
yKPAiHA

АВАНГАРДIВСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
овIдIопольського рдйону одЕсъкоi оьлдстt

рIшЕння

Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв
на територii Авангарлiвськоi селищноi ради

Вiдповiдно до статей l0, 1 2, 265. 266, 267, 269-289,29З Податкового Колексу Украiни,
пункту 24 cTaTTt 26 Закону YKpaiHlr кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Авангарлiвська
селищна рада ВИРIIIМЛА:

1. Встановит}t на територiТ Авангарлiвськоi селtrщноi радлt TaKi мiсцевi податки i збори:

1. l. Податок на MariHo, який складаеться з.

l 1 1. Податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, вlвначившlt Його

елементи згiдно додатку 1.

1. 1,2. Транспортного податку, визначItвш1.l лiого елементи згiдно лолатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементtl згiдно додатку 3.

1.2, единлrй податок для суб'ектiв господарювання, якi застосовують спрощену систему
оподаткування, облiку та звiтностi та вiднесенi до першоi та другоi групи платнrtкiв единого
податку, вrtзначених у пiдпунктах 1 i 2 пункту 293.2 cTaTTi 293 Податкового кодексу Украiни,
визначивши його елементtl згiдно додатку 4,

1.3. Збiр за мiсця паркування транспортних засобiв, вlrзначивши його елементи згiдно
додатку 5.

1.4. Туристичнrrr1 збiр, визначивши його елементи згiдно додатку 6.

2, Встановити, що мiсцевi податклl та зборrr, встановленi цим рiшенням, вводяться в дiю
з 01 сiчня 2022 року.

3. З дня набрання чинностi даним рiшенням, TepMiH дii рiшення Авангардiвськоi
селлtщноi рали Nэl508-VII вiд 04.06.2020 <Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на
202l piK> спливае 3|.Т2.2021'р. вкJIючно.

4. Завiдувачу сектора внутрiшньоТ полiтлrки та дiловодства селищноi рали (Iсаевiй Д.О.)
опр[rлюднити це рiшення у спосiб, передбачениli статтею l3 Закону ykpaiHlr кпро засад}l

державноi регуляторноi полiтлrки у сферi господарськоi дiяльностi>.
5. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю селищноi радlr з

пt{тань бюджету та фiнансiв, соцiально-економiчного розвитку, промисловостi,
пiдпрлrемництва та регуляторноi полiтикrr та вiддiл внlтрiшнього монiторинry, облiку
мiсцевltх податкiв та iB Двангардiвськоi

Селнщни

ль 602-чIIl
вiд24.06.2021р.

Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



!,одаток Nчl

до рiшення АвангардiвськоТ селлtщноi ради
вiд24.06 202l року Ng бO2-VIII

Елементи податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки
l. Платники податкч
Платники податку влrзначенi пунктом 266.1 cTaTTi 2бб Податкового кодексу Украiни.

2. Об'екг оподаткування
Об'ект оподаткування визначено пунктом 266.2 cTaTTi 266 Податкового кодексу

Украiни з врахуванням ,Щодатку 1.З,
3. База оподаткування
База оподаткування в}lзначена пунктом 266.З сгаттi 266 Податкового кодексу YKpaiHlr.
4. Пiльги iз сплати податкч
Перелiк пiльг та особливостi ix застосування визначено пунктом 266,4 статтi 266

Податкового кодексу УкраТни вiдповiдно ,Щолатку 1.2

4.1.Вiдповiдно пiдпункту 266,4.1 пункту 266,4 cTaTTi 266 ПодаткOвого кодексу Украiни
база оподаткування об'екта./об'еrгiв жrtтловоi Hepyxoмocтi, в тому числi ix часток, ЩО

перебувають у власностi фiзичноТ особи - платника податку, зменшуеться:
а) лля квартири/квартир незалежно вiд ix кiлькостi - на 60 кв. MeTpiB;

б) для житлового булинку/бу,чинкiв незалея(но вiд ix кiлькостi - на 120 кв. MeTpiB;

в) для рiзнrrх типiв об'ектiв житловоi HepyxoмocTi, в тому числi Тх часток (у разi
одночасного перебування у власностi платника податку квартирrr/квартир та жl1тлОвОгО

булинку/будtrнкiв, у тому числi ix часток), - на 180 кв. мсгрiв.
Таке зменшення надасться одIrн раз за кожнилi базовий податков}lлi (звiтниli) перiол

(pi*).
4.2 Перелiк пiльг лля фiзичних та юридичних осiб наданi в межах норм пiдпункту

266.4.2. пункту 266.4. cTaTTi 2бб Податкового кодексу Украiни.
4,З.Вiдповiдно пiдпункту 2б6.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу Украiни пiльги з

податку, передбаченi пiдпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266,4 cTaTTi 266, для фiзлrчних
осiб не застосовуються до:

об'екта /об'сктiв оподаткування, якtцо такого/таких об'екта,/об'сктiв перев}Iщус
п'ятикратний розмiр неоподаткованоi площi, встановленоi пiдпунктом266.4.1 цього пункту;

об'скта/об'ектiв оподаткування, що в}rкористовуються ix власниками з метою
одержання доходiв (здаеться в оренду, лiзинг, позtrчку, вtrкористовуються у пiдпрrrсмнrrцькiй

лiяльностi).
5. Ставка податкч
ставки податку у вiдсотках розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi законом

на 1 сiчня звiтного (податкового) року, за l квааратний мuгр базlr 0податкування вiдповiдно

,Щолатку 1 1, Щодатку |.2,,Щоаатку 1.3(лолаються).
6. Податковий перiод
Базовlrй податков}lй (звiтний) перiод дорiвнюе календарному року,
7. ПоDядок обчислення счми податкч
Обчltслення суми податку з об'скта,/об'сктiв житловоi HepyxoMocTi" якi перебувають у

власностi фiзичних осiб, здiйснюеться контролюючим органом за мiсцем податковоi алреси
(мiсчем ресстрачii) власника такоТ HepyxoмocTi у порядку, встановленому пiдпунктами
266.7 .|-266.7 .3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 роздiлу ХII Податкового кодексу Украiни.

8. Порядок сплати податкч
Податок сплачуеться вiдповiдно до пункту 266.9 cTaTTi 26б Податкового кодекСУ

YKpaiHr.l,
9

26б Податкового кодексу

хрустовсъкиЙ

CTpoKrr сплату
Украiни,

Селищний



Додаток 1.1

ло рiшення Авангардiвськоi селищноi ради
вiд24.06.2021 року Jф б02-VIII

стАвки
податку на нерухоме маЙно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянкиl

СТаВКи ВСтановлюються на територii Авангардiвськоi селищноi ради та вводяться в дiю
з 01 сiчня 2022 року,
Адмiнiстративно-терrrторiальна одиниця, на яку поширюеться дiя рiшення органу мiсцевого

* ((T)i - селища пriського тиrrч,: <С> - села:<Х>

)пл ня:
код облас,тi Ko.1 району КОД КОАТУУ Категорiя

об'скта*
Назва об'€кта

UAs1 10000000009578б Uл51 100010000023950 UAs1 100010010083015 т Авалlга;lд
Uл51 10000000009578б Uл5110001()000023950 Uл51100010020083031 т Lпiболапське
UAS1 100000000095786 Uл51 100010000023950 UA5110001003005593.1 с Нова flo.1lrпa
UAs1 100000000095786 UAs1 100010000023950 Uл51 1000100400801 10 с Прилlr,vанське
UA51 100000000095786 UА51100010t}00023950 Uл51100010050014385 х Радiсtlс

селища ]\Ilського тиrry,: (U)) - села: едища:

Класифiкацiя будiвеJIь та споруд
(вiдповiдно до Державного

класифiкатора будiвнIь та споруд ДК
018-2000, затвердженого наказом
,Щержавного KoMiTeTy Украiни по

стандартизацii; метрологii та
сертифiкачii вiд 17.08.2000 М507)

Ставки податку
(у % вц розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати)

, за 1 кв. метр

Код Назва
,Щля юридичних осiб та

фiзичних осiб
пiдприемцiв (ФОП)

Щля фiзичних осiб

1 зона* 2 зона*
зонах

1 зона* 2 зона*
зона*

l ) 3 1 _, б 7 8

l1 Будiвлi житловi х х х х х х
1l1 Будинки одноквартирнi х х х х х х
l l10 Будипки одноквартирнi х х х х х х

I-{ей юtac вк|lючас:
- вiдокремленi житловi булинки
садибного типу (MicbKi,
позамiськi, сiльськi), вiлли, дачi,
будинки дJuI персоналу лiсового
господарства, лiтнi будинклr для
тимчасового проживання, садовi
бупинки та т. iH.

