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Вид lli,lьового призначеIIня зеlле,ць'
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BI jlllог0

i(Bi;rco гкiв Hcl a,I,1tBt.ltli' l,ptltlttltloT tll L i lt Kll )
jза земеrlьнi ;ti
iнOрмii,гивIIу

lянкliл

:грошовч оцiн
,lkllx гtроtsс
l(незtl_,tе;кнсэ Bi
мiсlIе:знаход- нс пp0l}c..,Icllo

(lilнчrrих

]\t cTaBIiIl затвсрд)l(\ l()l ься

цl{j IO видIв цl.пьового
lrня J0l0 р..}Ф 548,

2.З.7 llyHK,lv l2._'t с.гаlri l2.
и l :}а:}tliiчilк)'Il,ся ,ilеся lKOI]и\t

Ь.:0\l Ii .

, звiльняються/iuож}.,1 t,

),,laТKOI\t BijtпctBiJllo J() IlOptl

I. KoBar-tb

зit зе:ttе_,tыt i .lti,llяп Kll
за lvrciк€t\,f и

нассIсн}lх IlуHI(TiB.
tlOpIIa I,иl]н\
гроIllову clttiпKr,

х I{itce.,leI{},tx ttvllKt.i в

2;бид цlльового призначення земель збвнача(].l,ьO.я :зt,ilu-lсl з Класнфi
IP.:::j:::]jЗ."]" затвердх(еною наказом flepxcKo:rtзепlv вi,,t 23 ;,азом лерх{ко]\,{зеl\Iу Bl,,t 2З ;' Ставки податку встановлIок).гь(
lryrrKTi, 30. 
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Пi.пьr,и зi сплати земеjIьн()го по тку
на Tep}r,f opiI Хорошiвсько[ ce.r-I Il щн РДr'lи

Ставки встаноItjIюються та вводяться в .цiю з 0'l чня 202l рок,у

Xtlpot 1}CIrKit cc.ItlI lllHlt paila

ClutT Х шеве

Група п;l a,.tt1.KiB, каr,е.tlрiя/uiль orle призначеlлн1| зе."еr, u uii * iiозм-Ц пПilи -1
l}l/lco l ках

.1. lliльги щодо сплати зеп{еJьного податку л.lllr фi:lичllrlх 0с l00'И,
регламенТоваrri ст. 28l Податкового кодексу Украiши.
l. l. I]iд сплаги земельного податку :звi;rьняються:
- iнвzuliли першоi i другоТ груIIи:
- фiзичrii особи, якi вихову,ють трьох i бiлып,е ,цiтей BiKtlM до l8- пеrтсiонери (за BiKoM);
- ветерани вiйни та особи- на як}lх поширюсться дiя Закону У
<[1ро статус BeTopaHiB вiйни. гарантii ix сtrцizulьнOгo :]ахисту)).
- фiзичпi особи, визпанi законом особами, якi пострФкдали
Чорноби.пьськоi катастрофи.
- ветерани, вiйпи та особлt. на яких поширюеlъся дiя Закоlл.ч У
<Про статУс BeTepaHiB вiйни . гаран,r,iТ lx ссtцiмьного захис,гY))
1,2. Звi;ltлtення вiд сплати податку за земельнi ;Iiляпклt. перед

до рituешпя пр0
.Щодаток 2

встановлеIIня ставок та пiлы.iз сrt_,tаl.и зel\,Iejl

зА],IJЕрджЕно
рiпlенням XXXXl
ХорошliвоькоТ ce;l
вiд 08.07.2020р,

лтя вiдповiдноi категорii фiзичних осiб пунктоr,l 281.1 ста
шошI}rрюёться Еа ojlнy зеN{ельнч дiляttкч за кO}к.lли\1
викорI4станIIя у NIсжах граничних норм:
- л'Iя ведення особистогt) Gелянськоl.о гOсrIодарства - у роз
бi;rьш як 2 гектари;
- дIя булiвнип,гва
госполарських будiвель i

,Iа обслуговування житлового
споруд (присадибна iri:tянка) - не

tого t]одатк),

' сесiя \"Il cK.rlrlKaпltH
lIltl0l рil.,l,и

tIeHe

]8l .

}tд()l\{

шяк

]
.,,.,,,,,..l

бу-

бi.i
l.iHKv_

0.1 5 гек,гара:
- д.]lя iллдивi;lr,аlьнOго дачпOго будiвнlлlшва- не бi:tbrll як 0.10

для будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiлыll як 0.01 ге
лIlя велеIlня садiвIrитIтва - пе бiльш як 0.12 гектара.

