
yKPAiHA
ЛИЗОГ}ЫВСЪКА СIЛЬСЪМ Р

хАркIвського рмону xAPKIBCbKoi
LIX сесiя VII скликання

вiд 15 вересня 2020

рIшЕння

код згiдно з Кодтуу

про встановлення ставок та пiльг iз сплати земельного

ВИРIШИЛА:
1. Установити на територii Лизогубiвськоi сiльсько
1) ставки земельного податку згiдно з додатком 1-3

2) пiльги для фiзичних та юридичних осiб, н
284.| стаггi 284 Податкового кодексу УкраТни,
додатком 4.

Керуючися абзацами другим i TpeTiM пункту 284.1
кодексу Украiни та пунктом 24 частини першоi cTaTTi
мiсцеве самоврядування в УкраIнi'', сiльська рада

2. Оприлюднити рiшення в засобах масовоТ iH
можливий спосiб,

3. Контроль за виконанням рiшення
сiльськоi ради з питань бюджету (голова

4. Рiшення набирае чинностi з 01.0|,202|

покласти
KoMiciI -
року.

сiльський голова O.M.KaHyHHiKoBa

БлАстI

бз25| l 501
с. Лизогубiвка

одатку на 202l piK

cTaTTi 284 Податкового
6 Закону Украiни "Про

сiльськоi ради:

вlдповlдно до пункту
за перелiком згiдно з

pMauiТ або в iнший

на постiйну комiсiю
жинов М,П,).



ток l
до рlшення про влсння ставок
та пiльг iз сплати льного податку

зАтвЕ джЕtlо

рiшенням Л ськоi сiльськоi ради
LIX cecii VII скликан вiд l5 вересня 2020р.

ставки встановлюються
з 0l сiчня 2021 року.

Адмiнiстративно-територiальнi

стАвки
земельного податкуl

на 202| piK

одtлницi або населенi

вводяться в дlю

або територii об'еднаних

вно-територi ал ьноТ
пункту, або територiТ

на як1 поши юеться дiя рiшення

Код
областi

бз2518 l 50 1

Вид цiльового призначення земель2

код2

0l Землi сiльськогосподарського

01.0l .Щля ведення товарного l
сiльськогосподарського виробництваа

01.02 .Щля ведення фермерського господарстваа l
01.0З .Щля ведення особистого селянського

господарства4

01.04 .Щля ведення пiдсобного сiльського
господарства4

01.05 !ляiндивiдуальногосадiвництваа
01.06 .Щляколективногосадiвництваа

01.07 Щля городництва4

01.08 Щля сiнокосiння i випасання хулобиа

01.09 .Щля дослiдних i навчальних цiлей
01.10 .Щля пропаганди передового досвiду

ведення сiльського господарства

l

l

l

laJI bHOl

ки податку]
BHol грошово[ оцlнки)

за земельнl дlлянки
за межами

населених пунктlв,
рмативну грошову
оцlнку яких не

для
фiзичних

осiб

при чення

l

l

0,5

0,5 l

)s
)s
)s
l

l

1

05
05
{l \

Найменування адмiнiс
одиницi або населен

об'сднаноТ те

вlдсоткlв н

за земельнl

оцlнку я

(незалеж
мlсцезнах

найменування2



Вид цiльового призначення земель2

код2 найменування2

01. l 1 .Щля надання послуг у сiльському
господарствi

01.12 .Щля розмiщення iнфраструктури оптових
ринкiв iльськогосподарськоi. продукцiТ

01.13 .Щляiншого сiльськогосподарського
призначення

01.14 ,Щля цiлей пiдроздiлiв O1.01-01.13 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

02 Землi житловоi
02.0l !ля будiвництва i обслуговування

житлового будинку, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)а

02.02 .Щля колективного житлового
будiвництваа

осiб

1

забудови

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Землi громадськоi забулови

для

вки податку]
мативноi

для
чни ичних

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
ормативну грошову

оцIнку яких не
всдсно

для для
фiзичних

осiб

I

чни
осiб

l

осiб

l

02.03

02.04

02.05

02.06

02,07

02.08

03

03.0l

03,02

03.03

.Щля будiвництва i обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

!ля будiвництва i обслуговування
булiвель тимчасового проживання

Щля будiвництва iндивiдуальних гаражiв

.Щля колективного гаражного булiвництва

Щля iншоТ житловоТ забудови

{ля цiлей пiдроздiлiв 02.00-02.07 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фопду