Щей Nlac вkхюча€ mакоъtс:
- спаренi або зблокованi будлrнки
з окремими квартирами, що
мають cBiri власний вхiд з вулицi
II,ей Kilac не включа€:
- неж}lтловi сiльськогосподарськi
будинки (127l)

х х х х х х

l110 l Булинки одноквартирнi MacoBoi
забудови

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

l110,2
Котедкi та будлrнки
одноквартирнi пiдвищеноi
комфоотностi

l,000 1,500 0"200 1,500

1]l03 Будинки садибного тлrпу 1,000 l,500 0.200 1,500



lll04 Будинкlt дачнi та садовi 1.000 l,500 0,200 1,500

ll2 Будинки з двома та бiльше
квартирами

х х х х х х

ll2l Будинки з двома квартирами х х х х х х
IIей к-цас вк,,lюча€:
- вiдокремленi, спаренi або
зблокованi будlrнки з двома
квартирам}r
I|eil lLryac не в&\юча(|:
- спаренi або зблокованi булинки
з окремими квартирами, що
мають свiй власнигr вхiд з вулицi
(1 1 10)

х х х х х х

l 12| 1
Булинки двоквартирнi MacoBoi
забудовrr

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

ll21..2
Котеджi та будrtнки двоквартltрнi
пiдвrrщеноi комфортностi

1,000 1,500 о,20о 1,500

Il22 Будинки з трьома та бiльше
квартиI}ами

х х х х х х

Цей юшс вюlюча(::
- iншi жrrтловi булинки з трьома
та бiльше квартирами
Itей кпас не вюlючас:
- ryртожитки (11З0)
- готелi (l21 l)
- туристичнi бази, таборлr та
будинки вiдпочинку (|212\

х х х х х х

1l22.|
Будинки багатоквартирнi MacoBoi
забудови

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

11222
Булинки багатоквартирнi
пiдвищеноТ комфортностi,
iндивiдуальнi

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

|122.3
Будинки жлrтловi готельного
тигry

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

1lз Гчртожитки х х х х х х
Iteit lL|tac вкцюча(,:
- житловi булинки для
колектllвного проживаннJI,
вкJIючаючи будинклr для людей
похилого BiKy та iнвалiдiв,
студентiв, дiтей та iнших
соцiальних груп, наприклад,
буллrнки для бiженцiв,
гуртожитки для робiтникiв та
службовцiв, гуртожитки для
студентiв та учнiв навч:}льних
закладiв, сирiтськi будинки,
притулки для бездомних та т. iH.

I!ей Nlac не вкплочае:

- лiкарнi, клiнiки (|264)
- в'язницi, казарми (12'l4)

х х х х х х

1 130.1
Гуртожитки для робiтникiв та

службовцiв
Звiльненi вiд оподаткування

(пп,266.2.2 г) п. 266.2 ст.266 ГКУ)



ll302 Гуртожитки для сrудеrriБ u"щи*
навчальних закладiв

звiльненi вiд оподаткування
(пп 266 ). ) r\ п 7АА с г* оАА tTIl\

I l30_3
Гуртожитки для у**
навчa}льних закладiв

\ ---. _--.-.- .,/, rI. &чч._ vl. zvv дц\J 
'Звtльненi вiд оподаткування

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 IIКУ)
l l30.4 Будинки-iнтернати для людЙ

похилого BiKy та iнвалiдiв
Sвtльненi вiд оподаткування

(пп,266.2.2 г) п 266 ) ст )66IТrv\
l ] 30.5

Будинки дитини та сирiiськ
будинки

звiльненi вiд оподаткування
(пп.266.2.2 г) п.266.2 ст. 266 IIКY)

l1306 Булинки для бiженцiв,
для бездомних

притулкIr звiльненi вiд оподаткування
(пп ?,66).) r\п )66 1or 1АКflw\f

1130 9
Будинки для колективного
проживання iншi

\----. --_.-.- , / L,, цчч.ч vll Lчч ru\J 
rI

Звiльненi вiд оподаткування
(уп.266.?,2 г) п.266.2 ст 2бб IIKY)l2 Булiвлi нежитловi х х х х х х

|2l l отелi, ресторани та подiбн
будiвлi

х х х х х х

|2ll Будiвлi готельнi х х х х х х
|ЦrП Elac вюlюча(,

l готелi, мотелi, кемпiнгrI

lпансlонати та подiбнi заклади :

iнадання жllтла з рестораном абк

|без ньог(

Vlrri lLlac вкцк)ча€ maаo)l(.

l- oKpeMi ресторани та барл

|ЦеП 
клас не вкNючас.

- ресторани в житлових будrtнках
(l122)
- туристичнi бази, гiрськi
притулки, табори для вiдпочинку,
будrrнки вiдпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах
(1 230)

х х х х х х

12ll1 1 Готелi 1,000 1,500 1,000 1,500l2ll 2 Мотелi 1,000 l,500 1,000 1,500 Il2l13 Кемпiнги 1,000 1,500 1,000 l,500
l21 1.4 пансiонатrr 1,000 1,500 1,000 1.500
|211 5 Ресторани та бари 1,000 l,500 1,000 1,500

12l2 Iншi булiвлi для тимчасового
проживання

х х х х х х

|ЦеП юlас вк7юча(,:

|- туристичнi бази, гiрськi
|притулки, дитячi та сiмейнi
табори вiдпочинку, булинки
вiдпочlrнку та iншi будiвлi для
тимчасового проживання, Hel
класифiкованi ранiше|Ilal K,lac не n*rrrooсl
- готелi та подiбнi заклади .l
надання житла (l21l)l
- парки для дозвlлля та розвагj
Q4l2) l

х х х х х х

|2|2.I Гуристичнi бази та гiрськi
Iритулки

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

1212 2 Щитячi та сiмейнi табори
вiдпочинку

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



12|2 з Центри та будинки вiдпочинку 1,000 1,500 1,000 1,500

1212 9
Iншi булiвлi для тимчасового
проживання, не класифiкованi
ранiше

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

l22 Будiвлi офiснi х х х х х х
|22а Будiвлi офiснi х х х х х х

|ЦrП юlас вк7юча(,

l- бУдiвлi, що використовуютьс,

lяк прим.lщення для конторськи)

|та алмtнlстративнtl)( цiлей, в том\
числi для пром}rслови
lпiдприемсrв, банкiв, поштови)l:
|вtллtлень, органiв мiсцевогс
I

|управлtння, урядових тi
вlдомчих департаментiв та т. iH
I!ей юqас вкIlюча€ пrако)t(,
- центри для з'iЭдiв та
конференцiй, булiвлi органiв
правосуддя парламентськl
булiвлi
I|ей клас не вкlюча(,|:
- офiси в булiвлях, що призначенi
(використовуються), головним
ч}lном, для iншrтх цiлей

х х х х х х

1220,1
Булiвлi органiв державного та
мiсцевого управлiння

звiльненi вiд оподаткування
(пп.266.2.2 а) п 266.2 ст.266IIКУ)

1220.2
Булiвлi фiнансовогс
обслуговуваннrI

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

l22а,з Булiвлi органiв правосуддя 1,000 1,500 1,000 l,500

1220 4
Булiвлi закордонних
црý)дставництв

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

1220 5
Адмiнiстративно-побуговi
qудtЕдi промислових пiдприемств

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

1220.9
Буд
адм

вл1 для конторських та
нiстративних цiлей iншi

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

l23 Будiвлi торговепьнi х х х х х х
l230 Будiвлi торговельнi х х х х х х

lЦеИ кJIас включас:

l- торговi центр}r, пасажi,

|унiвермаги, спецiалiзованi
|магазини та павiльйони, зали для
l

lярмаркlв, аукцlонlв, виставок.
|критi р}rнки. станцiТ технiчного
lобслуговування автомобiлiв та т.
iH.

Цей клас включас також:
- пiдпри€мства та установи
громадського харчування
(Иальнi, кафе, закусочнi та т. iH.)1

- примiщепr" .*uoc"*i ,а Оазr|
пiдприемств торгiвлi ,rl

громадського *apuyua"""|
- пiдприсмства побутового|
обслуговуваннJI 

l

х х х х х х



|ЦеИ клас Ъе вruIючае:

i- невеликl магilзин}r в будiвлях,

lщо призначенi
(використовуються), головним
чttном, для iнших цiлей
- pecTopaнlt та бари, розмiщенi Bl
готелях або окремо ( I2l l)l
- лазнi та пральнi (127а) 

l

1230 l Торговi центри, yHiBepMaM,
магl}зини

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

12зо.2 Критl ринки, лавiльйони та зали
цля ярмаркiв

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

\2з0.3 Станцii ,e*"Eno.c
обслуговування автомобiлiв

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

l2з0,4 lдальнt, кафе, закусочнi та т. iH 1,000 1,000 1,000 l 1,500

l230 5

ьtlзи та склади пiдприсмств
торгiвлi й громадського
карчування

l ,000 | t,soo I,000 l,500

1230_6
Булiвлi пiдприемств 

"обуrо"о.ообслуговування
1,000 1,500 1,000 1,500

1230 9 Булiвлi торговельнi iншi 1,000 1,500 1,000 1,500

l24 Булiвлi транспорту ,u чu.оЙ
зв'язку

х х х х х х

1241
Вокзали, аеровокзали, будirЯ
засобiв зв'язку та пов'язанi з
ними будiвлi

х х х х х х

|Цri, оrа, -----iББй,
|- 

бvлiвлi дивiльних та вil-rськових|
|аеропортlв, мiськогоl
|електротранспорту, заоiз*rr"н"хl

|станuiй, автобусних станчiй, j

lморських та рlчкових вокзалiв,l
|фунiкулерних та пiдiймальнихl
|cTaHuil"r канатних лорi.|
I- булiвлi шентрiв pa.uio- Tal

|телевiзiйного "o"ner"",||телефоннrтх станцiй,l

|телекомунiкацiйних чентрiв та т.I

lin l

|I|eu K.!la(, вк7ючас *oru*,l
l- ангари для лiтакiв, булiвлi]
|залiзничних блокпостiв,]

|локомотивнi та вагоннi лепо,I

|трамвайнi та тролейбуснi лепо|

l- телефоннi кiоски|

l- бУлiвлi маякiв|

|- диспетчерськi булiвлi|

|повtтряного транспорry|
lЦеП клас не вкlючас:l
i- станцii технiчно.оl
|обслуговуваннJI автомобiлiвl

|r 
l zзо1 

l

l- резервуари, силоси та ToBapHi|

lсклади ( l252)l



| залiзнrrчнi колii (2121, 21Й
- злlтно-посадковi смуги
аеродромlв (ЛЗа)
- телекомунiкацiЙнi лiнii та
щогли (2213, 2224)
- нафто-термiнали (2303)

1241.1
Автовокзали та iншi будiвл
автомобiльного транспорту

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

1241.2
Вокзали та iншi булiвл
залiзничного транспорту

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

|24lt з
Булiвлi мiсiкого
електротранспорту

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

1241.4 Аеровокзалrr та iншi булiвл
повiтрянgго транспорту

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

1241.5
MopcbKi та рiчковi uопзал",
маяки та пов'язанi з нltми будiвлi

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

l24l 6
Будiвлi станцiй пiдвiсних та
канатних дорiг

1,000 1,500 l l 1.000 1,500

|24l.

