи

Код
облает!

Код
району

Код 
згщно 3 
КОАТУУ

Найменування ад,м1н1стративно-територ1ально1 
одинищ або населеного пункту, або територи 

об’еднано! територ1ально1 громади

32 208 3220888001 с. Щасливе

32 208 3220888003 е. Прол1ски

Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотгав нормативно! грошово! 

ощики)

за земельн! дхлянки. 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земелью д1ляики 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких не проведено

код2 найменуванняз
для

оридични?
oci6

для
|)1зичиш

oci6

для
оридичнш

ос1б

для
ф)1зичнш

oci6

01 Земл1 егльеькогосподарського призначення

01.01 Для ведения товарного 
с1льськогосподарського 
виробництва"^

1,000 1,000 5,000 5,000

01.02 Для ведения фермерського 
господарства^

1,000 1,000 5,000 5,000

01.03 Для ведения особистого еелянського 
господарства^

1,000 1,000 5,000 5,000

01.04 Для ведения пщсобного с1льського 
господарства^

1,000 1,000 5,000 5,000

01.05 Для {ндивщуального сад1вництва‘̂ 1,000 1,000 5,000 5,000

01.06 Для колективного сад1виицтва4 1,000 1,000 5,000 5,000

01.07 Для городництва^ 1,000 1,000 5,000 5,000

01.08 Для с1нокос1ння i випаеання 
худоби'^

1,000 1,000 5,000 5,000

01.09 Для досл1дних i навчальних ц1лей 1,000 1,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

оц1нки)

за земельн! д1лянки, 
нормативну 

грошову ощику 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земельш д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову ощику 
яких не проведено

код2 найменуванняз
для

юридичиш
oci6

для
|)1зични?

oci6

для
юридичиш

oci6

для
^1зични?

oci6

01.10 Для пропаганди передового досв1ду 
ведения с1льського господарства

1,000 1,000 5,000 5,000

01.11 Для надання послуг у с1льському 
господарств!

1,000 1,000 5,000 5,000

01.12 Для розм1щення 1нфраструктури 
оптових рингав
с1льськогосподарсько1 продукци

1,000 1,000 5,000 5,000

01.13 Для 1ншого с1льськогосподарського 
призначення

1,000 1,000 5,000 5,000

01.14 Для щлей пщроздЫв 01.01-01.13 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

1,000 1,000 5,000 5,000

02 Земл! житлово! забудови

02.01 Для буд1вництва i обслуговування 
житлового будинку, господарських 
буд1вель i споруд (присадибна 
д1лянка)4

2,000 2,000 5,000 5,000

02.02 Для колективного житлового 
буд1вництва"^

2,000 2,000 5,000 5,000

02.03 Для буд1вництва i обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку

2,000 2,000 5,000 5,000

02.04 Для буд1вництва i обслуговування 
буд1вель тимчасового проживания

2,000 2,000 5,000 5,000

02.05 Для буд1вництва 1ндив1дуальних 
гараж1в

2,000 2,000 5,000 5,000

02.06 Для колективного гаражного 
буд1вництва

2,000 2,000 5,000 5,000

02.07 Для iH H io i  ЖИТЛ0В01 забудови 2,000 2,000 5,000 5,000

02.08 Для Ц1лей шдроздШв 02.01-02.07 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

03 Земл! громадсько! забудови

03.01 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель орган1в державно! влади та 
м1сцевого самоврядуваиия"^

2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

ощнки)

ia земельн! д1лянки, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земельш д1лянки 
за межами 

населених нункт1в, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких не проведено

код2 найменування2
для

оридичнш«
oci6

для
|)1зични>

oci6

для
оридични?

oci6

для
|)1зичнш

oci6

03.02 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель заклад1в ocbIth^

2,000 2,000 5,000 5,000

03.03 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель заклад1в охорони здоров’я 
та сощально! допомоги^

2,000 2,000 5,000 5,000

03.04 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель громадських та рел1пйних 
орган1зац1й4

2,000 2,000 5,000 5,000

03.05 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель заклад1в культурно- 
нросв1тницького обслуговування^

2,000 2,000 5,000 5,000

03.06 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель екстеритор1альних 
орган1зац1й та opraniB"'

2,000 2,000 5,000 5,000

03.07 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель торпвл!