0,1

0,1

Щля будiвництва та обслуговування
бу. дiвель органiв державноТ влади та
мlсцевого самоврядування4

!ля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв освiтиа

.Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноi допомогиа

за земельнl
ативнч
оцlнку
провед

мlсцезнахо,

0,l2



Вид цiльового призначення зомель2

*од' найменування2

0З.04 .Щля булiвництва та обслуговування
булiвель громадських та релiгiйних
органiзацiйа

03.05 Для будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв культурно-
просвiтницького обслуговув ання4

03,06 .Щля будiвництва та обслуговування
булiвель екстериторiальних органiзацiй та
органiва

03.07 !ля будiвництва та обслуговування
булiвель торгiвлi

03.08 .Щля будiвництва та обслуговування
об'ектiв туристичноi iнфраструктури та
закладiв громадського харчування

03.09 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель кредитно-фiнансових установ

03,10 !ля будiвництва та обслуговування
булiвель ринковоi iнфраструктури

03.1 l Для будiвництва та обслуговування
будiвель i спорул закладiв науки

03.12 ,Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв комунального
обслуговування

03.13 ,Щля будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв побутового
обслуговування

03.14 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
органiв ДСНС4

03.15

03.1 6

04

04.0l

)тавки податку]
ативноТ овоi о

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
тивну гроtllову

оцiнку яких не

для для
фiзичн их

осiб
чних

для
идични
осiб

J

осiб

.Щля будiвництва та обслуговування iнших
будiвель громадськоi забулови

Щля цiлей пiдроздiлiв 03.0l -0З. l5 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi природно-запов iдного

!ля збереження та використання
бiосферних заповiдникiв

tрМаТИВН}

оцlнку



Вид цiльового призначення земель2

*од' найменування2
для

тавки податку3

для

Bol оцlнки

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
вну грошову

оцlнку яких не
провсдсно

для для
фiзичних

осiб
чнчни ичнt]х

осiб осiб осiб
04,02 Щля збереження та використання

природних заповiдникiва

04.03 Щля збереження та використання
нацiональних природних паркiва

04.04 ,.Щля збереження та використання
ботанiчних садiва

04.05 .Щля збереження та використання
зоологiчних паркiв

04.06 !ля збереження та використання
дендрологiчних паркiв

04.07 .Щля збереження та використання паркiв -
пам'яток садово-паркового мистецтва

04.08 ,Щля збереження та використання
заказникiв

04,09 .Щля збереження та використання
заповiдних урочищ

04. l0 .Щля збереження та використання пам'яток
природи

04.1l .Щля збереження та використання
регiональних ландшафтних паркiв

05 Землi iншого природоохоронного п

06 Землi оздоровчого призначення (землi, що мають при
якi використовуються або можуть вико истовуватися

для профiлактики за)tворювань i лiку ня людсй)
06.0l !ля будiвництва i обслуговування

санаторно-оздоровчих закладiва

06,02 flля розробки родовищ природних
лiкува_пьних pecypciB

06.03 ,Щля iнших оздоровчих цiлей

06.04 Для цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

0'| Землi рекреацiйного признач

07.01 !ля будiвництва та обслуговування 3
об'ектiв рекреацiйного призначення4

значсFlllя

Hl лlкчвzLrIьнl властивостl,

ня

lзl

вiдсоткiв н

земельнl

мlсцезнахо

1лянки,



тавки податкуr

Вид цiльового призначення земель2

для
найменування2 чни

осiб

!ля будiвництва та обслуговування
об'ектiв фiзичноi культури i спортуа

.Щля iндивiдуаJIьного дачного будiвничтва l

.Щля колективного дачного булiвничтва

,Щля цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi iсторико-культурного при

.Щля забезпечення охорони об'сктiв
культурноi спадщини

Щля розмiщення та обслуговування
музейних закладiв

Щля iншого iсторико-культурного
призначення

Для цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi лiсогосподарського призн

.Щля ведення лiсового господарства l 3
пов'язаних з ним послуг

.Щля iншого лiсогосподарського 3
призначення

,.Щля цiлей пiдроздiлiв 09.01-09.02 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi водного фонду