Булiвлi чентрiв радiо- ,iтелевiзiitного мовлення,
телефоннttх станцiй,
телекомунiкацiйнlrх центрiв та т.
iH

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

|24|.8
Ангари для лiтакiв, локомотивнi,
вагоннi, TpaMBaliHi та тролеriбусн i
депо

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

l24l 9
Будiвлi транспорту та засобiв
зв'язку iншi

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

|242 Гаражi х х х х х х

Vl"i, tL|lac вк|юча(:;

|- гарахсi (наземнi Ёr пiдземнi) та

|критl автомобiльнi стоянки
|Цеu rclас вк|tюча€ пtак(Dt(:
- навIси для велосипедiв
I|efu ю|ас не Burпloor,,l- автостоянки в булiвлях, *ol
використовуються, головним|
чином, для iнших чiлей|- станцii технiчного|
обслуговування автомобiлiвI0д9) l

х х х х х х

|242.I Гаражi наземнi 1,000 1,500 1.500
242.2 гаражi пiдземнi l,000 l,500 0.500 1,500

1242 з Стоянки автомобiльнi критi 1,000 1,500 0,500 1.500
|242 4 Навiси для велосипедiв 1,000 1,500 1,500
t25 Будiвлi промисловi та склади Булiвлi промисловостi, вiднесенi до групи

<Булiвлi промисловi та склади> (код 125)
ffержавного класифiкатора булiвель та споруд

ДК 018-2000, що використовуються за
призначенням у fосподарськiй дiяльностi

суб'ектiв господарювання, основна дiяльнiсть
яких класифiкуеrься у секцiях

B-F КВЕД ЩК 009:2010, та не здаються i'x
власниками в оренду, лiзинго позиrrкy



звiлbHeHi вiд оподаткування {р"266Э2 r) 
"2662ст.266 ПкУ)

Булiвлi промисловостi, ulл"есе"i ло .ру""
<<Булiвлi промисJIовi та склади> (код l25)

щерлсавного класифiкатора булiвель та споруд
Дк 018-2000, що використовуються за

призначенням у господарськiй дiяльностi
субОсктiв господарювання, основна дiяльнiсть

яких класифiкуеться у секцiях
В-F КВШД {К 009:2010, та здаються i'x
власниками в оренду, лiзинг, позичку

оподаткову€ться згiдно нижчевказаних ставок
1251 Будiвлi промисловi х х х х х х

l|ett клас вкцк)ча€
критi булiвлi промисловогс

призначення, напр}rклад
фабрики" MaricTepHi, бойнi.
пивоварнi заводи, складальнi
пiдприемства та т. iH. за ix
функцiональнllм призначенням
Цей кпас не вtdryюча€:
- резервуари, с}lлоси та скJIади
(1252)
- булiвлi сiльськогосподарського
ризначення (127 1

- комплекснi промисловi спорули
iелектростанцii, нафтопереробнi
}аводи та т, iH.), якi не мають
(арактеристик булiвель (23 0)

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

l25l. l
Булiвлi пiдприемств
машинобудування та
мет,lлообробноi промисловостi

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

1251.2
Будiвлi пiдприемств чорноi
металургii

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

1251.3
Булiвлi пiдприемств хiмiчноI та
нафтохiмiчноi промисловостi

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

125|.4 Булiвлi пiдприсмств легкоi
прмисловостi

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

l251.5 Булiвлi пiдпрrrсмств харчовоi
процисловостi

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

1251,6
Булiвлi пiдприемств медичноi та
мiкробiологiчноi промисловостi

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

|25| 7
Булiвлi пiдприемств лiсовоТ,
леревообробноi та целюлозно-
паперовоi промисловостi

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

l25l 8

Булiвлi пiдпрtlемств булiвельноi
iндустрiт, булiвельнлrх матерiалiв
та виробiв, скляноi та фарфоро-
фаянсовоi промисловостi

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

125| 9

Булiвлi iнших промислових
виробництв, включаючи
полiграфiчне

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



1252 Резервуари, силоси та склади х х х х х х
цgи клас включае:
- резервуари та cMHocTi
- резервуари для нафти та г€Lзу
_ сIlлоси для зерна, цементу та
нших сипких мас
- холодIlльник}l та спецiальнi
склади

Цей клас включае також:- складськi
Цей кJIас

майданчикlr
не включас:

- сiльськогосподарськi силоси Tajэкладськi булiвлi, ,лоl
]икор[iстовуються для сiльськогоI-осподарства (l27D|, волонапiрнi башти (2222l
.нафтотермiнали (2303) 

l

х х х х х х

|252 l Резервуари для
нафтопродуктiв та газу

нафти 1,000 l,500 1,000 1,500

1252.2 Резервуари та eMHocTi iншi 1,000 1,500 1,000 1.500
1252_з Силоси для зерна 1,000 1,500 0,500 1,500
1252.4 Силоси для цементу та iнЙlrх

сипучих матерiалiв
1,000 1,500 1,000 1,500

1252.5 Склади спецiальнi ToBapHi 1,000 1,500 1,000 l,500
|252.6 Холодильники 1,000 1,500 1,000 1,500
1252 7 Складськi майданчики l "000 1,500 1,000 1,500 l

1252 8 !чзц" унiверсальнi 1,000 1,500 1"000 1,500
|252.9 Склади та сховища ншI 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

l26t БУдiвлi для публiчних вистyпiв х х х х х хrkй. к.цас вкпючас:

l- кlнотеатри, концертнi булiвлi,
Jтеатри та т. iH.

|- зали засiдань та багатоцiльовi

lзали, що використовуються,

lголовн}rм чином, для публiчних

|виступlв
- кi}з}lно, цt{ркI{, музltчнi зали,
танцювальнl заJIи та дискотек}l,
естради та т. i" 

i

Цей к7ас не включас:|
- музеi, хуложнi галереi (1262)|- спортивнi зали (l265)i
- парки для вiдпочинку та розваг|(2412) 

I

х х х х х х

1261 1
Театри, кiнотеатри та концертнi
зitли

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

|261.2 Зали засiдань та багатоцiльовi
зilли для публiчних виступiв

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

1261.3 Щирки 1,000 1,500 1,000 1,500



126|.4 Казлrно, iгорнi будttнки 1,000 1,500 1,000 1,500
126|.5

п/frчrуJичнl та танцювальнI зали
дискотекtl

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

1261.9
)улlвjtt для пуOлlчних виступiв
ншl

1,000 1,500

х

l,000 1,500

l262 Музеi та бiблiотеки х х х х х
|ЦеU КlаС вктюча€:

l:._."Уr.i, хуложнi галереi,

i0loлloTeKIr та технiчнi центри
|Цri, к:7ас вк,lюча€ maп()Jl(:
- бУлiвлi apxiBiB
- будiвлi зоологiчнrrх таботанiчних садiulItей клас не о*rоrооr,;|
- лам'ятки icTopii ( 127З) 

l

х х х х х х

262 l музеi та художнi галереi 1,000 1,500 1,000 1,5001262,2 DlUJlloTeKи, книгосховtlша 1,000 1,500 0,500 1,500|262.3 технiчнi центри 1,000 1,500 1.000 1,5001262 4 lJlaHeтaplI 1,000 1,5о0 1,000 l,500|262 5 Dулlвлl apxlBlB l,000 1,500 0,500 1,500
|262 6

Будiвлi зооло.irнrж ,а
ботанiчних садiв

l 
"000 1,500 0,500 1,500

l263 Булiвлi навчальних та
дослiдних закладiв

х х х х х х

Цей включа€
дошкiльного т

навчанн,

- будiвлi для
початкового
отримання середньот ocBiTl
(дитячi ясла та сади, школи
коледжi, лiцеi, гiмназii тощо)
эпецiалiзованi (фаховi) школ}l
лрофесiйно-технiчнi навч.Lпьн
lаклади
.будiвлi для
lакладiв,
lакладiв,
'tей клас

спецiальнi
Рiзичними
}аДами

вищих навчальни:
науково-дослiдни:

лабораторii
в|Lпючае maKOJtc
школи для дiтей :

або розумовI{мI

заклади для
rерепiдготовкrr

фахово

метеорологlчнI станцiI
бсерваторii
{еч KIlac

ryртожиткr{
не вк|lюча€:

для сryдентiв та
чнtв (l 130)

бiблiотекlr (|262)
лiкарнi навч€lJIьнllх закладiв

l264)

х

lБуоl"r,i науково-дослiдr** ,а
l 26з. l l 

проектно-вишукувiulьних
lycTaHoB

1,000 l 1,500 l I I,ooo I "500 l

х х х



1263.2 Будiвлi вищих навчaIJIьн}ж
закладiв

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

126з.3
Булiвлi шкiл та iнших середнiх
навчальнlrх закладiв

Булiвлi загальноосвiтнiх ru".rаrоr* заЙадЬ
незалежно вiд форми власностi та джерел

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

, 266.2.2,i) л.266.2 ст.266 Гff(У)
|26з 4

Будiвлi професiлiно-техiiчних
навчiUIьн}тх закладiв

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

126з,5
БУлiвлi дошкiльних тапозашкiльних навчальних
закладiв

1,000 Будiвлi дошкiльнrrх навчальнrr" за*паБ
що використовуються для наданнJI

ocBiTHix послуг, звiльненi вiд
оподаткування

(пп.266.2.2 i) п.266 2 ст.266 ПКУ)

126з.6
Булiвлi спецiал""ф
закладiв для дiтеit з особливимиlпотребами 

l

1,500 0, l00 1,500

126з 7
Булiвлi закладiв з фа*о"о
перепiдготовки

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

|26з 8
Ьулtвлi метеорологiчних станцiй,
обсерваторiй

1,000 1,500 1.000 1"500

|26з 9
Булiвлi ocBiTHix та науково-
дослiдних закладiв iншi

1,00о I,500 1"000 1,500

|264 Булiвлi лiкарень та оздоровчих
закладiв

х х х х х х

l {ей вклк)ча€:
- заклади з надання медrrчноi

и хворим та TpaBMoBaH}lM
пацiентам

психlатрllчнl

профiлакторii,
лiкарнi,

диспансери?

