
  

 

УКРАЇНА 

 ДУБОВИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  ВОСЬМА СЕСІЯ 

VІІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про оприлюднення проєкту рішення   «Про встановлення ставок і пільг 

із сплати земельного податку на території Дубовиківської сільської ради 

на 2022 рік» 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення додержання принципів державної регуляторної  політики, сесія 

Дубовиківської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Оприлюднити проєкт рішення  Дубовиківської  сільської ради «Про 

встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на території 

Дубовиківської сільської ради на 2022 рік» в засобах масової інформації або 

в інший можливий спосіб (проєкт рішення додається). 

2. Зобов’язати  постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій і міжнародного співробітництва 

(голова - Ніколов Ю.І.) та з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова - Філь 

В.М.),   проаналізувати пропозиції та зауваження  до проєкту рішення «Про 

затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати на 

земельні ділянки, що розташовані на території  Дубовиківської сільської 

ради» і не пізніше, як через місяць від дня оголошення цього рішення, подати 

його (із урахуванням пропозицій та зауважень) на розгляд постійних комісій 

з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій і міжнародного співробітництва (голова - Ніколов Ю.І.)  та з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (голова - Філь В.М.). 

Сільський голова                                                                 Микола КАРНАУХ 

с. Дубовики  

28.04.2021р. 

№ 212-08/VІІІ 

 



 

 

УКРАЇНА 

 ДУБОВИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   СЕСІЯ 

VІІІ СКЛИКАННЯ 

 

  Проєкт РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 

території Дубовиківської сільської ради на 2022 рік 

          Керуючись  ст.12 пункт 3, ст. 284, ст.289  Податкового кодексу 

України, ст.21, 22, 23 Закону України «Про  оренду землі»  та пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 

і міжнародного співробітництва, сесія  Дубовиківської сільської ради     

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території  Дубовиківської сільської ради: 

1) ставки земельного податку, згідно з додатками 1, 2, 3; 

2) ставки орендної плати згідно з додатком 4; 

3) пільги для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 5. 

   -   перелік пільг визначено статтями 281 - 282  Податкового кодексу  

України; 

  -   перелік об'єктів оподаткування земельним податком, які не підлягають 

оподаткуванню податком, визначено підпунктом 283.1 статті 283 

Податкового кодексу України; 

   - перелік платників земельного податку визначено статтею 269 

Податкового кодексу України; 

  -  об'єкт оподаткування визначено статтею 270 Податкового кодексу 

України; 

  -   базу оподаткування визначено статтею  271 Податкового кодексу 

України; 

  -   порядок обчислення суми податку здійснюється відповідно до статті 286 

Податкового кодексу України; 

 -  податковий період визначено пунктом 285.2 статті 285 Податкового 

кодексу України; 

 -  порядок сплати податку визначено статтею 286 Податкового кодексу 

України; 

 -  строк сплати податку визначено статтею 287 Податкового кодексу 

України. 

 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 

можливий спосіб. 

3. Рішення «Про затвердження ставок земельного податку і орендної плати 

на земельні ділянки, що розташовані території Миколаївської сільської ради»  

 



від 25 червня 2020 р. № 634-31/VІІ визнати таким, що втратить чинність  з 

01.01.2022 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій і 

міжнародного співробітництва (голова - Ніколов Ю.І.).                                                                            

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

 

 

Сільський голова                                                                 Микола КАРНАУХ 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

  до  рішення «Про затвердження ставок земельного                                         

податку  та ставок орендної  плати на                                                              

земельні ділянки, що  розташовані на території                              

Дубовиківської сільської ради» 

від  «__»________2021 р №  

              

СТАВКИ                                                                                                         

земельного податку на території   Дубовиківської сільської ради 

Ставки встановлюються та вводяться в дію 

з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

   12 12207  1220786611 с.Зелений Гай    

   12 12207 1220788804 с.Хуторо-Чаплине 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства4 

0,5 0,5 0,5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4 

0,3 0,3 0,3 0,3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.05 Для індивідуального 
садівництва4 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва4 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва4 0,4 0,4 0,4 0,4 

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби4 

0,3 0,3 0,8 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської 
продукції  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-
01.13 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)4 : 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.02 Для колективного житлового 0,05 0,05 0,05 0,05 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

будівництва4 

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,05 0,05 0,05 0,05 

 

