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ХЛIБОДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БIляiвського рАйону одЕськоi овлАстI
ШIСТЬДЕСЯТ П,ЯТА СЕСIЯ ЧШ СКЛИКАННЯ

рIшЕння

Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на 2021 piK

Вiдповiдно до статей 10, t2, 265, 266, 267, 269-289, 29З Податкового
Кодексу УкраТни, л.24 ст.26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування В

Украiнi>, Хлiбодарська селищна рада ВИРIШИЛА :

1. Встановити на 2О2| piK на територii ХлiбодарськоТ селищноТ ради TaKi

1.1. Податок на майно, який складаеться з

1.1.1. Податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки,
визначивши його елементи згiдно додатку 1.

|.|.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згiдно додаткУ 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згiдно додаткУ 3.

I.2. €диний податок для суб'ектiв господарювання, якi застосоВУЮТЪ

спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi та вiднесенi до першоi та

другоi групи платникiв сдиного податку, визначених у пiдпунктах 1 i 2 пункту
29з.2 cTaTTi 293 Податкового кодексу УкраТни, визначивши його елементи згiдно

додатку 4.
1.3. Туристичний збiр, визначивши його елементи згiдно додатку 5.

2. Встановити, що мiсцевi податки та збори, встановленi цим рiшенням,
вводяться в дiю з 01 сiчня2021року.

3. З дня набрання чинностi даним рiшенням, TepMiH дii рiшень
Хлiбодарськоi селищноi ради JYs429-VI вtд 22.06.2018 року uПро встановлення

ставок та пiльг iз сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi

дiлянки на 2019 piK.>, Jф 4зO_VII вiд 22.06.20|8 р "Про встановлення ставок та

пiльг iз сплати земельного податку на 2019 piк> Jtlb 393-VIвiд 21.06.2012 року
<Про встановлення ставок та пiльг iз сплати земелъного податку на 2019 piK>, Nч

546-vII в\д22.ОЗ.2оt9 р <ПрО встановЛеннЯ розмiрУ ставкИ туристичного збору

на 2019 piK>> спливас 3 |.|2.2020р. включно.

4. Спецiалiсту з виконавчоТ роботи оприпюднити це рiшення у спосiб,

передбаЧениЙ статтеЮ 13 ЗакоНу УкраiНи <ПрО засадИ державноi регуляторноТ

Копiя

мiсцевi податки i збори:

полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>.
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5. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю

селищнот ради з питань бюджету та фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку,
промисловостi, пiдприемництва та регуляторнот полiтики та вiддiл внутрiшнього
монiторингу, облiку мiсцевих податкiв та зборiв Хлiбодарськоi селищноi ради.

Селищний голова

14 липня 2020 року
Ns 745-VII

Степан ЗАЗУJUк

Згiдно з оригi

Секретар Володимир БАЛАНОВСЬКIЙm
Ai
ну
ачj

"i "\ l{кАщl/ d-

K1"-'tP
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Елементи податку на
1. Платники податкy

Додаток ]ф1

до рiшення Хлiбодарськоi селищноi ради
вtд|4.07.2020 року Jф 745-VII

нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки

Платники податку визначенi пунктом 266.I cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни.

2. об'скт оподаткчвання
об'ект оподаткування визначено пунктом266.2 cTaTTi 266 ПодатковОго кодексУ Украiни З

врахуванням,Щодатку 1.3.
3. База оподаткyвання
База оподаткування визначена пунктом 266,3 cTaTTi 26б Податкового

4. пiльги iз сплати податку
перелiк пiльг та особливостi ik застосування визначено пунктом 266.4 статгi 266

Податкового кодексу УкраТни вiдповiдно .Щодатку 1.2.

4,1.ВiдпоВiдно пiдпУнкту 266.4.1 пунктУ 266.4 cTaTTi 266 Податкового кодексу УкраiЪи

база оподаткування об'скта/об'ектiв житловоi HepyxoMocTi, в тому числi ix часток, що

перебувають у власностi фiзичнот особи - платника податку, зменшуеться:
а) лля квартири/квартир незzUIея(но вiд ix кiлькостi - на б0 кв. MeTpiB;

б) лля житлового булинку/булинкiв незалежно вiд ix кiлькостi - на 120 кв.

в) ллЯ рiзниХ типiв об'сктiв житловоi HepyxoмocTi, в тому числi iх

кодексу Украiни.

метрlв;
часток (у разi
та житловогоодночасногО перебування У власностi пJIатника податку квартири/квартир

булинку/будинкiв, у тому числi тх часток), _ на 180 кв. MeTpiB.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий (звiтний) ПеРiОЛ фiК).
4.2.Перелiк пiльг для фiзичних та юридичних осiб наданi в межах норм пiдпункту 266.4.2-

пункту 266.4. cTaTTi 266 Податкового кодексу УкраiЪи,- 
4,3.Вiдповiдно пiдпункту 266.4.з. пункту 266.4 Податкового кодексу Украiни пiльги з

податку, передбаченi пiдпунктами266.4.| та266.4.2 пункту 266.4 статгi 266, для фiзичних осiб

не застосовуються до:
об'екта /об'сктiв оподаткування, якщо такого/таких об'скта/об'сктiв перевищуе

п'ятикратний розмiр неоподаткованоi площi, встановленоi пiдпунктом 266.4.1 цього пункту;

об'екта/об'ектiв оподаткування, що використовуються iх власниками з метою одержання

доходiВ (здастьсЯ в оренду, лiзинг, позичку, використов},ються у пiдприемницькiй дiяльностi).
5. Ставка податкч
ставки податку у вiдсотках розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi законом

на 1 сiчня звiтного !оодur*о"ого) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування вiдповiдно

Додатку 1 . 1, .Щодатк у Т .2,,Щодатку 1 .3 (лодаються).

6. Податковий перiод
Базовий податковий (звiтниЙ) перiод дорiвнюе календарному року.
7. Порядок обчислення суми податкч
об.rr.п.rr"я суми податку з об'скта/об'сктiв житловоi HePYxoMocTi, якi перебУваrоть У

власностi фiзичних осiб, здiйснюсться контролюючим органом за мiсцем податковоi адреси

(мiсцем реЁстрацii) власника TaKoi Hep}xo'ocTi у порядку, встановленому пiдпунктами266"L|-

266,,7 .з,i66.7 ,5 тапунктом 266,8 ст,266 розлiлу ХII Податкового кодексУ УкраiЪи.

8. Порядок сплати податкy
ПодатоК.цпБ." uiдrrБДно дО пунктУ 266.9 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни,

Строки i пунктом 266.10 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни,

1I;.}Жr$i

Ёr\W/ý
v"",w;tiQъ-fi;

Секретар Володимир БАЛАНОВСЬКИИ
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Додаток 1.1

до рiшення Хлiбодарськоi селищноi ради
вiд114.01.2020 року Ns 745-VII

стАвки
податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянкиl

Ставки u.ruпо"поються Ha2O2t piK та вводяться в дiю з 01 сiчнЯ 2021 року.

Ддмiнiстративно-територiальна одиниця, на яку поширюсться дiя рiшення органу

мlсцевого самоврядування

Код областi Код району
Код

коАтуу
Назва

5100000000 5121000000 512105б800 смт Хлiбодарське

5100000000 5121000000 512105б802 с-ще Радiсне

Класифiкацiя будiвель та споруд
(вiдповiдно до ЩержавIIого

класифiкатора булiвель та спорул .ЩК

018-2000, затвердженого наказом

.Щержавного KoMiTery Украiни по
стандартизацiЪ метрологii та

сертифiкацii вiд 17.08.2000 }lb507)

Ставки податку
(у % вiл розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати)

кв. метр

Код Назва
,Щля юридичних осiб та

фiзичних осiб пiдприсмцiв
(Фоп)

.Щля фiзичних осiб

1 зона* 2 зона* зона* 1 зона* 2 зона* зона*

l 2 3 4 5 6 7 8

11 Будiвлi житловi х х х х х х

111 Будинки одноквартирнi х х х х х х

1110 Будинки одноквартирнi х х х х х х

Ilей юlас вкпюча€:
- вiдокремленi житловi будинки
садибного типу (MicbK

позаплiськi, сiльськi), вiлли, дачi.