пологовi будинки, материнськi та
чi реабiлiтацiйнi центр}r

|ЦеП к7ас (lЁ7ючас ,rn*o*;|

|- лiкар.нi навчальних заклалiв,I

lшпитirлl виправних закладiв.I

|в'язниць та збройнlж силl

|- 
бvлiвлi, що викор".rоuуrr"."|

д:п" термального_ та соляногоl
лlкування, функчiональноТ1
реабiлiтачiТ, пунктiв nepen""a"H"I
KpoBi, пунrсгiв ло"ор."*о.о|
грудного молока та т. i, 

l

Цеil к7ас не в*,tклчоr,l
- булинки-iнтернати для людейl
похилого BiKy та iнвалiдiв (l l30) l

Knac вк|lюча€ mакож:

|264,1
Лiкарнi багатопрофiльнi
територiального обслуговування,
навчальних закладiв

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

|264,2 лiкарнi профiльнi, длrспансери 1,000 I,500 1,000 1.500

1264.з
MaTeprrHcbKi та д}пяч
реабiлiтачiйнi центри, пологов
будинки

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

х х х х



1264 4
Полiклiнiки, .ryn*r, медичногс
обслуговування та консчльтаlтii

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

1264.5 1,000 1,500 1,000 1,500

l264.6
CaHaTopii, п@
центри функцiональноi
реабiлiтацii

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

1264 9
ЗакладIf лiкувалiнь
профiлактичнi та оздооовчi iHTTTi

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

х
12б5 JaJlи спортивнl х х х х х

i,
lt
l_

i,
lч

It

l;

l,
lB

k,

II1cll K|laC ВКПЮЧа
- бУдiвлi, що викор}rстовуються
спортивнIfх цiлях (баскетбол :

генiс у прлrмiщеннях, плаваль]
5асейни, гiмнастичнi залl
ковзанки або хокейнi майданчик
га т. in.), що передбачают
rереобладнання з улаштування.
рибун для глядачiв, терас дл
}идовIrщ та демонстрацiйни
tiлеli та т. ir
|ей клас не вюlюча(,

багатоцiльовi зали, щ
|ИКОРИСТОВУЮТЬСЯ, ГОЛОВНИI
tином, для публiчних виступil
l26l)

спортивнi майданчrrки длl
анять спортом на вiдкритом.,
oBiTpi, наприклад, TeHicHi *oprri
iдкритi плавальнi басейни тьщt
24|l)

€,.,I

"l
..?l

Hll

,,l
:иl

"IMl

"Ixl
,l
,,I

ol

иl

:/

I- I-

1265.1
J:Lли пмнастичнl, баскетбольнi,
волейбольнi, TeHicHi та т. iH.

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

1265.2 Басеrlни критi для плавання 1,000 1,500 000 500|265.3 Хокейнi та льодовi сrадiони Kplrri 1,000 1,500 l,000 ],500|265.4 манежi легкоатлетичнi 1,000 1,500
1,500

1,000 1,500
|265.5 fgр" 1,000 1.000 500l2б5 9 Зали gпортrтвнi iншi 1,000 l,500 1,000 1,500l27 Булiвлi нежитловi iншi Будiвлi, споруди сiльськогосподарських

товаровиробникiв (юридичних та фiзичних
осiб), вiднесенi до класу <<Будiвлi

сiльськогосподарського призначення,
лiсiвничтва та рибного господарства> (код l27|)
{ержавного класифiкатора булiве-rlь та споруд
ДК 018-2000, та не здаються iх власниками в

оренду, лiзинго позичку звiльненi вИ
оподаткування (пп.26б.2.2 ж) п.266.2 ст.266 ПкУ

Будiвлi, споруди сirrrсr*о.осподарських
товаровиробникiв (юридичних та фiзичних

осiб), вiднесенi до кпдсу <<Булiвлi
сiльськогосподарського призначення,

лiсiвництва та рибного господарства> (код l2,7|)
{ержавного класифiкатора булiвель та споруд

ДК t8lý:l000o та здаються ii власниками в

х



оренду, лiзинг, позичку оподатковуеr"с" з.tдно
_*-, нищчевказанихставок

l27t
Будiвлi сiльськогосподарськог0
призначення, лiсiвництва та
рибного господарства

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

цей Ntac вл*люча(
- булiвлi для вIlкористання
сiльськогосподарськiй дiяльност
наприклад, корiвники, стайн
свинарники, кошари, KiHH
заводIl, собачi розплiдникл
птахофабрики, зерносховищз
склади та налвiрнi булiвлi
пiдвали, винокурнi, винн
]MHocTi, теплrrцi
эiльськогосподарськi силоси та т
н-

||eti клас не вкпюча(|,. споруди зоологiчних т€

в

i,

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

1271 1 ьудI влl для тваринн1,1цтва 1,000 I,500 l 1,000 1,500
1271 2 ьудlвл для птахlвництва 1,000 1.500 1.000 1.500
271.3 Булiвл для зберiгання зерна 1,000 1.500 l,000 1,500
271 Будiвл слlлоснl та сlнажнi 1,000 1,500 1,000 1,500

|271.5 .ьудlвл1 для садiвництва,
виноградарства та виноробства

t,000 1,500

1J00

1,000 1,500

\2,71 Будiвл тепличного господарства l "000 1,000 l,500
|2,11,7 Будiвлi рибного господарства l,000 1,500 1,000 1,500
l271.8 Будiвлi пiдприсмств лiсiвниrцва

та звiрiвництва
1,000 1,500 1,000 l,500

127ll.9 Булiвлi сiльськогосподарськогс
призначення iншi

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

1272
Булiвлi для культовоi ,а
релiгiйноi дiяльностi

х х х х х х

Iteti lL|lac вкIюча€:
- церкви, каплицi, мечетi,
синагоги та т. iH.
Цей lФас вкlючае mак()Jtt:
- цвинтарi та похороннi споруди,
ритуальнi з€[JIи, KpeMaTopiirfeti кпас не вк,tючас:)
. cBiTcbKi релiгiйнi булiвлi, щоl
]икор}rстовуються як музеТ|
1262) 

l

, культовi та релiгiйнi будiвлi, щоl{е вI{користовуються aul
Iризначенням, а е пам'ятками|
сторii та apxiTeKTyptl (1273l l

х х х х

l272.1 Щерквrr, собори, костьоли, мечетi,
синагог}l та т. iH.

Об' екти Hep}л(oмocтi, що перебувак
релiгil"rних органiзацiй, cTaTyTrr (по.l

tapeecTpoBaнo у встановленому закоi
використовуються виключно для з

ixHboi cTaTyTHoi дiяльностi, включа]
здiйснюють дiядьнiсть засноваI

)ть у власност1
lоження) яких
roм порядку, та
iабезпечення
л.эчи Ti, в яких
ri такими

х х



_ релiгiйними органiзацiями дffi
(притулки, iнтернати, лiкарнi тощо), KpiM об'ектiв

HepyxoмocTi, в яких здiйснюсться вrrробн ичата/або
господарська дiяльнiсть, звiльненi вiд

оподаткуваннrI
(|п.266.?.2 и) п.266.2 ст 2бб ПКУ)

1272.2
Похороннi бюро та р"rуал"нi
зали

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

1272.3 Цвинтарi та KpeMaTopii 1,000 l,500 1,000 1,500

l273 lIам'ятки iсторичнi та TaKi, що
охороняються державою

х х х х х х

|ЦПП ютас вк!lюча(

j- булiвлi iсторlrчнi та TaKi, щr

iохороняються державою i н

|використовуються для iнши:
lцlлеи

|Цrrl клас вюlючас пtако)r

l- старовиннl руТни, щ(

lохороняються державою

iархеологtчнl розкопкI- булiвлi меморiального
художнього i декоративног(
прtIзначення, стаry'
Iteй юlас не вкOк)чае.
- музеi (1262)

х х х х

t

х х

1273 1 Пам'ятки icTopii та архiтектуЙ I,000 l,500 1,000 1,500

l27з.2
Археологiчнi розкопки, руiни таiсторичнi мiсця, що
охороняються державою

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

l27з.з|МеМОРiаЛИ,. хуложньо-
lдекоративнi булiвлi, статуТ

1,000 it,soo 1,000 1,500

l2,74
Булiвлi iншi, не класифiкованi
ранiше

х х х х х х

|Цrt ю7ас вtdqючас:
l.