02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів  

3 3 3 3 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3 3 3 3 

02.07 Для іншої житлової забудови   3 3 3 3 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-
02.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

1  1  1  1  

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти4 

1  1  1  1  

 

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

1  1  1  1  

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та релігійних 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

організацій4 

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування4 

1 1 1 1 

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій 
та органів4 

1 1 1 1 

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі  

3 3 3 3 

 

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

3 3 3 3 

 

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3 3 3 3 

 

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3 3 3 3 

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

1 1 1 1 

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  

1 1 1 1 

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

закладів побутового 
обслуговування   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС4 

1 1 1 1 

 

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

3 3 3 3 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-
03.15 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 
заповідників  

 - - - - 

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників4 

3 3 3 3 

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків4 

 - - - - 

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів4 

 - - - - 

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків  

 - - - - 

04.06 Для збереження та 
використання дендрологічних 
парків  

 - - - - 

04.07 Для збереження та 
використання парків - 

 - - - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

3 3 3 3 

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

3 3 3 3 

04.10 Для збереження та 
використання пам’яток 
природи  

3 3 3 3 

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

 - - - - 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів4 

3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів  

3 3 3 3 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-
06.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення4 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

3 3 3 3 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3 3 3 3 

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

3 3 3 3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-
07.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини   

3 3 3 3 

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

3 3 3 3 

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення  

3 3 3 3 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-
08.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з 
ним послуг   

3 3 3 3 

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення  

3 3 3 3 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-
09.02 та для збереження та 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

5 5 3 3 

10.02 Для облаштування та догляду 
за прибережними захисними 
смугами  

5 5 3 3 

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

5 5 3 3 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами  

5 5 3 3 

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

5 5 3 3 

10.06 Для сінокосіння  5 5 3 3 

10.07 Для рибогосподарських потреб  5 5 3 3 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних 
цілей  

5 5 3 3 

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

5 5 3 3 

10.10 Для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних 
споруд  

5 5 3 3 

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих 
закладів у межах прибережних 
захисних смуг морів, морських 

5 5 - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
заток і лиманів  

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-
10.11 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

5 5 3 3 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані 
з користуванням надрами   

10 10 5 5 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

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 10 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01- 10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

10 10 5 5 

12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

-  - - - 

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

-  - - - 

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

 

10 10 5 5 

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

-  - - - 

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

-  - - - 

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

-  - - - 

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

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

10 10 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-
12.09 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

13 Землі зв’язку 

 

13.01 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

10 10 5 5 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-                   
13.03, 13.05 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного фонду 

10 10 5 5 

 

 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об’єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій   

10 10 5 5 

14.02 Для розміщення, будівництва, 10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

 

 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-
14.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил4 

10 10 5 5 

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії4 

10 10 5 5 

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держприкордонслужби4 

10 10 5 5 

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ4 

10 10 5 5 

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держспецтрансслужби4 

10 10 5 5 

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки4 

10 10 5 5 

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань4 

10 10 5 5 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-
15.07 та для збереження та 
використання земель 

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

природно-заповідного фонду 

16 Землі запасу  6 6 5 5 

17 Землі резервного фонду  6 6 5 5 

18 Землі загального 
користування4 

6 6 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та 
для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

6 6 5 5 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  І.В. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

  до  рішення «Про затвердження ставок земельного                                         

податку  та ставок орендної  плати на                                                              

земельні ділянки,що  розташовані на території                               

Дубовиківської сільської ради» 

від  «__»________2021 р №  

              

СТАВКИ                                                                                                         

земельного податку на території   Дубовиківської сільської ради 

Ставки встановлюються та вводяться в дію 

з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

12 12207 1220786603 с.Дачне 

12 12207 1220786605 с.Зелена Роща 

12 12207 1220786609 с.Добровілля 

12 12207 1220786610 с.Довге 

12 12207 1220786612 с.Копані 

12 12207 1220786613 с.Крутеньке 

12 12207 1220786618 с.Хвилі 

12 12207 1220786616 с.Очеретувате 

12 12207 1220755100 смт. Чаплине 

12 12207 1220755701 с.Журавлинка 

12 12207 1220755702 с.Касаєве 

12 12207 1220755703 с.Петрикове 

12 12207 1220755704 с.Рівне 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 