1.3,ВiД сllJIатИ поjlатку звiльняltlться на Jlерiод дii единtrtо l ]laгl(},
четвер:гоi груп и в.iIасники :]етие,тIьних ;Ii :lянок. зс\{е-тIьних часток паiв)
та зем.jlекорис,r,увачi за уI\{ови передачi земельниХ jliлянtlк та зеN{
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Код
коАтуу'



1,4, Якщо фiзична особа, визIIаI{ена уп/YнкIi 281.1 цiс:j' cr.a,lr,.i
пласпостi декi-тtька земельних дLrянок о,ц},огО виду використа
така особа до l .rравня потоIIного року по.]lа(. lIисl,]\.1оtjY .)

довi.тьнiй формi до контролюючого органу за мiсцем знахо,

г\,tilС V

LJя. то

2. Пilьги щод0 сплати зсNlе.цL[Iогo поддтк\. длrl IорIiд|лчнrlх
рсгламеIlтованi ст. 282 Податкового кодексу Украiпп,
2. l. Birr cIIJtaTI,I ЗeivlerIьHOI о llо/ца,l.ку звlJтьtIяIоться:

- caнaTopнrl-Kl,popTHi та озлоровчi :зак;tirди громiцських сrрга
iнвшiдiв, реабL,liтапi йнi установи грOIиаjIсь K'l х opr а,н iзацi 1-1 irr влl- ГроIчtLцсьlti органiзаltii iпвалiдiв Украiни, пiдприсмства .га орга]якi заснованi .ромадськи*fи сlрl,аliiзаlliяпли iнвалiдiв,l-zl clt

земе;ть1.1оl дt-;lянки rIpсl с11}1остiйнс обранняl:ll.т.iн1, зe;vle,lLbtttli.,,li,trt
застосу,ваIлttя пiльги.

Пiльга починаС застосовYватися ло обраноi земельноi дiл
базовогО податкового (звiтного) перiолу, у якоп{у llojlallo .I.aKy:Jlt,

ГРОМаДСЬКИХ Органiзацiй iнвапiдiв i с ik повною власн,iс.гк), ,:1g ;1
ПОПеРедНьогО Ka-TleндapHol.tl lчtiсяця tсiлькiсть iHBшi;rIiB, якi маюосцовце пtiсце роботи,. становить lte менш як 50 Bi l
середньооблiковtlт чисельнос],i шгатних працiвникiв облiковtll.о
за. умови, ЩО фонд опJIаrи прашi таких irrвirлiдiв станови'ь llr
звi,г1,1ого перiо;tу lle ýIенш -як 2_ý вiдсоткiв c),N.1]{ за1апъних в
опjтат,ч llparui.
зir:lначенi пiдприеллства та оргаrriзачii громалських оргi
iнвацiдi.В.маJотЬ прав0 :JacTocoB) ватц цю IIiльry. за паявностi доз

ння
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право користування такою пiлы,tlю. який надасться уповноtsа;opгд{ol{ вiдпtrв,i{но до Закону УкраItrи кПро ,r."ъ", cotti
:]il(ищеностi irrвалiдjв в YKpaitri>.

У разi порушення 1}имог цiсi ttорми зазначенi гролlадськi opt.a
iнва-riдiв. ix пiдприеN{ства та орiанiзаllii зсlбов'язанi сплатити
податкУ за вiдповiДний перiоД, проiндоксованi з чрахуванняпt i
а ,гчil(ож штрафнi санкцii згiдно iз закоl.tодавством:- бази олiмпiйськоi. та параолiмпiйськоi tliд.отовки, пере.лiк
затверджус,гься Кабiн,l,ом MitlicTpiB Украiни.
- ОРГаНИ ЛеРЖавноt влади ,],а органи мiсцевого сз}lоRря:lt
органи прокура'ури. заIшади. Yс.анови та органiзаltii- cllertia,ri
caHaT,opii Украiни для реабiлiтачiТ, лiкування та 0здоров-lення х
BйcbKoBi формувшrrя, yTBopeHi вiдповiдно до законiв YKl
Збройнi Сили Украiни r,a flержавна прикорjIоНна с.'rужба YKpairltп.l'lticTto уl,ри\,fуIоться за рах},нсlк коштiв дерхiавного абсl viс
бrодх<е,liв;