l- , 
виправнl заклади, в'язнltцi,

lслlдчl lзолятори, армiйськi

|казарми, булiвлi мiлiцейськIlх та
lпожежних служб
,VlеП юlac вктюча€ maшo)t(:
- булiвлi, TaKi як автобуснi
зуп}lнки, громадськi туалети,
пральнi, лазнi та т. in 

iЦей кцас не в*пючаr,l
- телефоннi KiocKlt ( l24l )i- госпiталi виправних закладiв,I
в'язниць, збройних сил (126Ч|
- вiйськовi iнженернi споруд"I
Q!20) l

х х х х х х

1274 1 Казарми Збройних Сlrл 1,000 l,500 1,000 1,500

|274.2
Будiвлi полiцейських та
пожежних служб

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

1274.з Булiвлi виправних закладiв,
qlqниць та слiдчих iзоляторiв

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

|274 4 Будiвлi лазень та пралень 1.000 1,500 1,000 1,500



1274.5
БУлiвлi з облайтування
населених пункгiв

1,000 1,500 1,000

,',000

1,500

,J00ItHшl нежитловi примiщення,
що не включенi до
класифiкатору булiвель та
споруд

1,000 1,500

ПЩодатковi пiльги для фiзичних та юридичних осiб, вiдповiдно до пiдпункту 266.4.2пУпктУ 266,4 cTaTTi 2бб ПодаткоВого коДексу Украiни, iз сплати податку на нерухомеМаЙНО, ВiДмiнне вiд земепьноiдiлянкчна2022 piKB додаткч 1.2

** перелiк платникiвl ЩО BИHeceHi до 2 зони визначено в Додатку 1.3.

Сепищний Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



,Щодаток 1.2,
ло рiшення Авангардiвськоi селищноi ради

вiд 24 06 202I року J\b602-VIII

пЕрЕлIк
пiльг лля фiзичних та юридичних осiб, наданих вцповiдно ло пiдпунlсгу 2бб.4.2 пункгу266'4 cTaTTi 266 ПОДаТ"О"О:::1:".у Украiни, iз сплати податку на нерухоме майно,

Пiльги встановлюr,"JТУ'i;'ri$;'хжх;'J*::J'':." 
" 
*"о' ouo" та вводяться вдiю з 01 сiчня 2О22 року,

_ _: л__ _ 
АДМiнiСтРативно-територiальна одиниця, }{а якумlсцевого самовDялVва.н ня.

поширюеться дiя рiшення органу

* кТ> - селища мiськогО тиrтч: <С> - села;<Х> * селища;

група платникiв, категорь/класrrфiкаuiя будiвел ь та споруд
Розмiр пiльгrr (вiдсоткiв

суми податкового
зобов'язання за piK)Органи мiсцевого самоврядування raрrrrорiu"*ot

громади Авангарлiвськоi селищноi ради, комунальнi

";;;;i;;;;;,),яких е Авангардiвська селищна рада

lПiль.и 
визначzlються з }рах_чванняь{ норм пiдп.у-нкту

IýHKTY 266.2 craTTi 266 Податкового кодексr, Украiни. у
рiзних населених п_t-нюiв адмiнiстративно-терlл-горiальноi
затверjl)rýються окремо.

l2.З.7 цчнкr_л, 12.З стаггi 12. rrлнкт1, 30.2 статгi З0,
разi встановлення пiльг, вiдмiнниi на територiях
одиницi. за Kox(HиIvf населеним пунктом пjльги

Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ

l00

Селищний

,лр ння:
кол обдастi Код parioIly КОД КОАТУУ Категорiя

об'скта*
назва об'скта

UAs1 1000000000qý786 IIлýl rnnnlnnnrrtr
Uл5 1 l 000000000rý786 rIA<

UlrUtUUtUtrEJt l5 т Аваlrr,ард
UAs 1 1 ооOо{ухшlrоilс,( UAs11000100200s3{Bl т )L.riбодарське

UUUUUlJy5l' с Нова fiо;lиrlаUА51 1000 IT000023950 с ПрилrrлIаrlськеU.qf,I lUUUUUU00095786 UAst 1000100000тс50 Ulr:! l l Ut,U I UU)UUl{J85 х Рrцiсне

UAsl 100000000095тtб
UAsl r00010030055934
UА5110001()0{бOsо110



до рiшення Авангардi BcbKoi 
""#,"iН;ъ};вiд24.06 202l року J\} 602-VIII

Адреси об'екгiв житловоi та н.ежитловоi HepyxoMocTi, що вiдносятьсясплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земьльноi дiлянкrl-
- смт Авангард вулиця Ангарська: бВ, 70;7О/1; 7Ol2;
- сМт АвангарД ВУл}rЦя Базова: lA; 5; 8, 9А, gb: п/д: |2N1; 12N2; l2Б/2; l2Бlз; |2в;|2Г;12Е;l2ll;|2lЗ:14; l5; 15А; l5Б, 15B; l5i; l7; t8;
- смТ Авангард вулиця Теплична. 1, 1А; iъ; iв; 1Г; lЖ; 1Л; lП; lПГ; lH; 1УА/4; 1ПА;lЕБ; lПБ; lM; 1С; lПВ; lYA; lYA/l; lY; lФ; lЕ; lP; 4А;
- смт Хлiбодарське вулIrця Артилерiлi"опu, 6;
- смт Хлiбодарське улиця Одеська, 3;
- смт Хлiбодарське вулиця Тираспольське шосе 24;28;
- с. Прилrrманське вулиця Восточна, 200А;
- с. Прlrлrtманське вулиця Флотська, l58;
- с. Прилиманське вулиця Щентральна, 53.

Адреси обосктiв яситловоi та нежитловоТ HepyxoMocTi, що не вцображенi в списку,абО Ti' ЩО HoBocTBoPeHi (ЗбУДОВаНi, РеКОНСтруйованi) за замовчуванням виносятьGя до1 зони.

* смт Авангард вулIrця Абрикосова:1.

Селищний Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



l. Платники податку
Платники податкУ визначенi пунктом 267.1, с;таттi 267
2. 9б'скт оподаткування
Об'сктом оподаткування в}lзначено пунктоIуI 267.2.

Украiни.

ло рiшення Авангардi вськот ...#'"JH?l*;
вiд24.06.202l року ЛЬ б02-VI[

Елементи транспорт.ного податку

Податкового кодексу Украiни.

cTaTTi 267 Податкового кодексу

3. База оподаткчвання
Базу оподаткування визначено пунктом 267.З, gгаттi 267 Поджкового кодексу УкраТни.4. Ставкп податку
Ставка податкУ в}lзначена пунктом 267.4. cTarTi 267 ПодатIкового кодексу Украiни.5. Податковий перiод

Р Yл":::т1:1о", й (звiтн ий) перiод лор iB нюr: календар н о му ро ку.п

*r::,:*:T.i:_:Y, .з:-_ Гj:оjо"к сплати податку, строк та порядок подання,"',nT* 
::::i].11 

rу" ктам и zОТ . s -z ВТ . В Податко в<,.о *оiil.;tЙ;;
Z.пор"док с""аr" rl
ПодатоК сплачусться у вiдповiдностi до пункIу

Украiни.
2б7,7. cTaTTi 2б7 Податкового кодексу

Q' СтDоки сплати податку
CTpoKlr сплат}l податку вrвначенi пунктом 267.8 cTaTTi 267 Податкового кодексуУкраiни.

Се.пищний Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



ло рiшення двангарлiвськот ..,#,Жil#;
вiд24.а6.2О2l року NЬ б02-VIШ

Елементи плати за землю

?.Об' скт оподаткчвання
2. 1.Об'екти оподаткування

кодексу Украiни,
2.2.Об' eKTtl оподаткування

Податкового кодексу Украiни.

5.2.Перелiк пiльг для юридичних
Украiни.

!.цлатники податку за землю
1,1,платникiв земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексуУкраiни.

v*purlf 
fuаТНИКiВ ОРеНДНОi ПЛаТИ ВИЗНаЧено пунктом 288.2cTaTTi 288 податкового кодексу

земельним податком в}lзначено статтею 270 Податкового

орендною платOЮ визначено пунктом 288 з cTaTTi 288

3. База оподаткчвання
Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.| ст.27lПодатковогОкодексу Украiни.
4.Ставка податкч
СтавкИ земельноГо податкУ визначенi у Щолатку 3. l
Розмiр орендноi плат}l встановлюеться у дог<rворi оренди, вiдповiдно до пункту 288,5cTaTTi 288 Податкового кодексу Украiни та не м,оже буr,и меншою за'розмiр земельногоподатку.

5,3,перелiк земельних дiлянок, якi не пiдлягаlоть оподаткуванню земельним лодаткомвизначенО статтеЮ 28З Податкового кодексу YKpaiHlr,
5,4,Порядок та особливостi застосування пiльг визначено пунктами 284.2-284.4 cTaTTi284 Податкового кодексу Украiни.
5.5.Перелiк пiльг для юридичнrrх осiб, наданиx у межах норм пункгу 284.1 cTaTTi 284податкового кодексу ykpaiHrr.
пiльги щодо сплати земельного псдатку визначенi у Додатку 3.1,
б.податковий пепiод
Базовий податковий (звiтнийr) перiод дорiвнюе календарному року.

порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок поданнязвiтностi визначенНi статтями 27з,281,2вц, 286,287,289 Податпоuо.о кодексу УкраТни.

СтрокИ сплатИ вLlзначенО статтеЮ 287 Податкоlзого кодексу Украiни.