.Щля експлуатацii та догляду за водними 3
об'сктами

,Щля облаштування та догляду за З
прибережними захисними смугами

Для експлуатацii та догляду за смугами
вlдведення

.Щля експлуатацii та догляду за
гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими спорудами i
каналами

мативноi oBol оцlнки

за земельнl дlлянки
за межами

населених пунктlв,

рмативну грошову
оцlнку яких не

код2

07.02

07.03

07.04

07.05

08

08.0l

08.02

08.03

08,04

для
зичних
осiб

для

осiб

для
lзичних
осiб

чни

09

09.0l

09.02

09.03

10

10,0l

l0.02

10.03

10.04

за земельнl

оцlнку



Вид цiльовOгo призначення земель2

для
найменування2

Для догляду за береговими смугами
водних шляхiв

.Щля сiнокосiння

.Щля рибогосподарських потреб

[ля культурно-оздоровчих потреб,
рекреацiйних, спортивних i туристичних
цiлей

.Щля проведення науково-дослiдних робiт

.Щля будiвництва та експлуатацiТ
гiдротехнiчних, гiдрометричних та
лiнiйних споруд

.Щля булiвництва та експлуатацii
caHaTopiiB та iнших лiкувально-
оздоровчих закладiв у межах
прибережних захисних смуг MopiB,
морських заток i лиманiв

,Щля цiлей пiдроздiлiв l0.01-10.1 1 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi промисловостi

Щля розмiщення та експлуатацiТ основних,
пiдсобних i допомiжних будiвель та
споруд пiдприемствами, що пов'язанi з
користуванням надрами

Щля розмiщення та експлуатацii основних,
пiдсобних i допомiжних будiвель та
споруд пiдприемств переробноI,
машинобудiвноi та iншоi промисловостi

Щля розмiщення та експлуатацiТ основних,
пiдсобних i допомiжних будiвель та
споруд будiвельних органiзацiй та
пlдприсмств

.Щля розмiщення та експлуатацii основних,
пiдсобних i допомiжних булiвель та
споруд технiчноi iнфраструктури
(виробництва та розподiлення газу,
постачання пари та гарячоi води,
збирання, очищення та розподiлення

,авки податкуj

ативно'i' oBol оцlнки

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктlв,
мативну грошову
оцiнку яких не

код2

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10, l0

10.1l

осiб

для
зич них
осiб

для
ични

осiб

для
lзичних
осiб

чни

10.12

11

11.0l

1 1.02

1 1.03

за земельнl

l1.04



код2

11.05

Вид цiльового призначення земель2

найменування2

води)

!ля цiлей пiдроздiлiв l 1.0l - 1 l .04 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

вки податкуЗ
тивноТ грошовоi lнки

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв.
тивну грошову

оцiнку яких не
провсдсно

для
чн их

осiб

для
ридични

осiб

для
фiзичних

осiб

|2

12.0l

L2,02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

l2.08

Землi транспорту
.Щля розмiщення та експлуатацiТ булiвель i
споруд залiзничного транспорту

{ля розмiщення та експлуатацii будiвель i
споруд морського транспорту

!ля розмiщення та експлуатацii будiвель i
споруд рiчкового транспорту

вель i l

.Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i
споруд авiацiйного транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацiТ об'ектiв
трубопровiдного транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацiТ будiвель i
споруд мiського електротранспорту

!ля розмiщення та експлуатацiТ будiвель i
споруд додаткових транспортних послуг
та допомiжних операцiй

Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i
споруд iншого нЕвемного транспорту

Для цiлей пiдроздiлiв l2.01-12.09 та для
збереження та використання земель
природно_заповiдного фонду

Землi зв'язку
Щля розмiщення та експлуатацii об'ектiв i
споруд телекомунiкацiй

Щля розмiщення та експлуатацii будiвель 3
та споруд об'ектiв поштового зв'язку

!ля розмiщення та експлуатацii iнших 3
технiчних засобiв зв'язку

\2.09

12.|0

13

l3.0l

lз.02

l3.03

за земельнi

оцIнку я
про

(незал
мlсцезнах



16

Вид цiльового призначення земель2

тавки подаrпу'
атиtsноl

для для

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
ВНУ ГРОПJОВУ

оцIнку яких не
ll

код2

13.04

|4

14.0l

l4,02

14.03

для
найменування2

!ля тtiлей пiдроздiлiв 13.01-13.03, 13,05 та
для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi енергетики
!ля розмi Зексплуата iвель i
споруд об
пiдприемств, установ i органiзацiй