код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства4 

0,5 0,5 0,5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.05 Для індивідуального 
садівництва4 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва4 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва4 0,4 0,4 0,4 0,4 

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби4 

0,3 0,3 0,8 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської 
продукції  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-
01.13 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)4 : 

     0,06 0,06    0,06 0,06 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,05 0,05 0,05 0,05 

 

02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів  

3 3 3 3 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3 3 3 3 

02.07 Для іншої житлової забудови   3 3 3 3 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-
02.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

1  1  1  1  

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти4 

1  1  1  1  

 

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

1  1  1  1  

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

громадських та релігійних 
організацій4 

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування4 

1 1 1 1 

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій 
та органів4 

1 1 1 1 

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі  

3 3 3 3 

 

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

3 3 3 3 

 

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3 3 3 3 

 

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3 3 3 3 

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

1 1 1 1 

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  

1 1 1 1 

03.13 Для будівництва та 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС4 

1 1 1 1 

 

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

3 3 3 3 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-
03.15 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 
заповідників  

 - - - - 

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників4 

3 3 3 3 

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків4 

 - - - - 

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів4 

 - - - - 

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків  

 - - - - 

04.06 Для збереження та 
використання дендрологічних 
парків  

 - - - - 

04.07 Для збереження та  - - - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

використання парків - 
пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

3 3 3 3 

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

3 3 3 3 

04.10 Для збереження та 
використання пам’яток 
природи  

3 3 3 3 

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

 - - - - 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів4 

3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів  

3 3 3 3 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-
06.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення4 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

3 3 3 3 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3 3 3 3 

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

3 3 3 3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-
07.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини   

3 3 3 3 

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

3 3 3 3 

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення  

3 3 3 3 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-
08.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з 
ним послуг   

3 3 3 3 

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення  

3 3 3 3 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-
09.02 та для збереження та 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

5 5 3 3 

10.02 Для облаштування та догляду 
за прибережними захисними 
смугами  

5 5 3 3 

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

5 5 3 3 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами  

5 5 3 3 

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

5 5 3 3 

10.06 Для сінокосіння  5 5 3 3 

10.07 Для рибогосподарських потреб  5 5 3 3 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних 
цілей  

5 5 3 3 

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

5 5 3 3 

10.10 Для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних 
споруд  

5 5 3 3 

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих 
закладів у межах прибережних 
захисних смуг морів, морських 

5 5 - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
заток і лиманів  

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-
10.11 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

5 5 3 3 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані 
з користуванням надрами   

10 10 5 5 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

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 10 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01- 10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

10 10 5 5 

12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

-  - - - 

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

-  - - - 

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

 

10 10 5 5 

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

-  - - - 

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

-  - - - 

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

-  - - - 

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

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

10 10 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-
12.09 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

13 Землі зв’язку 

 

13.01 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

10 10 5 5 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-                   
13.03, 13.05 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного фонду 

10 10 5 5 

 

 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об’єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій   

10 10 5 5 

14.02 Для розміщення, будівництва, 10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

 

 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-
14.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил4 

10 10 5 5 

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії4 

10 10 5 5 

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держприкордонслужби4 

10 10 5 5 

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ4 

10 10 5 5 

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держспецтрансслужби4 

10 10 5 5 

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки4 

10 10 5 5 

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань4 

10 10 5 5 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-
15.07 та для збереження та 
використання земель 

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

природно-заповідного фонду 

16 Землі запасу  6 6 5 5 

17 Землі резервного фонду  6 6 5 5 

18 Землі загального 
користування4 

6 6 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та 
для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

6 6 5 5 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  І.В. Рожкова 

 

                                              

 

       

 

 

 

 

                 

 

 



Додаток 3 

  до  рішення «Про затвердження ставок земельного                                         

податку  та ставок орендної  плати на                                                              

земельні ділянки,що  розташовані на території                               

Дубовиківської сільської ради» 

від  «__»________2021 р №  

СТАВКИ                                                                                                         

земельного податку на території   Дубовиківської сільської ради 

Ставки встановлюються та вводяться в дію 

з 01 січня 2022 року.  