осiб визначено статтею 281 Податкового кодексу

осiб визна;ЧеНо статтею 282 Податкового кодексу

Сепищний Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



до pi шення Авангардiвськоi ..fl,"Jilff^l
вiд24.06 2021 року J\b 602-VIш

Ставки земеJIьного податку на 2022 piK,
введенi в дiю з 1 сiчня 2022 року

у1*ж,:1:fi 
с_теритооi-";.1;;Т,;"J,ТJ#Нffi *i#r^iярiшеннясамо органу мiсцевоговання:

код областi Кол райопу КодiКоАТУУ Категорiя
об'€кта*

Назва об'(кr,а
uА5110000шOOбqз78б IТА{l1опоlпrr7йБТ
UAs 1 l 00000ootltllszBo rIA<

UUUlUUtUUEJ0l5 т Аванга;rд
UА51100000ооооs5ъб ITA{l lfinjr

UА511000i0бЙ0830л т )Lriбодаllське
IJA5l IооооопiйпБ<тQк UAS1101001003005sя.l с Нова fio"rtrпar U{rU l UtrUUUzJ95ll с Пprr;rlrMaHcbKeUA5ll00000000095786 Uл511000100тбб23950

гипr': кС> - сепr,..Y,, _l1sДL- селий мБiйБ UлэI rUUUlUU5U0l4J85 х P&licHe
села:<Х>i - селища:

Вид цiльового призначення земел".

За земельцi дiлянТи,
нормативну

грошову оцiнку
яких проведено
(незалежно вiд

мiсцезнаходженняi

За земе.пьнi дiо""к"
за межами населених
пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких

не проведено

Код3
л.пя

юрlrллtч-
llllx осiб

д.jlя
фiзлrчнлrх

осiб

лJrя
юриiцrч-
пlrx осiб

iI.ця

фiзllчнllх
осiб1

0I
3 4 5 6
х х х х01.0l

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

01.02
01.03

д+r, ]

п-_
бýлgнfl}t ч]ермерського господарства 1,000 1,000 3,000 з,000

l+)l^ б(rлgtlня осОOиСтОгО селянсЬкого
госпqдарства

1,000 1,000 з,000 з,000

01.04 l+r)r ведення пtдсобного сiльського
господаDства

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

01 05 цJш rндивlдуi}льного садIвництва 1,000 1,000 з,000 3,00001.0б
1,000 1,000 3,000 з,00001 07
1,000 1,000 3,000 ],00001.08
Lqq0 | t,oOo 3,000 3,00001.09
1,000 1,000 з,QqO | з,ооо01 l0 дчtх llрOпаганди передового лосвiду ведення

эiльського господарства
1,000 1,000 з,000 3,000

01.1l цця надання послуг у сiльськомч госпопяпстпi 1,000 1,000 3,000 з,00001.12 lчlя розмlщення lнфраструктури оптових
ринкiв сiльськогосподаDськоl ппо пчктli i

1,000 1,000 3,000 з"000

01 lз лJlя tншого сlльськогосподарського
призначення

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

0l |4 lц_lя цlлеи пlдроздlлlв 0].0'l - 01.13 та для
збереження та використання земель прIrродно-
заповiдного фонлч

1,000 l,000 3,000 з,000

02 землi житловоi забудови х х х х02.0l /{ля оудlвництва t обслуговування житлового
будинку, господарських булiвель i спорул
(присадибна дiлянка)

1,000 0,100 з,000 0,1 00



02.02 ЩлЯ кОлект"""оaо *"rповогrr бr, 1,000 0,100 5,00002.03 0, l00
1,000 1,000 3,000 3,000

02.04 Пп<r бrr-i
1,000 1,000 3,000 3,000

02 05 Ппо 6,,-i
J лr tэrrиц l ба rндLlвlдуальних гаражi в I,000 Дидiщох

]щtsоюшащеi
до 0-0 l га - ставм

0,1 00
Для дiщок

зmяоюшощею
бiльше 0.0lга
стшп- 1,000

3,000 Для дiшок
загФною mоще&1
до 0,0lга - mrBle -

0,1 00
Дидiщсrк

заroьнOю шощею
бйьше 0.0lЁ Фшка

* 1,000 ]

1,000 1,000 3,000

5р00

3,000

02.06
1,000 0,10002.07 0, l00

02 08
1,000 1,000 3,000 з,000
1,000

х

1,000 з,000 3,000

03
03.01 х х х

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

03 02 l+l, uулlвяицтва та оослуговування булiвель
закладiв освiти

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

0з,03 д+lя uудlвництва та оьслуговування булiвель
закладiв oxopoн}r здоров'я та соцiальноi
цопомоги

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

0з 04 L+ra \rJлrБниц.гва та оОслуговування булiвель
lРОмадських та релiгiliних опганiqя lTi й

1,000 1,000 3,000 з,000

03.05 l,{Iя оудlВництва та обслуГовування булiвель3акладiв культурно-просвiтницького
обслуговування

1,000 1,000 з,000 3,000

0з Oб дчlя оудlвництва та оослуговування будiвель
екстериторiальних органiзацiЙ та опганiп

1"000 1,000 з,000 3,000

0з 07 лля оудlвництва та обслуговування булiвель
торгiвлi

1,000 1,000 з,000 з,000

03.08 /4ля 0удlвництва та обслуговування об'ектiв
туристичноi iнфраструкгури та закладiв
громадського хqрчування

1,000 1,000 з,000 3,000

0з.09 /+lя 0удlВництва та оОслуГовування булiвель
ц)едитно-фi нансов lrx установ

1,000 1,000 | 3,ооо 3,000

03. 10 лля 0удlвництва та обслуговування будiвель
pIrHKoBoi iнфрастрчктчри

1,000 1,000 з,000 3,000

03 11 лля оудlвництва та обслуговування булiвель i
споруд заклQдiв науки

l,000 1,000 з,000 з,000

0з.|2 Щля булiвництва та обслуго"у"а"н" Оиiве,rь
закладiв комунzLпьного обслчговчвання

1,000 1,000 з,000 з,000

03.1 з лля оудlвництва та обслуговування булiвель
закладiв побугового обслуговування

1,000 1,000 з,000 3,000

0з 14 Щля розмiщення та постiйноi лi"пi"осriЪр*Б
цснс

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

03 15 lц|я оудtвництва та обслуговування iнших
булiвель громадськоТ забулови

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

TI *- Ё---.-

гI



03.1б
1,000

х

1,000 3,000 3,000

04
04 01 Щля збере*ення

заповiднrrкiв
Tr-- л!:л,л-

,4uчDrлпUl r, (рUttЛУ
та викорtlстання бiосферних

х х х
l,000 ],000 1,000 I,000

04.02
1,000 1,000 1,000 1,000

04.03 цJй Ju(;рýжчtlня та використання нацlонalпьних
природн}rх паркiв

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

04 04 п
lлJlп
садiв

рUженнlI та використання ботанiчнихi 1,000
l

1,000 1,000 1,000

04.05
1,000 1,000 1,000 1,000

04.0б д+Iх з(.)ереження та в}lкористання
ц€ндр9л6.iчних паркiвъ

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

04.07 lчlя зоереження та використання паркiв-
пам'яток садово-паркового мистеIIтвя

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

04 08 лля зоереження та викооIIстанн l,000 1,000 1,000 l,00004,09 пl+r, 5\.rýрtrл(сuня та використання запОвiдних
урочищ

1,000 | t,ooo 1,000 1,000

04 10 лля зоереження та використаннrl пам'яток
природи

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

04 1l
1,000 1,000 l,000 l,000

05 JсruJII lншого природоохоронного
призначення

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

06 ,емлl оздоровчого призначення (землi, що
мають природнi лiкувальнi властивостi, якi
використовуються або можугь
використовуватися для профiлакгики
lахворювань i лiкування люлей)

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

0б.01 /ця oудlвцrtцтва t обслуговування санаторно-
оздоровчIrх закладiв

n,000 1,000 1,000 1,000

06 02 цля розроокir родовищ природних лiкувальних
pecypciB

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

0б.03 лля lнших оздсровчих цiлеl"l l,000 1,000 1,000 1,000
06 04 lчя цшеи пIдроздlлlв 06.01 - 0б.OЗ т& для

збереження та використання земель пр}rродно-
заповiдного фонду

1,000 1,000 l"000 1,000

х
07 Землi рекреацiйного пDизначення х х х

07 01 дця оудlвництва та обслуговування об'екгiв
рекреацiйного призначення

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

07 а2 Щля будiвництва та обслуговуuБ"Й оОе*тЬ
фiзичноi культури i спорry

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

07.0з дЩя :iнливiлуального дачного бчдi"r-rr* l,000 1,000 3,000 3,000
07 04 лля колективного дачного будiвн}lцтва l,000 1,000 3,000 з,000
07 05 )Jря цiлей пiдроздiлiв 07.0l - О7.04 та длJ

збереження та використання земель природно-
заповiдного фонду

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

08 Землi iсторико-культурного приз.rачБ"rrо х х х х
{J8.0l Щля забезпечення oxopoнIr обБЙБ кульrур"оr

спадщини
1,000 1,000 1,000 1,000

тт--



08,02
1,000 1,000 1,000 1,000

08.0з п
1,000 1,000 1,000 1,00008.04 пry,n цIJrtrи lllлроздlлlв U6.Ul - 08.0З та длrI

збереження та використання земель пр}rродно-
заповiдного фонду

1,000 1,000 1,000 1.000

09 5емлt лlсогосподарського призначення х х х х
09.0l Для ведення лiсового .осподiрййТ пБ!за**

q]ццм послуг
0, l00 0, l00 0,1 00 0.1 00

09.02 дця lншого лlсогосподарського пDизначення 0,1 00 0,1 00 0,100 0,1 0009.0з lцlя цlлеи пlдроздIлlв 09.0l - О9.02 та для
збереження та вt{користання земель природно-
заповiдного фонду

