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рiшенням VII cecii Вишневоi MicbKoi ради
VIII СКJIИКаННЯ

(наймеrryвання сiльськоi, селищноi,
MicbKoi ради/ради об' еднаню< терrгорiаrrьних
громад) 
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стАвки
земe.пьного податку

Ставки земельного податку встановJIюються на територii MicTa Вишневе та села
Крюкiвщина та вводяться в дiю з 01 сiчня2022 року.

Ммiнiстративно-територiшlьнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднЕlних
итоDlzlль них громад, ка як поши дrя рlшення

Код
областi

Код
ршiону

Код
згiдно з

коАтуу

Ншlменування 4дrr,riнiстративно-територiальноi
одиницi або населеного пункту, або територii

об'едншrоi територiальноI гром4ди

J200000000 3222400000 3222410б00 MicTo Впшневе

3200000000 3222400000 3222484001 сеJIо Крюкiвщпша

Вид цiльового призначення зеrеп"'

Ставки податку'
(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцjцщФ

за земельнl дlJIянки, нормативну грошову
оцiнку яких проведено

код2 ншlменувшrня' дIя юридdчншх
осiб для фiзичних осiб

0l Землi сiльськогосп

01 .0l Для ведення товарного 11000

сiльськогосподарського виробницr"аО

0l .02 М ведення 
Рермерськогогосподарства

01.03 Для ведення особистого сеJIянського
господарстваО

0l .04 Для ведення цйсобного сiльського
господарстваО

,.Щля iндивiдуiшьного садiвницт"аО

.Щля колективного садiвництваа

Для городницr"аО

Длясiнокосiння i випасання худобиа

Щля дослiдних i навчЕшьних цiлей

.Щля пропаганди передового досвiду
ведення сiльського господарства

Щля надання. послуг у сiльському

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0l .05

0l .06

0l .07

0l .08

0l .09

0l .l0

01.1l

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

господарствl



Вид цiльового призначення ,aran"2

Ставки подаr*у3
(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за зсмсльнi дiлянки, нOрмативну грOшOву
оцiнку яких проведено

код2 найменуваrня' ДIЯ ЮРИДИЧНИХ
осiб длlя фiзичних осiб

0l .l2 Для розмiщення iнфраструктури 1,000 1,000
оптових ринкiв сiльськогосподарськоi
пролукчii

0l .l3 Дя iншого сiльськогосподарського 11000 11000
призначення

02 Землi житловоi забчдовш

02.0l Для булiвництва i обслryговув€lння 0,100 0,100
житлового булинку, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)а

02.02 .Щля колективного житлового 11000 1,000
булiвництваО

02.03 .Щля будiвництва i обслryговування 31000 3,000
багатоквартирного житлового булинку

02.04 ,Щля будiвництва i обслryговування 0,100 0,100
булiвель тимчасового проживанЕя

02.05 Дя будiвництва iн.шлвiлуальних гаршсiв 1,000 1,000

02.06 Для колективного гарФкного 11000 1,000
булiвництва

02.07 Щля iншоТ житловоi забулови 3,000 3,00002.07 Щля iншоТ житловоi забулови 3,000

03 Землi громадськоi забчдови

03.0l Для булiвництва та обслгуговування 01000
булiвель оргаrriв державноi влади та
nniсце"ого самоврядуванняа

0з.02 fЛЯ 
бУлiвництва та обсл;rговування 0,000

оудlвель з€lкJIадlв освlти
(KpiM комерчiйнкх)

03.0З Дя булiвництва та обсrryговування 0,000 0,000
булiвель закJIадiв охорони здоров'я та
соцiшlьноi допомогио

03.04 Для булiвництва та обслуговування 0,000 0,000
булiвель громадських та релiгiйних
органlзацlи

0з.05 у бУдi 1,000 1,000
оудlвель
просвiтн
(KpiM комунальноТ форми власностi)

03.0б Для булiвництва та обслуговування 1,000 11000

булiвель екстериторiалlьних оргшriзацiй
та оргшtiва

03.07 .Щля булiвництва та обслуговрання 3,000 3,000
булiвель торгiвлi

03.08 Для булiвництва та обслуговувaння 31000
об' cKTiB туристичноi iнфраструктури та
закладiв громадського харчування

0,000

0,000

3,000



Вид цiльового призначення ,er.n"2

Ставки подаr*у3
(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiллrки, нOрмативну грOшOву
оцiнку яких проведено

код2 ншlменувшlн"' ДIЯ ЮРИД{ЧНИХ
осiб для фiзичних осiб

03.09 ,Щля будiвництва та обслуговуванЕя 31000 3,000
будiвель кредитно-фiншrсових установ

03. l 0 .Щля булiвництва та обслуговув€lння 31000 3,000
булiвель ринковоi iнфрастуктури

03. l l Для булiвництва та обслуговування 0,000 0,000
булiвель i споруд закладiв науки

03. 12 ДJIя булiвництва та обслуговуванЕя 0,100 0,100
булiвель закJIадiв комунального
обслуговувЕlння

03. l 3 Для булiвництва та обслуговування 2,000 21000
булiвель закJIадiв побугового
обслуговування

0З. l4 ,Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 01100 01100
органiв ДСНС4

03. l 5 ДJIя будiвництва та обслуговування 31000 31000
iнших булiвель громадськоi забудови

04 Землi природпо-заповiдного фон.ry
04.0l Для збереження та використанЕя 01000 01000