булинки для персоналу лiсового

господарства, лiтнi будинки для

тимчасового проживання, садов]

|булинки та т. lH

|I|ей мас вмюча€ mакозtс:
l

|- 
спаренi або зблокованi булинки :

|окремими квартирами, що маютI

|свiй власний вхiд з вулиц

|Цuа,аrо, 
не.вмючос:

|- нежитловl сlльськогосподарськ

|будинки (|21|)

х х х х х х

1110.1
1,000 1,500 0,200 1,500

1110.2

Котеджi та будинки

одноквартирнi пiдвищеноi
комфортностi

1,000 1,500 0,200 1,500

l110.з Будинки садибд9I9 fипу 1,000 1,500 0,200 1,500

1110.4 Будинки дачнi та саловi 1,000 1,500 0,200 1,500

||2 Будинlси з двома та бiльше х х х х х х
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квартирами
ll21. Будинки з двома квартирами х х х х х х

Цей Hlac вкпtочае:
- вiдокремленi, спаренi або

зблокованi будинки з двома
квартирами
I{ей шас не вt{Jlючае:

- спаренi або зблокованi будинки з

|окремими квартирами, що мають

lсвiй власний вхiд з вулицi (1110)

х х х х х х

||2I.| Будинки двоквартирнi MacoBoi
забудови

1,000 1,500 0,200 1,500

||2I.2
Котеджi та будинки двоквартирнi
пiдвищеноi комфортностi

1,000 1,500 0,200 1,500

l|22
Будинки з трьома та бiльше
квартирами

х х х х х х

Itей юrас включа€
- iншi житловi булинки з трьома та
бiльше квартирами
Iteй юлас не включа€:
- гуртожитки (1 130)

- готелi (121 1)

- туристичнi бази, табори та

будинки вiдпочинку (|2|2)

х х х х х х

|\22.|
Jудинки багатоквартирнi MacoBoi
lабулови

1,000 1,500 0,200 1,500

||22.2
Будинки багатоквартирнl
пiдвищеноТ комфортностi,
iндивiдуальнi

1,000 1,500 0,200 1,500

1122.3 Будинки rкитловi готельного типу 1,000 1,500 0,500 1,500

113 Гуртожитки х х х х х х

Itей юtac вкпюча€: 
l- житловi булинки дляI

колективного проживання,l
включаючи будинки для людей

похилого BiKy та iнвалiдiв,
студентiв, дiтеЙ та iнших
соцiальних груп, наприкJIад,

будинки для бiженцiв, гуртожитки

дJuI робiтникiв та службовцiв,
гурто}китки для студентiв та учнiв
навчilльних закладiв, сирiтськi
будинки, притулки для бездомних
та т. iH.

I|ей юlас не включае:
- лiкарнi, клiнiки (|264)

l

|- в'язницi, казарми (1274)

х х х х х х

1130.1
Гуртожитки дJuI робiтникiв та

службовчiв

Звiльненi вiд оподаткування
(rlл.266.22 г) п. 266.2 ст.266ПКУ)

1130.2
Гуртожитки для студентiв вищих

навчальних закладiв

Звiльненi вiд оподаткування
(пп.266.22 г) п. 266.2 ст.266 ЦЩЦ
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1130.3
Гуртожитки
закладiв

для учнiв навчальних Звiльненi вiд оподаткування
(пл.266.2.2 г) п. 266.2 ст.266 ПКУ)

1t30.4
Булинки-iнтернати для
похилого BiKy та iнвалiдiв

людей Звiльненi вiд оподаткування
(пп.266,22 г) п. 266.2 ст.266 ПЩЦ

1 1з0.5
та сирiтськi Звiльненi вiд оподаткування

(тп.266.2.2 г) п. 266.2 
"1 

2qqДЦ!)

1 1з0.6
Будинки для бiженцiв,

цля бездомних
притулки Звiльненi вiд оподаткрання

(пл,266.2.2 r) п.266.2 ст.266ПКУ)

1130.9
Будинки для
проживання iншi

колективного Звiльненi вiд оподаткування
(rlл.266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

12 Будiвлi нежитловi х х х х х х

|2l Готелi, ресторани та полiбнi| х
будiвлi l

х х х х х

l2L1. Будiвлi готельнi х х х х х х

!ей юtас вмючас: 
l

готелi, мотелi. кемпiнги,|
lансiонати та подiбнi заклали з|

{адання житла з рестораном або|

jез 
L r 

nOOrO|

Цей KJlac вшlючае maкoJtc:|

- oKpeMi ресторани та бапи|

ltей мас не включа€:
- ресторани в }китлових будинках
(||22)
- туристичнi бази, гiрськi
притулки, табори для вiдпочинку,

будинки вiдпочинку (|2l2)
- ресторани в торгових центрах
(1230)

х х х х х х

|21]'.| Готелi 1,000 1,500 1,000 1,500

|2||.2 Мотелi 1,000 1,500 1,000 1,500

|2|т.з Кемпiнги 1,000 1,500 1,000 1,500

\2|I.4 пансiонати 1,000 1,500 1,000 1,500

1211.5 Ресторани та бари 1,000 1,500 1,000 1,500

l2l2 Iншi будiвлi для тимчасового
проживання

х х х х х х

Itей мас включа€: 
.l- туристичнi бтr,.. 

. 
гiрькi|

притулки, дитячi та сiмейнi табори|

вiдпочинку, будинки вiлпочинку|

та iншi булiвлi дJuI тимчасового|

проживання, не класифiкованiI

;;;i;; 
- - ,

|Цеа *ос не включа€:
l- готелi та подiбнi закJrади з
I

|налання житла (1211)

I- парки для дозвlлля та розваг

|Qцп)

х х х х х х

l2l2.|
Туристичнi бази та гiрськi
притулки

1,000 1,500 1,000 1,500

|2|2.2 Цитячi та сiмейнi табори 1,000 1,500 1,000 1,500
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вlдпочинку

|2|2.з Щентри та будинки вiдпочинку 1,000 1,500 1,000 1,500

|2|2.9
Iншi булiвлi для тимчасового

проживання, не класифiкованi

ранiше

1,000 1,500 1,000 1,500

122 Будiвлi офiснi х х х х х х
1220 Булiвлi офiснi х х х х х х

Itей шас вкпюча€:
- булiвлi, що використовуються як
примiщення для конторських та
адмiнiстративних цiлей, в тому
числi для промислових
пiдприемств, банкiв, поштових
вiддiлень, органiв мiсцевого

управлiння, урядових та вiдомчих

департаментiв та т. iH.

I!ей шас включае maчoJtc:

|- центри для з'Тздiв та
I

|конференцlи, оудlвлl органlв
l

|правосумя, парламентськi булiвлi
I

|Цей мас не вмючо€:
l-.
|- офtси в Оудlвлях, що призначенl
I

|1використовуються), головним
l

|чином, для lнших цшей

х х х х х х

1220.1
Булiвлi органiв державного та
мiсцевого управлiння

Звiльненi вiд оподаткування
(птt.266.2.2 а) л.266.2 ст.266 ПКУ)

|220.2
Будiвлi фiнансового
обслуговування

1,000 1,500 1,000 1,500

|220.з Будiвлi органiв правосуддя 1,000 1,500 1,000 1,500

|220.4
Будiвлi закордонних
представцицтв

1,000 1,500 1,000 1,500

т220.5
Адмiнiстративно-побутовi булiвлi
rrромислових пiдприемств

1,000 1,500 1,000 1,500

\220,9
Будiвлi для конторських та

адмiнiстративних цiлей iншi
1,000 1,500 1,000 1,500

l23 Булiвлi торговельнi х х х х х х

1230 Булiвлi торговельнi х х х х х х
Itей шас вкпюча€: 

l- торговi центри, пасажi,|

унiвермагио спечiа.пiзованiI

магазини та павiл, l

ярмаркiв, "r-u'#i]"';#;ff]
,критi ринки, станцii технiчного

|обслуговування автомобiлiв та т.

li".
l

|Цей tашс включо€ maкoJtc:

|- пiлприсмства та установи
|.ро*uд""пого харчування (iлальнi.

|кафе, закусочнi та т. in.)

|- примiщення складськi та бази

х х х х х х
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пiдприемств торгiвлi й
громадського харчування
- пiдприемства побутового
обслуговування
I|ей шос не вкпюча€:
- невеликi магазини в будiвлях, що
призначенi (використовуються),
головним чином, для lнших цlлеи

|- ресторани та бари, розмiщенi в
l-
|готелях або окремо (l2l1)
|- лазнi та пральнi (l214)