0,1 00 0,1 00 0,100 0, l00

10 3емлi водного фонду х х х хl0.0l l\ля експлуатацti та догляду за воднllми
об'ектами

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

10.02 /{ля оолаштування та догляду за
прибережн}lми захисними смчгами

1,000 1,000 3,000 з,000

l0,03 лля експлуатацtl та догляду за смугами
вiдведення

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

l0.04 fuя експлуатацii
гiдротехнi чними, iншимtt
спорудам}r i каналами

та догляду за
водогосподарськими

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

10 05 /ця Догляду за береговими смугами водних
шляхiв

1,000 1,000 з,000 3,000

10 06 Щля с нокосlння 1.000 1,000 3,000 з,000l0.07 цля риоогосподарських потреб 1,000 1,000 з.000 3,000l0.08 цля культурно-оздоровчих потреб,
рекреацiйних, спортивних i тчDистичних lliпей

1,000 1,000 з,000 | 3,00о

l0.09 Лля проведення начково-дослiлних noбiT 1,000 1,000 3,000 3,000
10.10 цJlя оудlвн}rцтва та експлуатацii

гiдротехнiчних, гiдрометрлrчних та лiнiйних
споруд

1,000 1,000 з,000 з,000

10.1l fuя будiвництва та експлуатачi'r' са"аrорiiЪ ,а
iншrrх лi кувально-оздоровчих закладiв у межах
прибережних захисних смуг MopiB, морських
заток i лиманiв

1"000 1,000 з,000 3,000

l0. l2 Для цiлей пiдроздiлiв 10.0l - Ю l l ,а дr"
збереження та використання земель природно-
заповiдного фонду

1,000 1,000 3,000 з,000

11 Землi промисловостi 1,000 I.000 3,000 3,000
l1.01 fuя розмiщення та en@

пiдсобнlrх i допомiжнлrх булiвель та споруд
пiдприемствами, що пов'язанi з користуванням
надрами

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

ll02 fuя розмiщення та е*@
пiдсобнlrх i допомiжнrrх будiвель та споруд
пiдприемстВ переробнОi, машинобу.аiвноi та
iншоi промисловостi

1,000 1,000 з,000 3,000

l 1,0з Для розмiщення -га е*с.rлуатiцii-Бноuнlж,
пiдсобних i допомiжнlrх будiвель та споруд
булiвельних органiзацiй та пiдприемств

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

цJt)r l ttш U l (J I сТОРи ко-кvльтчпного ппLl?няIJАUUq



l 1.04 lр до.";
|:т_:_?rrт t допомiжних будiвель та споруд
iтехнlчноi iнфраструктури (виробництва та
розподшеНня газу, постачання пари та гарячоi1
води, збирання, очищення та розполiлення|води) 

|

п

1,000 1,000 з,000 3"000

11 05 ,y,n цlJrЕи IlIлрOЗДlЛlВ Il.Ul - ll04 та для
збереження та використання земель природно-
заповiдного фондч

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

х
l2 D

х х х12.0l

пю2

п*,^ 1,vJrulц{t tll-l)l ,I.a експлУаТацlt будiвель i
споруд залiз ничного транспор-гу

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

дчrr' IJuзмlщення та експлуатацii будiвель i
}поруд морського тDанспоптч

],000 | t,ooo ] опо з,000
12.0з пLvrn рusмIщення та експлуатацii булiвель

]поруд рiчкового тDанспоптч
1,000 1,000 3,000 3,000

l2.04 l+rx рusмlщення та експлуатацii булiвель j

споруд автомобiльного транспорту та
цорожнього господаDства

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

12 05 плDа рuJмlщення та експлуатацii будiвель
споруд ав iацiliного тDанспоптv

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

12 0б ттl-\Jl^ рuзмlщення -га експлуатацii об'ектiв
трубопровiдного транспорту
п-_ ллл, -:

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

12.07 l\Jlл р(JJмrщtrння та експлуатацti булiвель
9цоруд мiського електDотDанспоптv

1,000 1,000 3,000 | з,O0о

12.08 п/\)lA p\JsIvrrщeHHJt та екСплУатацti будiвель i
споруд додаткових транспортних послуг та
допомiжних операцiй

I,000 1,000 | з,ооо з,000

12.09 лJr, розмIщення та експлуатацii будiвель i
9поруд iншого наземного тDанспоптv

I,000 | 1,o0o l з,ооо 3,000

12.10
1,000 1,000 3,000 з,000

13
l з,0l х х х х

1,000 1,000 3,000 з,000

|3.а2 лJlл IJOзМIщеннЯ та експлУатацii булtвель та
споруд об'екгiв поштового зв'язкv

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

l 3.03 цля розмIщення та експлуатачii iнших
технiчних засобiв зв'язку

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

1з 04 виключено 1,000 1,000 3,000 з,000
1 з.04 l+rя цrJIеи lllдроздlлlв l j.Ut - l3.03, l3.05 та для

збереження i влrкористання земель природно-
заповiдного фонду

1,000 l "000 3,000 з,000

l4 Jемлl енергетики х х х хl4.0l /{ля ро3мlщення, булiвництва, експлуатацii та
обслуговування булiвель i спорул об'ектiв
енергогенеруючих пiдприсмств, установ i
органiзачiй

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

|4.02 лля розмlщення, будiвництва, експлуатацii та
обслуговування будiвель i спорул об'екгiв
передачi електричноi та тепловоТ енергii

1,000 1,000 з,000 3,000

тт*- -,:



14.03
'Ц" u'п.о п
збереження та використання земель природно-
заповiдного фонлч

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

I5
l5 0l

ч ъ
i l пq пАrrrrt,tлrr,,-

х х х х
l,000 1,000 3,000 з,000

15 02
1,000 1,000 з,000 з,000

l5.03 |-+l^ р.,JlчlIщсння та nocTlrrHoТ дiяльностi
ДеРЖавноi прикордонноi спvжбй Vипqi-,,

l,000 I,000 3,000 3,000
l5.04 п|-ч,^ у\rJlчllщuнtlя та ПОСтtйноi дiяльностi

Я:i-Ч:::::,:,у-р"i" ...'
1,000 1,000 3,000 | з,ооо

15 05 дуrл рuJмIщення та пОстtйноi дiяльностi
Державноi спецiальноi с.пчжби .гl\яш.плhтr,

1,000 1,000 3,000 3,000
15.0б п/\J|л рчJмrщtrнtlя та пОСтlйноi дiяльностi

СЛУЖбИ ЗОвнiшньоi позвi пrи Vrrпят-,,
1,000 1,000 3,000 3,000

l5.07 п4+rл р\rJl}T !щgння та постlиноl дtяльностi iншrrх,
утворених вiдповiдно до законiв Украiни,
вiйськовlж формчвань

l,000 I,000 з,000 3,000

15 08 тr, цlJIои пtдроздlлlв l5,0l - 15,07 та дл,
lбереження та використання земель прлrродно.
lаповiдного фонлч

1,000 1,000 3,000 з,000

1б
],000 1,000 з,000 3,000l7

18
1,000 1,000 з,000 з,000
l"000 1,000 з,000 з,00019
1,000 1,000 3,000 | з,ооо

20 lJýмJlскористувачl, як1 мають у постiйному
користуваннi земельнi дiлянки, але не можуть
мати Тх на такому правi вiдповiдно до cTaTTi 92
Земельного кодексу Укра-iни

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

2l \_rPl ilн}1 державноl влади та органи мiсцевого
самоврядування, органи прокуратури, заклади,
установи та органiзацii, спецiалiзованi
caHaTopii Украiни лля реабiлiтацiТ, лiкування та
оздоровлення хворих, BilicbKoBi формування,
yTBopeHi у вiдповiдностi до за*о"i" Украiни,
Збройнi Силlt УкраТни та Дер*а""оi]
прикордонноi служблl Украiни, якi повнiстю|
утр}rмуються за рахунок державного або|
мiсцевого бюджету 

i

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

-"a*--"*rr-rrr"-.i, одиницi, по ко]кномY населеномY rмIкry,затверлжуються oкpel*ti перелiюл.

Зазttачасься код КОАТ_а'У, код об,пrстi та район.l,, назва 4цлlittiстративно-територiаътыtоТ одиницi або насотелlогtl пlнкц, аСю територii об'rдlritноi
|f,i[;:ff""' 

ГРО^tаJИ, tla Пti lloltlИpKrcr ьея дiя рiluенrrя op,nir, 
"i"ц..u, 

о *.,оuр*tiu,;:,r ;";i;;;;;"":; Ki_tbKic ъ ря, tKiB пlо;ке бr пr

впд цйьовоrо призначенfiя земель за]зЕачаr:ься згiдно з Класифiкацiсю видiв цilьового признаqеЕяя земе;Iь. затверджёною нака3ом
ff:fiН:ТrilЪТ:r-IТ3il11-'i,ёЖmЪrJсiв вiд 2З """,- zoio p"-y:j,[ i+в,,ор""фо"о"о,о 

" 
l,ti.,i","pcTBi юЪтицii vкраiни oi

Сrавли по,цатц,
кодекс]. }'краiirи (значеяня

3 cmTTi 12, пуrм1,30.2 отатгi 30, gгатýй 274. 277 lIодаткового

Селищний Сергiй ХРУСТОВСЬКИЙ



Додаток 3.2,
ло рiшення АвангардiвськоI селищноi ради

вiд24.06.2021 року -]\Ь б02-'VIп

пЕршлIк
пiльг лля фiзичних та юридичних*осiб, наданIrх вiдповiдно до пункт у 284,|cTaTTi 284ПодRткового кодексу YKpaihr, i, .п"uЪ земельного податкуl