2,000 2,000 5,000 5,000

03.08 Для буд1вництва та обслуговування 
об’ект1в туристично! 
1нфраструктури та заклад1в 
громадського харчування

2,000 2,000 5,000 5,000

03.09 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель кредитно-ф1нансових 
установ

2,000 2,000 5,000 5,000

03.10 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель ринково! 1нфраструктури

2,000 2,000 5,000 5,000

03.11 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель i споруд заклад1в науки

2,000 2,000 5,000 5,000

03.12 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель заклад1в комунального 
обслуговування

2,000 2,000 5,000 5,000

03.13 Для буд1вництва та обслуговування 
буд1вель заклад1в побутового 
обслуговування

2,000 2,000 5,000 5,000

03.14 Для розм1щення та ност1йно1 
д1яльност1 оргашв ДСНС^

2,000 2,000 5,000 5,000

03.15 Для буд1вництва та обслуговування 
1нших буд1вель громадсько!

2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель2

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

ощнки)

ja земельш д1лянки. 
нормативну 

грошову ощнку 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земельн! д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких не проведено

К 0 Д 2 найменування2
для

оридичню
oci6

для
)̂1зични>

oci6

для
оридични?

oci6

для
J )i3 H 4 H H ?

oci6
забудови

03.16 Для ц1лей тдроздЫв 03.01-03.15 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

04 Земл! природно-заповщного фонду
04.01 Для збереження та використання 

б1осферних заповщнишв
2,000 2,000 5,000 5,000

04.02 Для збереження та використання 
природних заповщник1в4

2,000 2,000 5,000 5,000

04.03 Для збереження та використання 
нащональних природних парк1в4

2,000 2,000 5,000 5,000

04.04 Для збереження та використання 
ботан1чних сад1в4

2,000 2,000 5,000 5,000

04.05 Для збереження та використання 
зоолопчних парк1в

2,000 2,000 5,000 5,000

04.06 Для збереження та використання 
дендролопчних n a p j c iB

2,000 2,000 5,000 5,000

04.07 Для збереження та використання 
паргав - пам’яток садово-паркового 
мистецтва

2,000 2,000 5,000 5,000

04.08 Для збереження та використання 
заказнишв

2,000 2,000 5,000 5,000

04.09 Для збереження та використання 
заповщних урочищ

2,000 2,000 5,000 5,000

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи

2,000 2,000 5,000 5,000

04.11 Для збереження та використання 
репональних ландшафтних паршв

2,000 2,000 5,000 5,000

05 Земл! inuioro природоохоронного призначення
06 Земл! оздоровчого призначення (земл1, що мають природш л1кувальн1 

властивост!, як1 використовуються або можуть використовуватися 
для проф1лактики захворювань i л1кування людей)

06.01 Для буд1вництва i обслуговування 
санаторно-оздоровчих заклад1в"‘

2,000 2,000 5,000 5,000

06.02 Для розробки родовищ природних 
л1кувальних pecypcis

2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земельз

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

оц1нки)

за земельн! д1лянки, 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких проведено 
(незалежно вщ 

м1сцезнаходження)

за земельш д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких не проведено

К О д 2 найменуванняЗ
для

юридичню
oci6

для
ф1зичнш

oci6

для
юридичнш

oci6

для
|)1зИЧНИ5<

oci6

06.03 Для 1нших оздоровчих ц1лей 2,000 2,000 5,000 5,000

06.04 Для Ц1лей тдроздЫв 06.01-06.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

07 Земл! рекреацшного призначення

07.01 Для 6уд1вництва та обслуговування 
об’ект1в рекреащйного 
призначення^

2,000 2,000 5,000 5,000

07.02 Для буд1вництва та обслуговування 
об’ект1в ф1зично1 культури i спорту^

2,000 2,000 5,000 5,000

07.03 Для 1ндив1дуального дачного 
буд1вництва

2,000 2,000 5,000 5,000

07.04 Для колективного дачного 
буд1вництва

2,000 2,000 5,000 5,000

07.05 Для ц1лей тдроздЫв 07.01-07.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

08 Земл! 1сторико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’ект1в 
культурно! спадщини

2,000 2,000 5,000 5,000

08.02 Для розм1щення та обслуговування 
музейних заклад1в

2,000 2,000 5,000 5,000

08.03 Для 1ншого 1сторико-культурного 
призначення

2,000 2,000 5,000 5,000

08.04 Для ц1лей тдрозд1л1в 08.01-08.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