1 230.1
Торговi центри, унiвермаги,
магазини

1,000 1,500 1,000 1,500

|2з0.2
Критi ринки, павiльйони та зали

для ярмаркiв
1,000 1,500 1,000 1,500

12з0.3
Станцii технiчного
обслуговування автомобiлiв

1,000 t,500 1,000 1,500

12з0.4 iдальнi, кафе, закусочнi та т. iH. 1,000 1,000 1,000 1,500

1230.5

Бази та склади пiдприемств
торгiвлi й громадського
харчування

1,000 1,500 1,000 1,500

1230.6
Булiвлi пiдприсмств побутового
обслуговування

1,000 1,500 1,000 1,500

1230.9 Булiвлi торговельнi iншi l 1,000 1,500 1,000 1,500

|24 lБrоiuлi 
транспорту та засобiв

lзв,язку
х х х х х х

124l
Вокзали, аеровокзали, булiвлi
lасобiв зв'язку та пов'язанi з

ними будiвлi

х х х х х х

I]ей шас вt<Jлючае: 
l

- булiвлi цивiльних та вiйськових|
аеропортiв, .riського|
електротранспорту, залlзничнихI
станцiй, автобусних станшiй,I

морських та рiчкових вокза_гliв,I

фунiкулерних та пiлiймальних|
станцlи канатних дорiг
- булiвлi чентрiв ралiо- та
lтелевiзiйного

Ir"n"6orrrr"*

мовлення,I
станцiй,I

|телекомунiкацiйних центрiв та т.

l;".

|ЦпП -о" включа€ mакож:
ангари для лiтакiв, будiвлi

их блокпостiв,
BHi та вагоннi депо,

вайнi та тролейбуснi депо
- телефоннi кiоски
- будiвлi маякiв
- диспетчерськi булiвлi

х х х х х х
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повlтряного транспорту
Itей мас не включа€: 

i

- станцii технiчного]

обслуговування автомобiлiв
(1230)
- резервуари, силоси та ToBapHi

склади (|252)
- залiзничнi колii (2l2l, 2t22)
- злlтно-посадковl смуги

|аеролромiв. (21З0)

l- телекомунlкацlинl лlнll та щогли

|tzztз, 2224)

|- нафто-термiнали (2303)

|24]'.|
Автовокза_rrи та iншi булiвлi
автомобiльного транспорту

1,000 1,500 1,000 1,500

|24I.2
Вокзали та iншi булiвлi
залiзничного транспорту

t,000 1,500 1,000 1,500

|24]'.з
Будiвлi мiського
электротранспорту

1,000 1,500 1,000 1,500

|241,.4
Аеровокзали та iншi булiвлi
повiтряного транспорту

1,000 1,500 1,000 1,500

I24T.5
MopcbKi та рiчковi вокзiulи, маJIки

та пов'язанi з ними булiвлi
1,000 1,500 1,000 1,500

|24I.6
Булiвлi станцiй пiдвiсних та

канатних дорiг
1,000 1,500 1,000 1,500

|241-.7

Булiвлi центрiв ралiо- та
телевiзiйного мовлення,
телефонних станцiй,
телекомунiкацiйних центрiв та т.

iH.

1,000 1,500 1,000 1,500

1241'.8

Ангари для лiтакiв, локомотивнi,
вагоннi, трамвайнi та тролейбуснi

депо

1,000 1,500 1,000 1,500

|24]l.9
Будiвлi транспорту та засобiв
зв'язку iншi

1,000 1,500 1,000 1,500

|242 Гаражi х х х х х х

Iteй юлас включа€:
- гаражi (наземнi й пiдземнi) та

критi автомобiльнi стоянки

Цей t{Jlac включае mакоэtс:

- навiси дJuI велосипедiв
Itей юлас не вкпюча€:
- автостоянки в будiвлях, що

lвикористовуються, головним
lчи"о*. для iнших цiлей
I

l- станцll технlчного
I

|обслуговування автомобiлiв
I

l(1230)

х х х х х х

|242.| Гаражi наземнi 1,000 1,500 1,500

1242.2 Гаражi пiдземнi 1,000 1,500 0,500 1,500

1242.з Стоянки автомобiльнi критi 1,000 1,500 0,500 1,500

52



|242.4 Навiси для велосипедiв 1,000 1,500 1,500

125 Булiвлi промисловi та склади

Булiвлi промисловостi, вiднесенi до групи <<Булiвлi

проluисловi та склади>> (код 125) Державного
класифiкатопа будiвель та спорчд ДК 018-2000, що

використовуються за призначенням у господарськiй
дiяльностi суб'ектiв господарювання, основна

дiяльнiсть яких класифiкусться у секцiях
В-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються ii власниками

в оренду, лiзинг, позшчку
звiльненi вiд оподаткування (пп.266.2.2 е) п.266,2

ст.26б IIКУ)
Булiвлi промисловостi, вiднесенi до групи <<Булiвлi

промисловi та складиr, (код 125) ДержавlIого
класифiкатора будiвель та споrlуд ДК 018-2000, що

використовуються за призначенням у господарськiй

дiяльностi суб'сктiв господарювання, основна
дiяльнiсть якпх класифiкуеться у секцiях

В-F КВЕД ДК 009:2010, та здаються ii власниками в
ореIrду, лiзинг, позичку оподаткову€ться згiдно

нижчевказаних ставок

1251 Булiвлi промисловi х х х х х х

Itей шас вмючае: 
l- критi булiвлi промислового|

призначення, наприклал, фабрики,I
майстернi, бойнi, пивоварнiI
заводи, складальнi пiдприемства|
та т. iH. за ix функчiонал"""r|
призначенням
I!ей шас не вмюча€:
l- резервуари, силоси та склади

|1rzsz)
|- булiвлi сiльськогосподарського
призначення (|27|)
- комплекснi промисловi споруди
(електростанцii, нафтопереробнi
заводи та т. iH.), якi не мають
характеристик будiвель (230)

1,000 1,500 1,000 1,500

1251.1

Будiвлi пiдприемств
машинобудування та
металообробноi промисловостi

1,000 1,500 1,000 1,500

|25]'.2
Будiвлi пiдприсмств чорноi
мета-llургii

1,000 1,500 1,000 1,500

|25rl.з
Будiвлi пiдприемств хiмiчноi та

нафтохiмiчноi промисловостi
1,000 1,500 1,000 1,500

1,251'.4
Булiвлi пiдприемств легкоi
промисловостi

1,000 1,500 1,000 1,500

t251.5
Будiвлi пiдприемств харчовоi
промисловостi

1,000 1,500 1,000 1,500

|251,6
Булiвлi пiдприемств медичноi
мiкробiологiчноi промисловостi

та 1,000 1,500 1,000 1,500

1251t;|
Булiвлi пiдприсмств лiсовоТ,

деревообробноi та целюлозно,

1,000 1,500 1,000 1,500
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паперовоi промисловост1

1251 .8

Булiвлi пiдприемств булiвельноi
iндустрii, булiвельних матерiалiв
та виробiв, скляноТ та фарфоро-

фаянсовоТ промисловостi

1,000 1,500 1,000 1,500

1251.9

Будiвлi iнших промислових
виробництв, включаючи
полiграфiчне

1,000 1,500 1,000 1,500

|252 Резервуари, силоси та склади х х х х х х
Ilей мас включас 

l

- резервуари та cMHocTi|

- резервуари для нафти та газу|

- силоси для зерна, чеr"пrу ,а|
нших сипких мас|

- холодильники та спецiальнil
склади
Itей шас включа€ maкo)tc:
- складськi майданчики

|Itей мас не вru.ючас:

|- сiльськогосподарськi силоси та
|склалськi булiвлi, що

|"r*ор"сrовуються для сiльського

|.о.полuр.ruu (|271)

|- водонапiрнi башти (2222)

|- нафrоrермiнали (2303)

х х х х х х

|252.|
Резервуари для нафти
нафтопродуктiв та газу

1,000 1,500 1,000 1,500

|252.2 Резервуари та eMHocTi iншi 1,000 1,500 1,000 1,500

1252.3 Силоси для зерна 1,000 1,500 0,500 1,500

|252.4
Силоси для цементу та iнших
сипучих MaTepiarriB

1,000 1,500 1,000 l,500

|252.5 Склади спецiальнi ToBapHi 1,000 1,500 1,000 1,500

1252.6 Холодильники 1,000 1,500 1,000 1,500

|252;7 кладськl маиданчики 1,000 1,500 1,000 1,500

|252.8 Склади унiверсальнi 1,000 1,500 1,000 1,500

|252.9 Склади та сховища 1ншl 1,000 1,500 1,000 1,500

126
Булiвлi для публiчних висryпiв,
закладiв освiтнього, медичного
та оздоровчого призначення

х х х х х х

126l Будiвлi для публiчних виступiв х х х х х х

Itей юлас вкпючае:
- кiнотеатри, концертнi будiвлi,
театри та т. iH.