.Щля розмiщення, будiвництва, З

ування будiвель i
електричноТ та

!ля цiлей пiдроздiлiв |4.01-14,02 та для 3
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi оборони

.Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Збройних Сила

{ля розмiщоння та постiйноi дiяльностi
вiйськових частин (пiдроздiлiв)
Нацiональноi гварлii'а

!ля розмiщення та постiйноi дiяльностi
.Щержприкордонслужбиа

.Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 3
сБу4

!ля розмiщення та постiйноi дiяльностi
.Щержспецтрансслужб иа

!ля розмiщення та постiйноТ дiяльностi 3
Служби зовнiшньоi розвiдкиа

.Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 3
lнших, утворених вiдповiдно до законiв,
вiйськових формуваньа

!ля цiлей пiдроздiлiв l 5.0l - l 5.07 та для 3
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду
Землi запасу l

чни ичних
Для

фiзичних
осiб

чн
осiб осiб осiб

15

15.0l

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

l5.07

15.08

за земсльнl

оцlнку

iлянки,



Вид цiльового призначення земель2

найменування2

Землi резервного фонду
Землi загального корисryванняа

Дя цiлей пiдроздiлiв 16-18 та длязбереження та використання земель
природно-заповiдного 

фонду

тавки лодаткуЗ
тивноi Bol lнки

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
)мативну грошову
оцlнку яких не

для для
фiзи чних

осiб

l

чни
код2

l7
l8

19

l У разi встановлення
алмiнi стративно-територiальноi
додатками,

для
ч}lи

осiб

на терит
лунктом

осiб

l

5

l

l

2 Вид цiльоВого призначення земель зазнача€ться згiдно з Класифiкацiеземель, затвOрдженою наказом .ЦержкоиземУ 
"iд 

ZЗ nrnr" ZOTO р. Лi, S+B.

30.2 СЯ З УРахуванням норм пiдлункту l2.3.
потр 1o,11 

noO'*'' УКРаiНИ iзазначаються rlеспlсля коми.
а Земельнi дiлян

н:fiilff*;i;::,?#:#il:н:1::lff;"уiilх'l"1i11# jX#?;

сiльський голова

ставок податку, вiдмiнних
одиницi, за кожним населеним рlзних населених пунктiв

заlв9рджуються окремими

видiв цiльового призначенRя

llyHKl,y I2.3 c.l.aTr.i I2, пункт.у
,tсовипл 

^lрсlбсlм 
з .rpboMa (у разi

якlться/мо;куr-ь звiльняr.ися
с,l,аr,ей 28 l -28З Подаl KoBol-o

O.M.KaHyHHiKoBa

за земельнi

оцlнку я



)зрахунок ставки земельного податку на2О21,

нки житловот та громадськоi забудови населенних пун

губiвськоi сiльсь

по Лизоryбiвськiй

Л изогуб i вськоi

Nоз\п

зва населенного пуь ь 1кв.м.на 01. 01.01.2019 р кс t.Ha 01.01.2020 
1 )тку ставк ьного податку

1 Лизогубiвка 82,44 1,56 4 ].56,41 o,I2 о,t87 jXMapiBKa 67.59 1,28,2 0,1,2 0,1 5з 9Кирсанове 594 1,1,2,69 It2,6s о,12 0,1 1 з:4 Шубiне 75,з9 14з.Oз 14з,Oз 0,1,2 0,771с5 TeMHiBKa 75,78 14з,7] o,t2 о,1725

зки податку для земель сiльськогосподарського признач

губiвськоТ сiльськ

нормати вно-грс

Nез/п Види угiдь

lемель cтaHoI\ га земель стано га земель станс тка cTaKl ,]ьного податку

]. Рiлля з76з 18048,852 18048,852 п( 9о,24Багаторiчнi насаджа 1642Е 7в795,264 78795,264 05 393,98
Сiножатi t1,72 5 61з,76 56].з,76 0,5 28,0j

д Пасовища 901 4з2t,5с 4321,56 05 21,61

Нормативно-гроllJова оцiнка одинiцi площi рiллi по ХаркiвськiЙ областi згiдно дан