09 Земл! л1согосподарського призначення

09.01 Для ведения л1сового господарства i 
пов’язаних 3 ним послуг

2,000 2,000 5,000 5,000

09.02 Для 1ншого л1согосподарського 
призначення

2,000 2,000 5,000 5,000

09.03 Для ц1лей пщроздЫв 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

10 Земл! водного фонду



Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 
_____________ ощнки)______________

за земельш Д1лянки 
нормативну 

грошову ощнку 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земельш Д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких не проведено

код^ найменування2
для 

юридични; 
oci6

для 
:̂ ф1зични: 

oci6

для 
ридичнт 

oci6

для 
^1зични> 

oci6

10.01 Для експлуатац!! та догляду за 
водними об’ектами____________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами

2,000 2,000 5,000 5,000

10.03 Для експлуатаци та догляду за 
смугами вадведення___________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.04 Для експлуатаци та догляду за 
г1дротехн1чними, 1ншими 
водогосподарськими спорудами i 
каналами

2,000 2,000 5,000 5,000

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шлях1в

2,000 2,000 5,000 5,000

10.06 Для ciHOKOciHHH 2,000 2,000 5,000 5,000

10.07 Для рибогосподарських потреб 2,000 2,000 5,000 5,000

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреащйних, спортивних i 
туристичних ц1лей_________________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.09 Для проведения науково-дослщних 
роб1т________________________________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.10 Для буд1вництва та експлуатащ! 
пдротехн1чних, гщрометричних та 
л1н1Йних споруд____________________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.11 Для буд1вництва та експлуатащ! 
санаторив та 1нших л1кувально- 
оздоровчих заклад1в у межах 
прибережних захисних смуг мор1в, 
морських заток i лиман1в___________

2,000 2,000 5,000 5,000

10.12 Для щлей шдроздтв 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповвдного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

11 Земл! промисловост!

11.01 Для розм1ш;ення та експлуатац!! 
основних, пщсобних i допом1жних 
буд1вель та споруд пщприемствами, 
ш;о пов’язан! з користуванням 
надрами_____________________________

2,000 2,000 5,000 5,000

11.02 Для розм1ш,ення та експлуатац!!' 
основних, пщсобних i допом1жних 
буд1вель та споруд п1дприсмств

2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

ощнки)

за земельн! д1лянки. 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких проведено 
(незалежно в1д 

м1сцезнаходження)

за земельн! д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких не проведено

К О д 2 найменування2
для

оридични?
oci6

для
|)1зични?

oci6

для
оридични?

oci6

для
|)1зичнш

oci6
переробно!, машинобуд1вно1 та 
1ншо1 промисловост!

11.03 Для розм1щення та експлуатаци 
основних, пщсобних i допом1жних 
буд1вель та споруд буд1вельних 
орган1зац1й та пщприемств

2,000 2,000 5,000 5,000

11.04 Для розм1щення та експлуатащ! 
основних, пщсобних i допом1жних 
буд1вель та споруд техн1чно1 
1нфраструктури (виробництва та 
розпод1лення газу, постачання пари 
та гарячо! води, збирання, 
очищения та розподьлення води)

2,000 2,000 5,000 5,000

11.05 Для ц1лей шдроздЫв 11.01-11.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

12 Земл! транспорту

12.01 Для розм1щення та експлуатащ! 
буд1вель i споруд зал1зничного 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.02 Для розм1щення та експлуатаци 
буд1вель i споруд морського 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.03 Для розм1щення та експлуатац11 
буд1вель i споруд р1чкового 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.04 Для розм1щення та експлуатац!! 
буд1вель i споруд автомоб1льного 
транспорту та дорожнього 
господарства^

2,000 2,000 5,000 5,000

12.05 Для розм1щення та експлуатац!! 
буд1вель i споруд ав1атт,1йного 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.06 Для розм1щення та експлуатащ! 
об’ект1в трубопровщного 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.07 Для розм1щення та експлуатащ! 
буд1вель i споруд м1ського 
електротранспорту

2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель^

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

оц1нки)

за земельн! д1лянки, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких проведено 
(незалежно вщ 

м1сцезнаходження)

за земельш д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких не проведено

код2 найменування2
для

юридичний
oci6

для
ф1зични>

oci6

для
оридичню

oci6

для
ф1зични?