- зztли засiдань та багатоцiльовi
з€lJIи, що використовуються,
головним чином, для публiчних
виступiв
- кЕцlино, цирки, музичнi зсlJIи,

танцювальнi заJIи та дискотеки,

х х х х х х
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естради та т. iH.

Ifей юtас не включае:
- музеi, хуложнi галереi (|262)
- спортивнi зали (12б5)

- парки для вiдпочинку та розваг
(241,2)

|261l.|
Театри, кiнотеатри та концертнi
зали

1,000 1,500 1,000 1,000

|26]'.2
Зали засiдань та багатоцiльовi
зiulи для публiчних виступiв

1,000 1,500 1,000 1,000

|26],.з I_{ирки 1,000 1,500 1,000 1,500

\26]'.4 Казино, iгорнi будинки 1,000 1,500 1,000 1,500

|261'.5
Музичнi та танцювальнi з€uIи,

дискотеки
1,000 1,500 1,000 1,500

|26l'.9
Будiвлi для публiчних виступiв
iншi

1,000 1,500 1,000 1,500

1262 Музеi та бiблiотеки х х х х х х

Itей мас вмюча€
:- музеi, хуложнi галереi,

бiблiотеки та технiчнi центри
Itей юлас включае mакоJIс:
- будiвлi apxiBiB
- булiвлi зоологiчних та
ботанiчних садiв
цей клас не включас:

,- пам'ятки icTopii (127З)

х х х х х х

|262.| Музеi та художнi галереi 1,000 1,500 1,000 1,500

1262,2 Бiблiотеки, книгосховища 1,000 1,500 0,500 1,500

1262.з Технiчнi центри 1,000 1,500 1,000 1,500

|262.4 Планетарii 1,000 1,500 1,000 1,500

1262.5 Будiвлi apxiBiB 1,000 1,500 0,500 1,500

|262.6
Будiвлi зоологiчних та ботанiчних
садiв

1,000 1,500 0,500 1,500

126з
Будiвлi навчальних та дослЦних
закладiв

х х х х х х

Itей мас включа€: 
I- булiвлi для дошкiльного таl
I

початкового навчання, отриманняl
середньоi освiти (дитячi ясла та
сади, школи, коледжi, лiцеТ,

гiмназii тощо), спецiа;liзованi
(фаховi) школи, професiйно-
технiчнi навчальнi заклади
- булiвлi для вищих навчальних
закладlв,
закладiв,

науково-дослiдних
лабораторiй

|Цей 
мас включа€ manoJtc: 

_

|- спецtальнt школи для дlтеи з

|Фiзичrrми або розумовими
lвадами

х х х х х х
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- заклади для фаховоi
перепiдготовки
- метеорологiчнi станцii,
обсерваторii
Itей юlac не включа€
- гуртожитки для сryдентiв та
ччнiв (1 l30)
- бiблiотеки (1262)

I

|- лtкарнl навчiIльних закJIадlв
I

|(1264)

126з.1
Булiвлi науково-дослiдних та но-
вишукувz}льних установ

1,000 1,500 1,000 1,500

\26з.2
Будiвлi вищих навчztльних
закладiв

1,000 1,500 1,000 1,500

|26з.з
Будiвлi шкiл та iнших середнiх
навчiIльних закладiв

Булiвлi загаJIьноосвiтнiх навчальних закладiв
незаJIежно вiд форми власностi та джерел

фiнансування, що використовуються для надання
ocBiTHix послуг, звiльненi вiд оподаткування (пп.

266.2.2 i) п.266.2 ст.266 ПКУ)

\26з.4
Булiвлi професiйно-технiчних
навч€Llrьних закладiв

1,000 1,500 1,000 1,500

|26з.5
Булiвлi дошкiльних та
позашкiльних навчiIльних закладiв

1,000 Будiвлi дошкiльних навч€lльних закладiв,

що використовуються для надання ocBiTHix
послуг, звiльненi вiд оподаткування
(rп.266.2.2 i) п. 266.2 ст.266 ПКУ)

|26з.6
Булiвлi спецiальних навчz}льних

закладiв для дiтей з особливими
потребами

0,100 1,500 0,100 1,500

|26з.7
Булiвлi закладiв з фаховоi
перепiдготовки

1,000 1,500 1,000 1,500

\26з.8
Будiвлi метеорологiчних станцiй,
обсерваторiй

1,000 1,500 1,000 1,500

|26з.9
Будiвлi ocBiTHix та науково-

дослiдних закладiв iншi
1,000 1,500 1,000 1,500

|264
Будiвлi лiкарень та оздоровчих
закладiв

х х х х х х

I!ей мас включа€: 
..l

- закJIади з надання медичноl

допомоги хворим та травмованим
пацiснтам
- caHaTopii, профiлакторiТ,
спецiалiзованi лiкарнi
психiатричнi диспансери, пологовi
будинки, материнськi та дитячi
реабiлiтацiйнi центри
Itей юtас включа€ mакохс:
- лiкарнi навчшIьних закладiв,

шпитitлl виправних закладlв,
L

|в'язнишь та збройних сил

i- будiвлi, що використовуються
для термального та соляного

х х х х х х
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лiкування, функцiона_пьноi
реабiлiтацii, пунктiв переливання
KpoBi, пунктiв донорського
грудного молока та т. iH.

Iteй tolac не включа€:
- будинки-iнтернати для людей
похилого BiKy та iнвалiдiв (1130)

|264.|
Лiкарнi багатопрофiльнi
територiа-пьного обслryговування,
навч€uIьних закладiв

1,000 1,500 1,000 1,500

|264.2 Лiкарнi профiльнi, диспансери 1,000 1,500 1,000 1,500

1264.з

Материнськi та дитячi

реабiлiтацiйнi центри, пологовi
будинки

1,000 1,500 1,000 1,500

1264.4
Полiклiнiки, пункти медичного
обслуговування та консультацiТ

1,000 1,500 1,000 1,500

|264.5
Шпиталi виправних закладiв,
в'язниць та Збройних Сил

1,000 1,500 1,000 1,500

1264.6
CaHaTopiT, профiпакторii та центри

функцiональноi реабiлiтацii

1,000 1,500 1,000 1,500

|264.9
3аклади лiкувально-профiлактичнi
та оздоровчi iншi

1,000 1,500 1,000 1,500

1265 Зали спортивнi х х х х х х
Itей юlас вrulючас: 

l

- булiвлi, що використовуються в|

спортивних цiлях (баскетбол Tal

TeHic у примiщеннях, плавальнi|

басейни, гiмнастичнi зали,|

ковзанки або хокейнi майланчики|
та т. iH.), що перелбачають|

переобладнання з улаштуванням|
трибун для глядачiв, Tepac...ono]

видовищ та демонстрацlиних
цlлеи та т. iH

|Цей юtас не вкJlюча€:

l- багатоцiльовi за-пи, що
I

lвикористовуються, головним

|чином, для публiчних виступiв
lrtzotl
lt
|- спортивнl маиданчики для занять

|.r,орrоп,r на вiдкритому повiтрi,

Iruпр"*uл, TeHicHi корти, вiдкритi

lплавальнi басейни тощо (24ll)

х х к х х х

|265.|
За;lи гiмнастичнi, баскетбольнi,
волейбольнi, TeHicHi та т. iH.

1,000 1,500 1,000 1,500

1265.2 Басейни критi для плавання 1,000 1,500 1,000 1,500

|265.з Хокейнi та льодовi стадiони критi 1,000 1,500 1,000 1,500

1265.4 манежi легкоатлетичнi 1,000 1,500 1,000 1,500

|265.5 Тири 1,000 1,500 1,000 1,500

|265.9 За;lи спортивнi iншi 1,000 1,500 1,000 1,500

l27 Будiвлi нежитловi iнпЦ Будiвлi, споруди сiльськогосподарських
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товаровиробникiв (юридичних та фiзичних осiб),
вiднесенi до класу <<Булiвлi сiльськогосподарського
призIrачення, лiсiвництва та рибного господарствD)

(кол 1271) .Щ,ержавного класифiкатора будiвель та
споруд ДК 018-2000, та не здаються ik власниками в
оренду, лiзинг, позичку звiльненi вiд оподаткування

Qlп.266.2.2 ж) п.2бб.2 ст.2бб ПКУ
Булiвлi, споруди сiльськогосподарських

товаровиробникiв (юридичних та фiзичних осiб),
вйнесенi до класу <<Булiвлi сiльськогосподарського
призначення, лiсiвництва та рибIrого господарства>>
(код 1271).Щержавного класифiкатора будiвель та
споруд ДК 018-2000, та здаються ik власниками в

оренду, лiзинг, позичку

|271
Булiвлi сiльськогосподарського
призначення, лiсiвництва та

рибного господарства

1,000 1,500 1,000 1,500

Itей мас включа€: 
l- булiвлi для використання в

сiльськогосподарськiй дiяльностi,
наприкJIад, корiвники, стайнi,
свинарники, кошари, KiHHi заводи,
собачi розплiдники,
птахофабрики, зерносховища,
склади та надвiрнi булiвлi,
пiдвали, винокурнi, виннi €MHocTi,

теплицi, сiльськогосподарськi
силоси та т. iH.