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

   12 12207  1220786601 с. Миколаївка  

   12 12207  1220786602 с. Артемівка   

   12 12207  1220786604 с. Дубовики 

   12 12207  1220786606 с. Медичне 

   12 12207  1220786607 с. Бровки 

   12 12207  1220786608 с. Гришаї 

   12 12207  1220786614 с. Лиса Балка 

   12 12207  1220786615 с. Новоандріївка   

   12 12207  1220786617 с.Таранове   

   12 12207 1220788803 с. Свиридове 

   12 12207 1220788802 с. Краснощокове 

   12 12207 1220788801  с. Шевченкове 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 



код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства4 

0,5 0,5 0,5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.05 Для індивідуального 
садівництва4 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва4 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва4 0,4 0,4 0,4 0,4 

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби4 

0,3 0,3 0,8 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської 
продукції  

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-
01.13 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

02 Землі житлової забудови 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)4 : 

      0,08  0,08    0,08 0,08 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,05 0,05 0,05 0,05 

 

02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів  

3 3 3 3 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3 3 3 3 

02.07 Для іншої житлової забудови   3 3 3 3 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-
02.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

1  1  1  1  

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти4 

1  1  1  1  

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

1  1  1  1  

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та релігійних 
організацій4 

1 1 1 1 

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування4 

1 1 1 1 

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій 
та органів4 

1 1 1 1 

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі  

3 3 3 3 

 

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

3 3 3 3 

 

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3 3 3 3 

 

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3 3 3 3 

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

споруд закладів науки  

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  

1 1 1 1 

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування   

1 1 1 1 

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС4 

1 1 1 1 

 

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

3 3 3 3 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-
03.15 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 
заповідників  

 - - - - 

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників4 

3 3 3 3 

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків4 

 - - - - 

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів4 

 - - - - 

04.05 Для збереження та  - - - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

використання зоологічних 
парків  

04.06 Для збереження та 
використання дендрологічних 
парків  

 - - - - 

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

 - - - - 

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

3 3 3 3 

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

3 3 3 3 

04.10 Для збереження та 
використання пам’яток 
природи  

3 3 3 3 

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

 - - - - 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів4 

3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів  

3 3 3 3 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-
06.03 та для збереження та 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

використання земель 
природно-заповідного фонду  

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення4 

3 3 3 3 

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

3 3 3 3 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3 3 3 3 

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

3 3 3 3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-
07.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини   

3 3 3 3 

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

3 3 3 3 

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення  

3 3 3 3 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-
08.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

ним послуг   

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення  

3 3 3 3 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-
09.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 3 3 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

5 5 3 3 

10.02 Для облаштування та догляду 
за прибережними захисними 
смугами  

5 5 3 3 

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

5 5 3 3 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами  

5 5 3 3 

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

5 5 3 3 

10.06 Для сінокосіння  5 5 3 3 

10.07 Для рибогосподарських потреб  5 5 3 3 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних 
цілей  

5 5 3 3 

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

5 5 3 3 

10.10 Для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних 

5 5 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
споруд  

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих 
закладів у межах прибережних 
захисних смуг морів, морських 
заток і лиманів  

5 5 - - 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-
10.11 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

5 5 3 3 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані 
з користуванням надрами   

10 10 5 5 

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

11.04 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

інфраструктури (виробництва 
та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-
11.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

10 10 5 5 

12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

-  - - - 

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

-  - - - 

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

 

10 10 5 5 

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

-  - - - 

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

-  - - - 

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

-  - - - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

10 10 5 5 

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

10 10 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-
12.09 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

13 Землі зв’язку 

 

13.01 Для розміщення та 
експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

10 10 5 5 

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

10 10 5 5 

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

10 10 5 5 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-                   
13.03, 13.05 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного фонду 

10 10 5 5 

 

 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування будівель і 

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

споруд об’єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій   

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

10 10 5 5 

 

 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-
14.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

10 10 5 5 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил4 

10 10 5 5 

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії4 

10 10 5 5 

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держприкордонслужби4 

10 10 5 5 

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ4 

10 10 5 5 

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держспецтрансслужби4 

10 10 5 5 

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки4 

10 10 5 5 

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, утворених 

10 10 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової 

оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

відповідно до законів, 
військових формувань4 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-
15.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

10 10 5 5 

16 Землі запасу  6 6 5 5 

17 Землі резервного фонду  6 6 5 5 

18 Землі загального 
користування4 

6 6 5 5 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та 
для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду  