oci6

12.08 Для розм1щення та експлуатащ! 
буд1вель i споруд додаткових 
транспортних послуг та допом1жних 
операщй

2,000 2,000 5,000 5,000

12.09 Для розм1щення та експлуатащ! 
буд1вель i споруд inmoro наземного 
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.10 Для ц1лей шдроздЫв 12.01-12.09 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

13 Земл! зв’язку

13.01 Для розм1щення та експлуатащ! 
об’ект1в i споруд телекомун1кащй

2,000 2,000 5,000 5,000

13.02 Для розм1щення та експлуатац!! 
буд1вель та споруд об’ект1в 
поштового зв’язку

2,000 2,000 5,000 5,000

13.03 Для розм1щення та експлуатаци 
1нших техшчних засоб1в зв’язку

2,000 2,000 5,000 5,000

13.04 Для щлей тдрозд1л1в 13.01-13.03, 
13.05 та для збереження та 
використання земель природно- 
заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

14 Земл! енергетики

14.01 Для розм1щення, буд1вництва, 
експлуатаци та обслуговувапня 
буд1вель i споруд об’ект1в 
енергогенеруючих пщприсмств, 
установ i орган1зац1й

2,000 2,000 5,000 5,000

14.02 Для розм1щення, буд1вництва, 
експлуататтд! та обслуговувапня 
буд1вель i споруд об’ект1в передач! 
електрично! та теплово! eneprii

2,000 2,000 5,000 5,000

14.03 Для ц1лей пщроздЫв 14.01-14.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

15 Земл! оборони

15.01 Для розм1щення та пост1йно1 2,000 2,000 5,000 5,000



Вид ц1льового призначення земель2

Ставки податку 
(вщсотюв нормативно! грошово! 

оц1нки)

за земельш д1лянки, 
нормативну 

грошову оц1нку 
яких проведено 
(незалежно вщ 

м1сцезнаходження)

за земельш д1лянки 
за межами 

населених пункт1в, 
нормативну 

грошову ощнку 
яких не проведено

код2 найменування2
для

оридичнт
oci6

для
|)1зичнш

oci6

для
оридични?

oci6

для
^1зични>

oci6
д1яльност1 Збройних Сил4

15.02 Для розм1щення та пост1йно! 
д1яльност1 в1йськових частин 
(пщроздЫв) Нац1онально1 гварди'*

2,000 2,000 5,000 5,000

15.03 Для розм1щення та пост1йно! 
д1яльност1 Держприкордонслужби^

2,000 2,000 5,000 5,000

15.04 Для розм1щення та пост1йно1 
д1яльност1 СБУ4

2,000 2,000 5,000 5,000

15.05 Для розм1щення та пост1йно1 
д1яльност1 Держспецтрансслужби'^

2,000 2,000 5,000 5,000

15.06 Для розм1щення та пост1йно1 
д1яльност1 Служби зовн1шньо1 
розвщки'^

2,000 2,000 5,000 5,000

15.07 Для розм1щення та пост1йно1 
д1яльност11нших, утворених 
вщповщно до закон1в, в1йськових 
формувань4

2,000 2,000 5,000 5,000

15.08 Для ц1лей пщрозд1л1в 15.01-15.07 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

16 Земл! запасу 2,000 2,000 5,000 5,000

17 Земл! резервного фонду 2,000 2,000 5,000 5,000

18 Земл! загального користування^ 2,000 2,000 5,000 5,000

19 Для щлей пщроздЫв 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповщного фонду

2,000 2,000 5,000 5,000

За земельн! д1лянки, як1 перебувають у постшному користуванн! суб’ект1в 
господарювання (кр1м державно! та комунально! форм власност!) нормативно- 
грошову оцшку яких проведено, встановлюеться ставка податку в posMipi 2,000% 
в1д IX нормативно-грошово! ощнки.

2 Вид ц1льового призначення земель зазначаеться зпдно з Класиф1кащею 
вид1в ц1льового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему вщ 23 
липня 2010 р. № 548.

4 Земельн! д1лянки, що класиф1куються за кодами цього п1дрозд1лу, 
зв1льняються / можуть зв1льнятися повн1стю або частково в1д оподаткування 
земельним податком вщповщно до норм статей 281-283 Податкового кодексу 
Украши.
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32 208 3220888003 с. Прол1ски

Розм1р п1льги
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визначених ст.270 вказаного кодексу та з урахуванням статт! 283 Податкового 
кодексу Укрални.