Ifей юlac не вкпюча€
- споруди зоологlчних та

|ботанiчних садiв (2412)

1,000 1,500 1,000 1,500

|211,.| Будiвлi для тваринництва 1,000 1,500 1,000 1,500

|2]|.2 Булiвлi для птахiвництва 1,000 1,500 1,000 1,500

|21|.з Булiвлi для зберiгання зерна 1,000 1,500 1,000 1,500

|27|.4 Будiвлi силоснi та ciHaя<Hi 1,000 1,500 1,000 1,500

127|.5
Булiвлi для садiвництва
виноградарства та виноробства

1,000 t,500 1,000 1,500

|27|.6 Будiвлi тепличного госrrодарства 1,000 1,500 1,000 1,500

l21|.7 Будiвлi рибного господарства 1,000 1,500 1,000 1,500

|2,7|.8
Булiвлi пiдприемств лiсiвництва
та звiрiвництва

1,000 1,500 1,000 1,500

|27|.9
Будiвлi сiльськогосподарського
призначення iншi

1,000 1,500 1,000 1,500

|272
Будiвлi для культовоi та
релiгiйноi дiяльностi

х х х х х х

Iteй мас включа€:
- церкви, каплицi, мечетi, синагоги
та т. iH.

Цей KJlac вкJlючае mакоас:
- цвинтарi та lroxopoHHi споруди,

ритуальнi заJIи, KpeмaTopii
Itей tulac не вю.юча€:

х х х х х х
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- cBiTcbKi релiгiйнi булiвлi, що
використовуються як музеi (|262)
- культовi та релiгiйнi будiвлi, що
не використовуються за
призначенням, а е пам'ятками
icTopiT та архiтектури (|27З)

|272.| Щеркви, собори, костьоли, мечетi,
синагоги та т. iH.

Об'екти HepyxoмocTi, що перебувають у власностi

релiгiйних органiзацiй, стацли (положення) яких
зареестровано у встановленому законом порядку, та

використовуються викJIючно для забезпечення iiHboT
стаryтноТ дiяльностi, вкJIючаючи Ti, в яких здiйснюють

дiяльнiсть заснованi такими релiгiйними органiзацiями

лобродiйнi закJIади (приryлки, iнтернати, лiкарнi тощо),

KpiM об'ектiв HepyxoMocTi, в яких здiйснюеться виробнича
таlабо господарська дiяльнiсть, звiльненi вiд

оподаткуванtlя
(пп. 266,2.2 и) л. 266.2 ст. 266 Шry)

|272.2 Похороннi бюро та ритуальнi зали 1,000 1,500 1,000 1,500

|272.з Щвинтарi та KpeMaTopii 1,000 1,500 1,000 1,500

|273
Пам'ятки iсторичнi та TaKi, що
охороняються державою

х х х х х х

Itей шас включа€:
- будiвлi iсторичнi та TaKi, що
охороняються державою i не
використовуються для iнших
цiлей
Iteй юtас вкпюча€ mакож
- старовиннi руiни, що

|охоронrlються державою,

|археологtчнt розкопки
ln
| 0удlвлl IчIеморltlльного,

|хуложнього l декоративного
|np"r"uu""r", cTaTyi

|UпЛ KJlac не вкJlючае:

|- музеi (|262)

х х х х х х

127з.\ Пам'ятки icTopii та архiтектури 1,000 1,500 1,000 1,500

127з.2
Археологiчнi розкопки, руiЪи та
iсторичнi мiсця, що охороняються
деря(авою

1,000 1,500 1,000 1,500

I27з.з
Меморiа;lи, художньо-декоративн
будiвлi, статуi

1,000 1,500 1,000 1,500

1274
Булiвлi iншi, не класифiкованi
ранiше

х х х х х х

Itей мас включа€
- виправнi заклади, в'язницi, слiдчi
iзолятори, армiйськi казарми,
булiвлi мiлiцейських та пожежних
служб
Ilей юlас вкпюча€ mакиtс:
- булiвлi, TaKi як автобуснi
з)шинки, громадськi туалети,

пральнi, лазнi та т. iH.

х х х х х х
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Iteй юлас не вl<J.юча€:

- телефоннi кiоски (1241)
- госпiталi виправних закладiв,
в'язниць, збройних сил (1264)
- вiйськовi iнженернi споруди
(2420)

|274.| Казарми Збройних Сил 1,000 1,500 1,000 1,500

|214.2
Будiвлi полiцейських та пожежних
служб

1,000 1,500 1,000 1,500

|274.з
Будiвлi виправних закладiв,
в'язниць та слiдчих iзолrяторiв

1,000 1,500 1,000 1,500

1274.4 Будiвлi лазень та пралень 1,000 1,500 1,000 1,500

12-I4.5
Булiвлi з облаштування населених
пунктiв

1,000 1,500 1,000 1,500

iншi нежитловi примiщення, що
не включенi до класифiкатору
булiвель та споруд

1,000 1,500 1,000 1,500

на

*{<

* додатковi пiльги для фiзичних та юридичних осiб, вiдповiдно До пiДПУНКТУ

266.4.2 пункту 266.4 статгi 2бб Податкового кодексу УкраIни, iз сплати податку
нерухоме маЙно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки на 2021r piK в

перепiк платникiв, що вiднесенi до 2 зони визначено в
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Додаток 1.3.

до рiшення Хлiбодарськоi селищноТ ради
вiдt4.07.2020 року Ns 745-VII

1. Платники, юридичнi та фiзичнi особи (в т. ч. Фоп), що вiдносяться до 2 зони iз сплати

податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, що за адресою:

- смт Хлiбодарське вулиця Тираспiльське шосе 24
- с-ще Радiсне вул. Вишнева 30 (садовий булинок з вбудованим магазином)

Платники, що не вiдображенi в списку, або Ti, що HoBocTBopeHi, за замовчуванням

Володи м ир БАЛАНОВСЬКИЙ

вiдносяться до 1 зони.
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Додаток }ф2

до рiшення ХлiбодарськоТ селищноi ради
ьiд 14.07.2020 року Ns 745-VII

Елементи транспортного податку

1. Платники податку
Платники податку визначенi trунктом 261.|. cTaTTi 2б7 Податкового кодексу Украiни.
2. Об'скт оподаткyвання
Об'сктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статгi 267 Поджкового кодексу

Украiни.
3. База оподаткчвання
Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. cTaTTi 267 Поджкового кодексу Украiни.
4. Ставка податкy
Ставка податку визначена пунктом 267.4. cTaTTi 267 Поджкового кодексу УкраiЪи.
5. Податковий перiод
Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе календарному року.
б. Порядок обчислення податкy
Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подztння звlтност1

визначенi пунктами 267 .5-267 .8 Податкового кодексу УкраiЪи.
7.порядок сплати податку
Податок сплачусться у вiдповiдностi до пункту 267.7. статгi 267 Податкового кодексу

Украiни.
8. Строки сплати податкч
Строки сплати податку визначенi trунктом 261,8 cTaTTi 26] Податкового кодексу Украiни.

Володим ир БАЛАНОВСЬКИИ
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.Щодаток JФ3

до рiшення Хлiбодарськоi селищноi ради
вiд 14.07.2020 року Nа 745-V[

Елементи плати за землю
1.Платники податкч за землю
1.1.Платникiв земельного податку визначено статтею 2б9 Податкового кодексу Украiни.
1.2.Платникiв орендноi плати визначен0 ltунктом 288.2 cTaTTi 288 Податкового коДеКСУ

УкраiЪи.
2.Об' ект оподаткчвання
2.1.Об'екти оподаткувilння земельним податком

кодексу Украiни.
визначено статтею 270 Податкового

2.2,О6'екти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статлi 288

Податкового кодексу УкраiЪи.
3. База оподаткування
Базу оподаткування земельним податком, визначено пу[Iктом 2,1|.| cT.2'l| Податкового

кодексу УкраТни.
4.Ставка податкy
Ставки земельного податку визначенi у ,,Щодатку 3.1 .