бiосферних заповiдникiв

04.02 .Щля збереження та використання 01000 01000
природних заповiдникiва

04.03 .Щля збереження та використшIн4 01000 0,000
нацiональних природних паркiва

04.04 ,Щля збереження та використaнЕя 01000 01000
ботшliчних садiв*

04.05 .Щлlя збереження та використання 01000 0,000
зоологiчних паркiв

04.06 Для збереження та використання 0,000 01000

дендрологiчних паркiв

04.07 Мя збереження та використанЕя паркiв 0,000 0,000
- папd'яток садово-паркового мистецтва

04.08 ,Щля збереження та використtlння 0,000 0,000
заказникiв

04.09 Для збереження та використання 01000 01000

заповiдних урочищ
04.10 Для збереження та використaнЕя 0,000 0,000

папd'яток природи

04.1 1 ,,Щля збереження та використaння 01000 0,000

регiоншlьних ландшафтних паркiв



Вид цiльового призначення земель'

Ставки подаr*у3
(вiдсоткiв нормативноi грOшOвоi оцiнки)

код2 ншiмену"шr""' ДJIЯ ЮРИД{ЧНИХ
осiб для фiзичних осiб

05 Землi iншого прпродоохоронного прпзначення

0б Землi оздоровчого прпзначення (землi, що мають природнi лiкувапьнi
властивостi, якi використовуються або мотсуть використовуватися

для профiлактики захворювань i лiкування людей)

06.0l Для булiвництва i обслгуговування 0,000 0,000
сан аторно- оздоровчих закJIадlв

06.02 !ля розробки родовищ природних 0,000 0,000
лiкувальних pecypciB

06.03 Для iнших оздоровчих цiлей 1,000 1,000

07 Землi рекреацiйного призначення

07.0l Для булiвництва та обслуговування 0,000 0,000
об' eKiiB рекреаIIiйного призначенн"О

О7.02 Для булiвництва та обслуговування 0,000 0,000
об'екiiв фiзичноi культури i Ьпортуа

07.03 Для iндивiдуального дачного 1,000 1,000

булiвництва

07.04 Для колективного дачного булiвництва 11000 11000

о-культурного прпзначення

0,100 0,100

0,000 0,000

0,100 0,100

сподарського призн8чення

0,100 0,100

09.02 .Щля iншого лiсогосподарського
призначення

l0

0,100

Землi водного фонry

0,100

3,000

3,000

3,000

1,000

l 0.01 .Щля експлуатацii та догляду за водними 31000

об'ектап.rи

l0.02 Щля облаlптувЕlння та догляду за 31000

прибережними за(исними смугами

l0.03 .Щля експлуатшrii та догJIяду за смугами 3,000
вiдведення

l0.04 Для експлуатацii та догляду за
гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими спорулапrи i
каншIами

l0.05 .Щля догляду за береговими смугами
водних шляхiв

1,000

1,000 1,000

I







Вид цiльового призначення земел"'

Ставки подчr*у3
(вiдсоткiв нормативноi грошовоi очiцщцf

за зомельнi дiлянки, нормативну грошову
оцiнку яких проведено

2коД ншlменувшrr"' ДJIЯ ЮРИДИЧНИХ
осiб ллlя фiзичних осiб

l5.07 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
iнших, угворених вiдповiдно до зшсонiв,
вiйськовп* фор"уваIIь4

Землi запасу

Землi резервного фонду

Землi з€lг€шьного кориarу"*""о

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

lб

l7
l8 користування 0,000

' У разi встановлення ставок податку, вiдиiнrпо< на териюрiлк рiзlпоt населеню( rryнmiв алмiнiстративно-
терrгорiаrrьноi одиницi, за кожним насепеним гrункюм ставки затвердкуються окремими додаткаIttи.

' В"д цiльового призначення земель з&}нача€ться згiдно з Класифiкацiею видЬ цiльового призначення земель,
затвердженою накд}ом ,Щержкомзему вiд 23 липня 20l0 р. Nэ 548.

' Ставки податку встановлюються з }рa>(уванням норм пiлrryнкry |2.З.7 rryнкry l2.3 cTaTTi 12, гryнкry 30.2
статгi 30, статей 274 i 2'77 Податкового кодексу Уrgаiни i зщначаються десятковим лробом з тьома (у разi
потреби чотирма) десятковими знаками пiсля коми.

' Земельнi дiлянки, що кJIасифiкуються за кодаI\dи IIъою пiдрозлirry, звiльнлоться/моlкуть звiльнятися повнiстю
або частково вiд оподаткування земепьним податком вiдповiдно до норм статей 28|-28З Податкового кодексу
Украihи.

Ставка податку встановлюеться у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд ik нормативноi
грошовоТ оцiнки за земельнi дiлянки ycix категорiй земелъ, якi перебув€Iють у
постiйному користуваннi суб'ектiв господарюв€lння (KpiM пiдприемств, установ,

за цiльовим
|2 вiдсоткiв

органiзацiй державноi та комунzlльноi форми власностi та земель залriзницi

ставка податку яких становитъ 1 вiдсоток).
Ставка податку за земельнi дiлянки, якi використовуються не

призначення для Bcix категорiй земель встановлюеться у розмiрi
вiд ix нормативноi грошовоi оцiнки.

Секретар Андрiй ЧЕЧиЛо