6 6 5 5 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  І.В. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

                    до  рішення «Про затвердження ставок земельного                                                                                                                                                    

податку  та ставок орендної  плати на      земельні ділянки, 

                                                  що розташовані на території     Дубовиківської 

сільської ради» 

від  «__»________2021 р №  

    

РІЧНІ СТАВКИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ                                                                                                                                       

на території   Дубовиківської сільської ради 

Розділ,                        

код 

КВЦПЗ 

Назва Ставка 

оренди, 

% 

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі 

інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або 

призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання 

послуг у сільському господарстві, та інше) 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

5 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (не витребувані паї комунальної власності) 

10 

01.02 Для ведення фермерського господарства 5 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 5 

01.05 Для індивідуального садівництва 5 

01.06 Для колективного садівництва 5 

01.07 Для городництва 5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 5 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 4 

Землі житлової  забудови   (землі, які використовуються для розміщення 

житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та 

інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

6 

02.02 Для колективного житлового будівництва 6 



02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

 6 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 6 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 6 

02.07 Для іншої житлової забудови 6 

Землі громадської забудови 

 (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд 

(готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, 

для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень 

та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги 

6 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій 

6 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 6 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування 

6 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ 

12 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури 

6 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування 

6 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

6 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування 

6 

11 Землі промисловості (землі, надані для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд промислових, гірничодобувних, 

транспортних та інших підприємств, їх під'їзних 

шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових 

будівель, інших споруд) 

12 

12 Землі транспорту (землі, надані підприємствам, 

установам та організаціям залізничного, 

автомобільного транспорту і дорожнього господарства, 

морського, річкового, авіаційного, трубопровідного 

транспорту та міського електротранспорту для 

виконання покладених на них завдань щодо 

експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту) 

12 

13 Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і 

кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові 

засоби зв'язку) 

12 

14 Землі енергетики (землі, надані в установленому 12 



 порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та 

обслуговування об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, 

гідро- та гідроакумулюючі електростанції, 

теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів 

альтернативної енергетики (електростанції з 

використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

(повітряні та кабельні лінії електропередачі, 

трансформаторні підстанції, розподільні пункти та 

пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, 

необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в 

тому числі баз та пунктів) 

Інші 

землі 

Рекреаційного призначення 12 

Іншого призначення 12 

Усі 

категорії 

земель 

Для будівництва і обслуговування будівель, які 

тимчасово не використовуються 

 

3 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  І.В. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

  до  рішення «Про затвердження ставок земельного                                         

податку  та ставок орендної  плати на                                                              

земельні ділянки,що  розташовані на території                               

Дубовиківської  сільської ради» 

                                           від  «__»________2021 р №  

                

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію 

з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

12 12207 1220786601 с.Миколаївка 

12 12207 1220786602 с.Артемівка 

12 12207 1220786603 с.Дачне 

12 12207 1220786604 с.Дубовики 

12 12207 1220786605 с.Зелена Роща 

12 12207 1220786606 с.Медичне 

12 12207 1220786607 с.Бровки 

12 12207 1220786608 с.Гришаї 

12 12207 1220786609 с.Добровілля 

12 12207 1220786610 с.Довге 

12 12207 1220786611 с.Зелений Гай 

12 12207 1220786612 с.Копані 

12 12207 1220786613 с.Крутеньке 

12 12207 1220786614 с.Лиса Балка 

12 12207 1220786615 с.Новоандріївка 

12 12207 1220786616 с.Очеретувате 



12 12207 1220786617 с.Таранове 

12 12207 1220786618 с.Хвилі 

12 12207 1220788801 с.Шевченкове 

12 12207 1220788802 с.Краснощокове 

12 12207 1220788803 с.Свиридове 

12 12207 1220788804 с.Хуторо- Чаплине 

12 12207 1220755100 смт. Чаплине 

12 12207 1220755701 с.Журавлинка 

12 12207 1220755702 с.Касаєве 

12 12207 1220755703 с.Петрикове 

12 12207 1220755704 с.Рівне 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Установи та організації, що знаходяться на 

території Миколаївської сільської ради та 

перебувають у власності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування і повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного 

чи місцевого бюджету і є неприбутковими 

      100 

 

Секретар сільської ради                                                                  І.В. Рожкова 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