Розмiр орендноi плати встановлюеться у договорi оренди, вiдповiдно до пункту 288.5

cTaTTi 288 Податкового кодексу Украiни та не може бути меншою за розмiр земельного
податку.

5. Пiльги iз сплати податкч
5.1 .Перелiк пiльг для фiзичних осiб визначено статтею 281 Податкового кодексу Украiни.
5.2.Перелiк пiльг для юридичних осiб визначено статтею 282 Податкового коДексу

Украiни.
5.3.Перелiк земельних дiлянок, якi не пiдлягають оподаткуванню земельним поДаТком

визначено статтею 28З Податкового кодексу УкраiЪи.
5.4.Порядок та особливостi застосування пiльг визначено пунктами 284.2-284.4 статгi 284

Податкового кодексу УкраТни.
5.5.Перелiк пiльг для юридичних осiб, наданих у межах норм пункту 284.1 статт| 284

'"^"'ilH:i; l"#J:i#ЁЁJЬпu"о.о податку визначенi у,,щодатку з. 1 .

б.податковий перiод
Базовий tIодатковий (звiтний) перiод дорiвнюе календарному року.
7.Попядок обчислення плати за землIо
порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звlтностl

визначеннi статтями 2] З, 281 -284, 286, 287, 289 Податкового кодексу Украiни.
8. Строки оплати плати за землю
Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу Украiни.

Володимир БАЛАНОВСЬКИЙ
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.Щодаток 3.1 .

до рiшення Хлiбодарськоi селищноi ради
вiд|4,07.2020 року J\b 745-V[

Ставки земельцого податку на 2021 piK,
введенi в дiю з 1 сiчня 202| року

а) Адмiнiстративно-територiаrrьна одиниця, на яку поширюеться дiя рiшення
органу мiсцевого самоврядування:

Код
областi

Код
району

Код
коАтуу

Назва

5100000000 5121000000 512105б800 смт Хлiбодарське
5100000000 5121000000 5121056802 с-ще Радiсне

Вид цiльового призначення r.*еrr"'

Ставки податкуП
(9/о нормативноi грошовоТ оцiнки)
За земельнi дiлянки,

нормативну
грошову оцiнку
яких проведено
(незалежно вiд

мiсцезнаходження)

За земельнi дiлянкп
за межами населених
пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких

не проведено

Код' IIазва3
для

юридич-
них осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридич-
них осiб

для
фiзичних

осiб

1 1 3 4 5 6

01 Землi сiльськогосподарського призначення х х х х

01.01 Для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва

1,000 1,000 3,000 3,000

01.02 .Щля ведення фермерського господарства 1,000 1,000 3,000 з,000

01.03 Для ведення особистого селянського
господарства

1,000 1,000 з,000 3,000

01.04 Для ведення пiдсобного сiльського
господарства

1,000 1,000 3,000 3,000

01.05 Щля iндивiдуального садiвництва з,000 з,000 з,000 з,000

01.0б Щля колективного садiвництва 1,000 1,000 3,000 3,000

01.07 Щля городництва 1,000 1,000 3,000 3,000

01.08 Щля сiнокосiння i випасання худоби 1,000 1,000 3,000 3,000

01.09 Щля дослiдних i навчальних цiлей 1,000 1,000 3,000 3,000

01.10 Для пропаганди передового досвiду
ведення сiльського господарства

1,000 1,000 3,000 3,000

01.1l Для надання послуг у сiльському
господарствi

1,000 1,000 3,000 3,000

01.12 Для розмiщення iнфраструктури
оптових ринкiв сiльськогосподарськоi
продукцii

1,000 1,000 з,000 3,000

01.13 Цля iншого сiльськогосподарського 1,000 1,000 3,000 3,000
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призначення
01 14 Щля цiлей пiдроздiлiв 01.01 - 01.1З та

цля збереження та використання земель

природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 3,000

02 3емлi житловоi забудови х х х х

02.01 Для будiвництва i обслуговування
житлового будинку, господарських
будiвель i спорул (присадибна дiлянка) :

1,000 0,100 3,000 0,100

02.03 Для будiвничтва i обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

1,000 1,000 3,000 3,000

02.04 Дл" будiвництва i обслуговування
будiвель тимчасового проживання

1,000 1,000 з,000 3,000

02.05 Для будiвництва iндивiдуальних
гаражiв

1,000 ,Щля дiляноl
загальною
площOю д
0,01га-ставкi
_ 0,1 00
fuя дiлянок
загальною
площею
бiльше 0.0lга
ставкь 1.000

3,000 Дш дirrяноt
запlльною
площею д
0,0 l га - ставка -

0,1 00
Дш дiлянок
загальною
площею бiльше
0.01га сгавка -
1,000

у разi наявностi двох, або бiльше

дiлянок одного виду використання у
власностi (користуваннi) однiсi особи

1,000 1,000 3,000 3,000

02.07 Щля iншоТ житловоТ забудови 1,000 1,000 з,000 з,000

02.08 Щля цiлей пiдроздiлiв 02.01 - 02.07 та

цля збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 з,000

03 Землi громадськоi забудови х х х х
0з.01 Для будiвництва та обслуговування

булiвель органiв державноТ влади та
мiсцевого самоврядування

1,000 1,000 1,000 1,000

03.02 Для булiвництва та обслуговування
будiвель закладiв освiти

1,000 1,000 1,000 1,000

0з.Oз Для будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноi допомоги

1,000 1,000 1,000 1,000

03.04 Щля булiвництва та обслуговування
будiвель громадських та релiгiйних
органiзацiЙ

1,000 1,000 3,000 3,000

03.05 Для будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв культурно-
просвiтницького обслуговування

1,000 1,000 з,000 3,000

03.0б Для будiвництва та обслуговування
булiвель екстериторiалъних органiзацiй
та органiв

1,000 1,000 з,000 3,000

03.07 Для будiвництва та обслуговування 1,000 1,000 3,000 3,000
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будiвель торгiвлi
03.08 Цля будiвництва та обслуговування

эб'ектiв туристичноТ iнфраструктури та

lакладiв громадського харчування

1,000 1,000 3,000 3,000

03.09 Цля булiвништва та обслуговування

будiвель кредитно-фiнансових установ

1,000 1,000 з,000 3,000

03.10 Для будiвництва та обслуговування

будiвелъ ринковоi iнфраструктурч_
1,000 1,000 3,000 з,000

0з.11 Для будiвництва та обслуговування
будiвель i споруд закладiв науки

1,000 1,000 3,000 3,000

0з.I2 Для будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв комун€Lльного

обслуговування

1,000 1,000 3,000 3,000

03.1з Для будiвництва та обслуговування

будiвель закладiв побутового
обслуговування

1,000 1,000 3,000 3,000

03.14 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
органiв ДСНС

l,000 1,000 3,000 з,000

03.15 Для будiвництва та обслуговування
iнших будiвель |ромадськоi забудови

1,000 1,000 3,000 з,000

03.16 Щля цiлей пiдроздiлiв 03.01 - 03.15 та

для збереження та використання земель

природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 3,000

04 Землi природно-заповiдного фонлу х х х х

04.01 1,000 1,000 1,000 1,000

04.02 Для збереження та використання
природних заповiдникiв

1,000 1,000 1,000 1,000

04.0з Щля збереження та використання
нацiональних природних паркiв

1,000 1,000 1,000 1,000

04.04 Цля збереження та використання

ботанiчних садiв

1,000 1,000 1,000 1,000

04.05 Для збереження та використання

зоологiчних паркiв
1,000 1,000 1,000 1,000

04.06 Для збереження та використання

цендрологiчних паркiв
1,000 1,000 1,000 1,000

04.01 fuя збереження та використання
паркiв-пам'яток садово-паркового

мистецтва

1,000 1,000 1,000 1,000

04.08 Для збереження та використання
заказникiв

1,000 1,000 1,000 1,000

04.09 Для збереження та використання
заповiдних урочищ

1,000 1,000 1,000 1,000
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04.1 0 Дл, збереження та використання
пам'яток природи