осiльський голова

,Д,ержгеокадастру стан|

.KaHyHHiKoBa

сл



oi ради вiд 15 вер,

сiльськiй ра,

tbcbKoT ради, }

оТ ради вiд 15 вер

)шову оцiнку я

податку за

0,9с

3,94

0,28

о,2,

эм на 01.01.2020

1 сотку (грн)

1сотку (грн)

податку за

t8,77
15,з9

13,52

t7,tб
1,7,25



пiльги встановлюються
з 01 сiчня 202l року,

До
до рlшення про встановл

2021 piK

4
ня ставок та пiльг iз сплати

лодатку

,джЕIIо

ькоi сiльськоТ радивiд 15 вересня 2О2О р.

вводяться дltо

або територii' об'еднаних

зАтвЕ

рiшенням Лизогубi
LIX cecii VII скликанн.

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб,

вiдповiдно до пункту 284.i cTaTTi 284 По
наданих
аткового

кодексу Украiни, iз сплати земельного одатку|

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пункттериторiаЛьних громад, на якi поширюсться дiя рiшенн я р)ади:

Код областi

632518 l 50 l
632518l502

6325|8 l 503

бз25l81504

6325181505

група платникiв, категорiя/цiльове призначення
земельних дiлянок

юридич"i особи
03 Землi громадськоi забудови

0з.0l. !ля будiвництва та обслуговування будiвель органiв
дсржавноi влади та мiсцевого самоврядування

0з,02, fuя будiвництва та обслуговування булiвель закладiв
освiти

03,03, ,Щля будiвництва та обслуговування будiвель закладiв
Охорони здоров'я та соцiальноТ допомоги

03,05, !ля будiвництва та обслуговування булiвель закладiв

25l63

ння адмlнlстративно-
tальноi одиницi
пункту, або територii

lальноl

Лизогубiвка
о Кирсанове

ло TcMHiBKa

XMapiBKa

Шубiне

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми
кового зобов'язання

за piK)

l00 %

l00 %

l00,%

код згiдно з
коАтуу

об'сднаноi

100 %



культурно-просвiтницького обслуговування
12.04 Щля розмiщення та експлуатацiТ булiвсль i споруд
автомобiльного транспорту та дорожнього господарства
l5 Землi оборони

15,06, .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi органiв !ержавно
департаменту Украiни з питань виконання покарань

Фiзичнi особи

пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб
Вiд сплати податку звiльняються:

- Iнвалiди першоi i другоi групи;
- Фiзичнi особи, якi виховують ]рьох i бiльше дiтей BiKoM д
- Пенсiонери ( за BiKoM);

- Ветерани вiйни та особи, на яких поширюеться дiя Зак
BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ix соцiального захисту>;

- Фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждал
катастрофи

Звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбаче
фiзичних осiб пунктом 281,1 iIодаткового кодексу Украiни дiТодну земельну дiлянку за кожним видом використання у межах

- Для ведення особистого селянського господарства - у розм- Для будiвництва_ та обслуговування житлового будинку,
споруд (присадибна дiлянкл): у селах - не бiльш 

"пЪ,25 
..ояк 0,15 гектара, в MicTax - не бiльш як 0,10 гектара;

- Для iндивiдуального дачного будiвництва- не бiльш як 0,1
- Для будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiльш як 0,0l
- Для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 гектара.

Я*що фiзична особа, визначена у пунктi 281,1 cTaTTi Податко
власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання,
поточного року подас письмову заяву у довiльнiй формi до *о---^^^rtзнаходженНя земельноi дiлянки про самостiйнБ Ъбрання/змiн
застосування пiльги.

пiльга почина€ застосуватися до обранот земельнот дiлянки з базоперiоду, у якому подано таку заяву,

сiльський голова

l 00%

l00 %

у УкраIни < Про статус

внасл iдок Чорнобильськот

для вiдповiдноI категорii
:i cTaTTi, поширюсться на

ничних норм.

i не бiльш як 2 гектари;

булiвель i

- не бiльшl

гектара;

тара;

кодексу УкраТни, мае у,о така особа до l травня
юючого органу за мiсцем
земельноТ дiлянки для

податкового (зв iтного)

.M.KaHyHHiKoBa

господарських
. в селиlllах

l 8 poKiB;