- пIjlIIри€мства. уOтаItови, сlрl.анiзаuii, гропtадсьtti оpl..tH
фiзку:IьтуРно-спортлIвноТ спрямованостi. у .о"у числi аероклу(
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земельпi дiлянки. на яких po,tvi
використоВую,tьсЯ лIЯ провеjlеннЯ всеу-Iсраiнсьttих. lti;KHap,
зý.fаганЬ та навч.чIьНо-трену liajlbH O0,0 лроцесУ збiрних коман,1 У крвидiв спорту та пiдго'овки спортивнOго резерву. бази олiплпiйсь
паратi;vrпiЙсь,коi пiдгСtтOвки. пере;тiК як}lх зitтвердхtl,сться КабiMiHicTpiB Украirrи;
- пJIатники €линоI,о IloltitTкy четвертоТ груIIи
використовуються для ведепця
товаровиробництва;

що
.:l.них

lни з

та
1,ott

. яI(l

K()I,(}

}l ll}1
кс},
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:aL] 1.1

3. Земе;rьнi
податк0]}t,
УкраiЪи.
3.1 .Не сплаtI}е,,Ilься податок за:

сiльськогосподарських культур;

за :земе_,l bl-ti .ri,,tяпк
сiльськогtlсl lo.1

забр1,,rл

цlо заз
Kit,I,i]c,

вiдсе.- lJ я.
llOC и] l (}l ()

з;rбр1,1rl и\

o1,o

дiляllкtr, якi не пiдлягають опOда,гк},ваLIIлIo ]eMe.-I
якi рег.цаilIен.говаrri ст. 2l1з Поlrа,r,ковtlго ко,

- зем-пi сiльськогосподарських угiль, що lтеребчt,аt..гь у тиконсер вацii або у стадiт сi-цьськогосподарського осво€, н пя :- земельнi дiляттки державних .uрrоurп|об";;;;;- сган
сортодiльниць. якi викорнстоВуються lUIя вlлпрсlбу,ваннл (

и},1
поло1I,ном, декорагивIIиId о3елененням. резервами. кюветап,f и. м()с 1-1 .
штучfiимИ спор}цамИ, тунелями, транспор.гними розв'язкiводопропускни]!{и спорудами, tli,t1lliр1.1ими стiнкапли. lпY\{0t]

- зё]t{;]i дорожньоГо господ(аРства автоМобiлъних лорiг заrыt
корисI,ування - зепrлi пi7х гlроiзлtою частиною. узбiччяýt. зеN,I.r-I

екранами- очисними спорудами i роз,гашоВаниI!1и в \{е]ках (
вiдведення iншими лорохсttiми anoplbo"" та обладrtirl{IlяN{. а та
зем.lli, UIо зЕахоляться за межам,и смуг вiдвелення, якIll() IIа
розмiщенi споруди, rцо забезпечуIоть ф,чнкчiонування автомобi,r
дорiг, а саме:
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0н,i,. с)н,-,-_-_rEl,r,..vJIr l4 рtr5Uа/.lн,иками оаIаторiчних IIJIодових ЕасаджеlIь;- земельнi дi.цянки кл,t;тоЕlLтrIт ",л^-;л.*;: 
...

_ земапrчi :iT:::*. КРеI\{а.гOрiiЪ та tсолуtrлбарiiв.

предс,IавIrицтва, якi вiдl.товjл lиII.JloI!1i

на обов'язковiсть яких (УГОД),

КОГ)Истwптrпп Ё-.-,-j_-_ к) Ук,, }}
::l:"rуоrься_ примiщеннями 

.та прилег,цими до Ilих земе.-Iдlлянка},lи на безопrlагнiй ocHoBi

IlOpy
\lи

1llll

згода
Tt t ll.

ни]чIи

:tl{Я

Oc,l l

як}Iх

_ земельнi дi:lянки, падан,i лля б),д iвництва i обслуl.овкультових та iнruих бlцiве-пь. необхiдIих для забезпсчення дiяJрелiгiйниХ органiзацiЙ У*р"Й* с.гаry.ги (положоння)заресс,фовано у встаповленому законом порядку.

3азначасться KolI коА,г}ъr, кол сlб-тастi та району. назва .t,о,ltиницi або trаселеного пуню}: або rвprKlpiT об.слнаноi l.t

:::rз:".* ся i\i я рiшс,ння органу мiсцевогсr саIчlоврял)ъан н я.рядкlв може бути збiльшена.

II lстративпо-теритсlрiit-:tыtоi
toptiLtlt,lltti' lpo}la.l}l. tla яlti
разi необхiдl1ос.ri Ki;lbtcict.b

,"]_7 ll,\,ltK,l,v l2._] с rаr,гi l].
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, KoBa.,lb