1,000 1,000 1,000 1,000

04.11 Цля збереження та використання

регiональних ландшафтних паркiв
1,000 1,000 1,000 1,000

05 3емлi iншого природоохоронног0
призначення

1,000 1,000 1,000 1,000

06 Землi оздоровчого призначення (землi, що
мають природнi лiкувальнi властивостi, якi
використовуються або можуть
використовуватися дJuI профiлактики
захворювань i лiкування людей)

1,000 1,000 1,000 1,000

06.0t Дл" будiвництва i обслуговування
санаторно-оздоровчих закладiв

1,000 1,000 1,000 1,000

06.02 Щля розробки родовищ природних
пiкувальних pecypciB

1,000 1,000 1,000 1,000

06.03 Щля iнших оздоровчих цiлей 1,000 1,000 1,000 1,000

06.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 06.0l - 06.03 та

для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 1,000 1,000

07 Землi рекреацiйного призначення х х х х
07.01 Цля будiвничтва та обслуговування

об' eKTiB рекреацiйного призначення
1,000 1,000 1,000 1,000

01.02 Для будiвництва та обслуговування
об'ектiв фiзичноi культури i спорту

1,000 1,000 1,000 1,000

07.0з Для iндивiдуального дачного
будiвництва

1,000 1,000 3,000 з,000

01.04 Щля колективного дачного будiвництва 1,000 1,000 3,000 3,000

07.05 Щля цiлей пiдроздiлiв 07.01 - 07.04 та

цля збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 1,000 1,000

08 3емлi iсторико-культурного призначення х х х х
08.01 Для забезпечення охорони об'сктiв

культурноi спадщини
1,000 1,000 1,000 1,000

08.02 Щля розмiщення та обслуговування
музеЙних закладiв

1,000 1,000 1,000 1,000

08.03 Для iншого iсторико-культурного
призначення

1,000 1,000 1,000 1,000

0в.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 08.01 - 08.03 та
для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 1,000 1,000

09 Землi лiсогосподарського
призначення

х х х х

09.01 Для ведення лiсового господарства i
пов'язаних з ним послуг

0,100 0,100 0,100 0,100
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09.02 Для iншого лiсогосподарського
призначення

0,1 00 0,1 00 0,100 0,100

09.03 Щля цiлей пiдроздiлiв 09.01 - 09.02 та

для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

0,1 00 0,100 0,1 00 0,100

10 Землi водного фонду х х х х
10.01 .Щля експлуатацii та догляду за водними

об'ектами
1,000 1,000 3,000 3,000

10.02 Для облаштування та догляду за
прибережними захисними смугами

1,000 1,000 з,000 з,000

10.03 .Щля експлуатацii та догляду за смугами
вiдведення

1,000 1,000 3,000 з,000

10.04 Для експлуатацii та догляду за

гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими спорудами i
канаIIами

1,000 1,000 3,000 3,000

10.05 Для догляду за береговими смугами
водних шляхiв

1,000 1,000 3,000 3,000

10.0б Щля сiнокосiння 1,000 1,000 3,000 3,000

10.07 Щля рибогосподарських потреб 1,000 1,000 3,000 3,000

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб,

рекреацiйних, спортивних i
туристичних цiлей

1,000 1,000 з,000 3,000

10.09 Для проведення науково-дослiдних

робiт

1,000 1,000 3,000 3,000

10.10 Для будiвництва та експлуатацii
гiдротехнiчних, гiдрометричних та
лiнiйних споруд

1,000 1,000 3,000 3,000

10.11 Для будiвництва та експлуатацii
caHaTopiiB та iнших лiкува_пьно-

оздоровчих закладiв у межах
прибережних захисних смуг MopiB,
морських заток i лиманiв

1,000 1,000 3,000 з,000

|0.|2 Щля цiлей пiдроздiлiв 10.01 - 10.11 та

для збереження та використання земель

природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 з,000 3,000

11 3емлi промисловостi 1,000 1,000 3,000 3,000

1 1.01 Для розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних
булiвель та споруд пiдприемствами, що
пов'язанi з користуванням надрами

1,000 1,000 з,000 3,000

l 1.02 Для розмiщення та експлуатацiI

основних, пiдсобних i допомiжних

1,000 1,000 3,000 з,000
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булiвель та споруд пiдприемств
переробноТ, машинобудiвноТ та iншоi
промисловостi

1 1.03 Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних
будiвель та споруд будiвельних
органiзацiй та пiдприемств

1,000 1,000 3,000 з,000

1 1.04 Для розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомirкних
булiвель та споруд технiчноТ
iнфраструктури (виробництва та

розподiлення .шу, постачання пари та
гарячоТ води, збирання, очищення та

розподiлення води)

1,000 1,000 3,000 3,000

1 1.05 Щля цiлей пiдроздiлiв 11.01 - 11.04 та

для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 з,000 3,000

12 Землi трацспорту х х х х
12.0l Для розмiщення та експлуатацii

булiвель i споруд залiзничного
транспорту

1,000 1,000 3,000 3,000

|2.02 Для розмiщення та експлуатацiТ
булiвель i спорул морського транспорry

1,000 1,000 3,000 3,000

12.0з Для розмiщення та експлуатацi
будiвель i споруд рiчкового транспорту

1,000 1,000 3,000 3,000

12.04 Для розмiщення та експлуатацii
будiвель i спорул автомобiльного
Iранспорту та дорожнього господарства

1,000 1,000 3,000 3,000

12.05 Для розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд авiацiйного
транспорту

1,000 1,000 з,000 3,000

|2.06 Щля розмiщення та експлуатацii об'ектiв
грубопровiдного транспорту

1,000 1,000 3,000 3,000

12.07 Цля розмiщення та експлуатацii
будiвель i спорул мiського
електротранспорту

1,000 1,000 3,000 з,000

12.08 Для розмiщення та експлуатацiТ
будiвель i спорул додаткових
транспортних послуг та допомiжних
операцiй

1,000 1,000 з,000 3,000

|2.09 Для розмiщення та експлуатацii
будiвепь i спорул iншого наземного
транспорту

1,000 1,000 3,000 з,000

|2.|0 Щля цiлей пiдроздiлiв |2.0| - |2.09 та l,000 1,000 з,000 3,000

70



для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

13 3емлi зв'язку х х х х
13.0l /{ля розмiщення та експлуатацii об'ектiв

i споруд телекомунiкацiй
1,000 1,000 з,000 з,000

|з.02 Для розмiщення та експлуатацii
будiвель та споруд об'ектiв поштового
зв'язку

1,000 1,000 3,000 з,000

13.03 Щля розмiщення та експлуатацii iнших
технiчних засобiв зв'язку

1,000 1,000 з,000 3,000

1з.04 виключено 1,000 1,000 з,000 з,000
lз.04 Для цiлей пiдроздiлiв lЗ.01 1З.OЗ,

13.05 та для збереження i використання
земель природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 з,000

l4 Землi енергетики х х х х
14.01 Для розмiщення, будiвництва,

експлуатацii та обслуговування будiвель
i споруд об'ектiв енергогенеруючих
пiдприемств, установ i органiзацiй

1,000 1,000 3,000 3,000

14.02 Для розмiщення, будiвництва,
експлуатацii та обслуговування будiвель
i споруд об'сктiв передачi електричноi
та тепловоi енергii

1,000 1,000 3,000 3,000

14.03 Щля цiлей пiдроздiлiв 14.01 - |4.02 та
для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 3,000

15 Землi оборони х х х х
15.01 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi

Збройних Сил Украiни
1,000 1,000 3,000 3,000

15.02 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
вiйськових частин (пiдроздiлiв)
Нацiональноi гвардiТ

1,000 1,000 3,000 3,000

15.0з .Щля розмiщення та постiйноI дiяльностi
Щержавноi прикордонноi служби
Украiни

1,000 1,000 3,000 з,000

15.04 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Служби безпеки Украiни

1,000 1,000 3,000 з,000

15.05 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
,.Щержавноi спецiальноi служби
транспорту

1,000 t,000 з,000 3,000

15.0б Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Служби зовнiшньоi розвiдки Украiни

1,000 1,000 3,000 3,000

15.07 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 1,000 1,000 3,000 3,000
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iнших, утворених вiдповiдно до законiв
УкраiЪи, вiйськових формувань

15.08
'Щля 

цiлей пiдроздiлiв l5.0l - 15.07 та

для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 з,000 3,000

1б 3емлi запасу 1,000 1,000 з,000 3,000
l7 Землi резервного фонду 1,000 1,000 3,000 з,000
18 3емлi загального користування 1,000 1,000 3,000 3,000
19 Щля цiлей пiдроздiлiв 16 - 18 та для

збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 з,000

20 Землекористувачi, якi мають у
постiйному користуваннi земельнi
дiлянки, €lле не можуть мати iх на
такому правi вiдповiдно до cTaTTi 92
Земельного кодексу УкраiЪи

5,000 5,000 5,000 5,000

2| Органи державноi влади та органи
мiсцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади, установи та
органiзацii, спецiалiзованi caHaTopiT

УкраТни для реабiлiтацiТ, лiкування та
оздоровлення хворих, вiйськовi

формування, yTBopeHi у вiдповiдностi до
законiв Украiни, Збройнi Сили Украiни
та Щержавноi прикордонноi служби
Украiни, якi повнiстю утримуються за

рахунок державного або мiсцевого
бюджету

1,000 1,000 3,000 3,000

У разi всгановлення ставок податку та подfitкових пiльг, вiдмiнних на тсрrтюрiях рiзних населенI,D( гryнкгiв алмiнiсrраплвно.терlтюрiа.lьноi од-rницi, по
кожному наФленому пункry затвердкутоться окрем i перел iки.

Зазначаеься код КОАТУУ, код обласгi та району, назва адмiнiирагивно-тсрltюрiаrrьноТ одиницi або населеною пункry або тсрrгорii ф'сднаноТ
тtрlтюрiальноТ громади, на якi поширюсгься дiя рiшення оргаrу мiсчевою сilмоврядувмня. У pвi необхiдlосгi кiлькiсrъ рялкiв може буп.l
збiльшена

Вид цiльового призначення земель зазначасться згiдно з Класифiкацiсю видiв цiльового призначення земель, затвердженоIо нrмазом

,Щержавного KoMiTcTy УкраТни iз земельних pecypciB вiд 23 липня 2010 року Nч 548, зареестрованою в MiHicTepcTBi юсrицii Украiни 01
лисгOпада 201 0 року Nч l 01 1/1 8306 (зi змiнами).

з урахуваllням порм пiлпуIlкry l2J.7 пунlсгу l2J cTaTTi 12, пункгу 30.2 сгаттi 30, сгатей 214,217
з трьома десятковими зIlакамrt).

Володимир БАЛАНОВСЬКИИ

Ставки податtry

*6 -'
3 тmDo
*оý

<i*R

fra,"*
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Додаток 3.2.

до рiшення Хлiбодарськоi селищноi ради
вiд|4.0].2020 року J\Ъ 745-VП

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих вiдповiдно до пункту 284_.l cTaTTi 284

Податкового кодексу Украiни, iз сплати земельного подаr*у1
Пiльги встановлюються яа202| piK та вводяться в дiю з 01 сiчня 2021 року.

Адмiнiстративно-територiальна одиниця, на яку поширюеться дiя рiшення органу
мiсцевого самоврядування :

Код
областi

Код
районч

Код
коАтуу

Назва

5100000000 5121000000 512105б800 смт Хлiбодарське
5100000000 5121000000 5121056802 с-ще Радiсне

lПiльги визначаються з ур.rхуванням норм пiдпункrу 12.3.7 пункry l2.3 статгi l2, пункry 30.2 с,га-rri 30, стат9й 28l i282 Податкового
кодексу УкраТни. У разi встановлення пiльг, вiдмiнних на rtриторiях рiзних населених пункtiв адмiнiсгративно-територiальноТ одиницi. за

кожним населеним пункюм пiльги затвердltуються окремо.

Володи м и р БАЛАНОВСЬКИЙ

Група платникiв, категорiя/цiльове призначення
земельних дiлянок

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми

податкового зобов'язання
за piK)

- Органи
громади
комунальнi
засновником

мiсцевого самоврядування територiальноi

ради,
закJIади,

Хлiбодарськоi
пiдприемства,

селищноТ

установи,
яких € Хлiбодарська селищна рада

100

ю

{,w
ýф
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.Щодаток Nч4
до рiшення Хлiбодарськоi селищноТ ради

вiд 14.0'7.2020 року Jtlb 745-VII

Елементи €диного податку
1. Платники податку
Платникiв единого lrодатку визначено статтею 291 Податкового кодексу Украiни.
2.Ставка податку.
Встановити ставки лля фiзичних осiб - пiдприемцiв, на один кzlлендарний мiсяць залежно

вiд виду дiяльностi згiдно нацiонального класифiкатора Украiни, затверджеЕого наказом
Щержспоживстандарту УкраiЪи вiд 11.10.2010 Jф457 iз внесеними до нього змiнал,tи:

- дJuI першоi групи платникiв сдиного податку (фiзичних осiб) 10 вiдсоткiв ло розмiру
прожиткового MiHiMyMy дJu{ працездатних осiб, встановленого законом на 01 сiчня податкового
(звiтного) року.

- для лругоi групи платникiв единого податку (фiзичних осiб) 10 вiдсоткiв до розмiру
мiнiмальноi заробiтноi плати встановленоТ законом на 01 сiчня податкового (звiтного) року.

Ставки сдиного податку для третьоi та четвертоi групи визначенi стат"тею 29З
Податкового кодексу Украiни.

3. Податковий перiод
Податковi (звiтнi) перiоди для платникiв сдиного податку визначено статтею 294 ПКУ
4. Порядок нарахування та строки сплати сдиного податку
Порядок нарахування та строки сплати единого податку визначено статтею 295 ПКУ
5. Веденrrя облiку i складання звiтностi платниками сдиЕого податку
Ведення облiку i складання звiтностi платниками единого податку визначено статтею 296

Податкового кодексу Украiни.

Володими р БАЛАНОВСЬКИЙ
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Додаток М5
до рiшення ХлiбодарськоТ селищноТ ради

вiд 14.07.2020 року Jф 745-VII

Елементи туристичного збору
1. Платники збору
Платники збору визцаченi пунктом 268.2.I. cTaTTi 268 Податкового кодексу Украiни.
Платниками збору не можуть бути особи, якi визначенi пунктом 268.2.2. статгi 2б8

Податкового кодексу УкраiЪи.
2. Ставка збору
Стазка збору встановлюеться за кожну добу тимчасового розмiцення особи у мiсцях

проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 cTaTTi 268 Податкового
кодексу УкраiЪи, у розмiрi 0,5 вiдсотка - для внутрiшнього туризму та 5 вiдсоткiв - для в'iЪного
туризму вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi законом на 1 сiчня звiтного
(податкового) року, для однiеi особи за одну добу тимчасового розмiщення.

3. База справляння збору
Базою справляння збору е загаJIьна кiлькiсть дiб тимчасового розмiщення у мiсцях

проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статгi 268 Податкового
кодексу УкраIни.

4. Податковi агенти та мiсця проживання (ночiвлi)
4.1. Справляння збору може здiйснюватися з тимчасового розмiщення у таких мiсцях

проживання (ночiвлi):
а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртожитки для приiжджих, хостели, будинки вiдпочинку,

туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, пансiонати та iншi заклади
готельного типу, caнaTopнo-KypopTHi заклади;

б) я<итловий булинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, KiMHaTa,

садовий будинок, дачний будинок, буль-якi iншi об'екти, що використовуються для
тимчасового проп<ивання (ночiвлi).

4.2. Справляння збору може здiйснюватися такими податковими агентilми:
а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими гliдроздi:rами

юридичних осiб згiдно з пiдпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статгi 268 Податкового кодексу
УкраiЪи, фiзичними особами - пiдприсмцями, якi надають послуги з тимчасового розмiщення
осiб у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 cTaTTi 268 Податкового
кодексу УкраТни;

б) квартирно-посередницькими органiзацiями, якi направляють неорганiзованих осiб з

метою ix тимчасового розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом "б"
пiдпункту 268.5.1 пункту 268,5 cTaTTi 268 Податкового кодексу Украiни, що належать фiзичним
особам на правi власностi або на правi користування за договором найму;

в) юридичними особапrи, якi уповноважуються селищною радою, справJuIти збiр на

умовах договору, укладеного з селищною радою.
Перелiк податкових агентiв та iнформацiя про них розмiщуються та оприлюднюються на

офiцiйному веб-сайтi селищноi ради.
5. Особливостi справляння збору
Особливостi справляння збору визначено пiдгryнктами268.6.|-268.6.3. пункту 268.6 cTaTTi

268 Податкового кодексу УкраiЪи.
б. Порядок сплати збору

Податковi агент збiр за cBoiM мiсцезнаходх(енням щоквартапьно, у визначений

для квартаJIьно го) перiоду строк та вiдповiдно до податковоТ декларацiТ
за звiтний (п
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