. о, .Il#Х#}Т,'ЛЮЮТЬСЯ "u "P"'opi, 
Д"пr"uрдi"."*оi селищноi радir та вводяться в дiю

,i.ч..}#l':lffi;^#еРlrТОРiаЛЬна одиниця, на яку поширюеться дiя рiшення органу

<<Tl> - селища мiського типу; <С> - села:<Х> - селища:

""Тrfl;"::;Y-Тffi:i,;#1ЖН:::"J:li.т1T:.т}:.],r.j] 
пr"*r t2,з cTarTi 12, пункry 302 ста,пi 30, сrатей 28l i 2s2

одипицi, за кожниIr{ населеним пункто},l
_ерджтIо,гься oKpeil{o

Се.пищний

lнlстративно JI epиTopizurbHoi
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1. Платники податку 
ЕЛеМеНТИ €ДИНого податку

ПлатнrrкiВ единогО податкУ визначенО статтеЮ 29l Податкового кодексу Украiни.2.Ставка податку.
ВстановиТrr ставкИ лля фiзиЧних осiб - пiдпрlrеМцiв, на один календарний мiсяцьзалежно вiд виду дiяльностi .,iдrо нацiонального Ьасифiкатора Украiни, затвердженогонаказоМ'ЩержспожиВстанДарry Украiни вiд l1 l0 2OlrJф цsi iз"й""r"i" до нього змiнами.- Для першоi групи платникiв едtlного податку (фiзичних 

".ioj 
iii 

"iдсоткiв ло розмiрупрожиткоВОго MiHiMYMY ДЛя праЦезДатних осiб, uЪruпоuпarо.о законом на 0l сiчняподаткового (звiтного) ро*у
- для друГоi групИ платникiВ единогО податкУ (фiзичниХ осiб) 10 вiдсоткiв ло розмiрумiнiмальнОi заробiтнОi платИ встановлеНоi законом-rru bt сiчня подur*оuо.о (звiтного) року.ставки единого податку для третьот та четвертоi групи визначенi статтею 29зподаткового кодексу Украiни.
3. Податковий перiод
Податковi (звiтнi) перiоди для платникiв единого податку в}lзначено статтею 294IIку4, Порядок нарахування та строки сплати сдипого податкуПорядок нарахуванfiя та cTpoкt{ сплати ед}lного податку визначено статтею 295 пку5. Ведення облiку i складання звiтностi платниками единого податкуведення облiку i складання звiтностi платнrrками единого податку вllзначено статтею296 Податкового кодексу Украiни.

Селищний хрустовськиЙ
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Елементи збору за мiсця паркування транспортних засобiв

I. Платники збору
1,1, Платнrrки збору вlrзначенi пунктом 268-|.1.1. cTaTTi 268-1 Податкового кодексуУкраiни.
1,2, Перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведен}ж для органiзацii та провадженняДiЯЛЬНОСТi iЗ ЗабеЗПеЧеННЯ ПаРКУВання.транспортнrш засобiв, в якому зазначаються ixмiсцезнаходження, загальна площа, ,ех.riчпе оопulrr.у"uння, кiлькiсть мiсць для паркуваннятранспортних засобiв, визначено в ЩодаткУ 5,1. р*Ъ' з перелiком осiб, якi уповноваженiорганiзовуватll та провадtIти дiяльнiсть iз заьезпечьпп" пuрпування транспортн1.1х засобiв.2. обrекг i база оподаткування збором2,1' об'ектом оподаткування е земельна дiлянка, яка спецiально вiдведена длязабезпечення паркування транспортнlrх засобiв на автомобiльнлrх дорогах загальногокористування, тротуарах або iнших мiсцях, а також KoMyHaJrbHi гаражi, стоянкtl" паркiнгlr(будiвлi, споруди, iх частrrнlr), якi побудованi за |а"унок коштiв мiсцевого бюджету" зав}lняткоМ площi земельноI дiлянкlr, 

"*u "iдuaдaru on" б*ппurпого паркування транспортнихзасобiв, передбачених статгею З0 Закону v*рuй" 1про основи соцiальноi захищеностiiнвалiдiв в YKpaiHi>
2,2, Базою оподаткування е площа земельноi дiлянкrt" вiдведена для паркування.3' СТаВКИ ЗбОРУ ВСТаНОВЛЮЮться за кожнrrй день провадження дiяльностi iз

:?9:::::'_1|] 1uП*v"аННЯ 
ТРанСпортн}rх засобiв у гривнях за l кв. метр площi земельноiДlЛЯНК}l, ВtДВеДеНОi ЛЛЯ ОРГаНiЗаЦii Та Провадження TaKoi дiяльностi, у |оз*lрl 0,01 вiдсотокмiнiмальнОi заробiтнОТ плати, установленоi законОм на ] сiчнЯ ,ооur*йЁ-ю (звiтного) року.4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4,1, Сума зборУ за мiсцЯ лп" .ruр*у"ання транСпортних засобiв, обчислена вiдповiдно доПОДаТКОВОi ДеКЛаРаЦii 3а ЗВiТНИй (податковlrйr) *uuprun, сплачуеться щоквартально, увLlзначени}i Для квартального звiтного (податковьго) .rерiоду arpon, за ,iсцез"аходженнямоб'екта оподаткування.

З-З:,::,::::.* :r*l'i 'n* пiдроздiл без статусу юридичноi особи, що провадить

"nu,:1*1.0opy J контролryр.тому ор.u"iза ,iсцезнu*оо*.r"Ъr.."^;'.Й""';i;;;;
4.3. Базовий по ному кварталу

Селищний Сергiй ХРУСТОВСЪКИЙ
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1. Перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведених для органiзацii тапровадження дiяльностi iз забезпечення паркування. транспортних засобiв, в якомуз:шначаються ix мiсцезнаходження, загальна площа, технiчне облаштування, кiлькiсть мiсцьдля паркуваннrI транспортних засобiв:

Nь

мiсцезнаход
ження

вiдведеного
майданчика

для платного
паркуваннrI

Тип паркуваJIьних
мiсць

кiлькiсть
мiсць Площа

З Hrrx мiсця для
iнвалiдiв

вiдповiдно до
Закону Украiни

<Про основи
соцiальноi

захищеностi
iнвалiдiв в
YKpaTHi>

одеська
область,

Овiдiопольс
ькиrl район,

смт
Авангард, в

межах
вулицi
Базовоi

rrapкyBilпbнl мlсця
для легкового

автотранспорту
площею 5,5 м. х2,5
_д (13,75 м2)

2l0 мiсць 2 887,5 м2
36 мiсце
(495 м2)

Паркувальнi мiсця
для легкового

автотранспорту
площею 7,5 м. х 2,5

м. (l8,75 м2)

б3 мiсць l031,25 м2
8 мiсць

(l50,00 м2)

Паркувальнi мiсця
для вантажного
автотранспорry

площею 8,0 х З,0 м.

Q.4,0 м2)

3З мiсць 792,00 м2
2 мiсця

(48,00 м2)

Разом 32l мiсце 5022,75 м2
4б мiсце

(505,00 м2)
'r

Сепищний Серriй ХРУСТОВСЪКИЙ

2, ПерелiК осiб, якi уповноваженi органiзовувати дiяльнiсть iз забезпеченняпаркування TpaнcпopTHrrx засобiв - КП <Авангардкомунсервiс>>.

l
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Елементи турпстпчноrо зборуl. Платники збору
ПЛаТНИКИ ЗбОРУ ВltЗНаЧеНi ПУнктом 268.21. cTaTTi 268 податкового кодексу украiниПлатниками збо,рУ 

"е,ornyro бути особ", 
"*l 

вrrзначенi пунктом 268.2,2.cTaTTi 268податкового кодексу Украiни.
2. Ставка збору
Ставка збору встановлю€ться за кожну добу тимчасового розмiщення особи у мiсчяхПРОЖИВаННЯ (НОЧiВЛi)" В}ВНаЧених пiдпунктом zОЪ s 1 пункту 268.5 cTaTTi 2б8 податковогокоДексУ Украiни, У розмiрi 0,5 вiДсотка - для u"уrрi-*rоо.Ё ,ур".rу та 5 вiдсоткiв - дляв'iзного туризму вiд розмiру мiнiмальноi заробiтпот nrurr, встановленоi законом на l сiчнязвiтногО (податковОго) року, для однiеi особи au oony добу тимчасового розмirцення.3. База справляння збору
Базою справляння збору € загальна кiлькiсть дiб тимчасового розмiщення у мiсцяхпрожlrвання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 cTaTTi 268 Податковогокодексу Украiни.
4. ПодатКовi агепти та мiсця проживання (ночiвлi)
4,1, СпраВляннЯ зборУ може .дй"п.uurrr", . тимчасового розмiщення у таких мiсцяхпроживання (ночiвлi):
а) готелi, кемпiнгrt, мотелi, гуртожитк}r для приiжджих, хостели" булинки вiдпочинку,ТУРИСТИЧНi баЗИ, гiрськi nprrynnn, табори дп" ,iдпочинку, nau,ciora#;; ;#";;;"готельногО тигtу, caнaтopнo-KypopTHi закJIади;
б) житловий бУлино*, 

1'Р"ЪvлоВа до житлового булинку" квартира, котедж, KiMHaTa,садовиr1 будllнок' дачнrtй будrrнок' буль-якi iншi o6'un n, що urrпорrarовуються длятимчасового проживання (ночiвлi).
4,2, Справляння збору може здiйснюватt{ся такими податков}rмtl агентами:
а) юридичн}{мIt особамrr' фiлiями' вiддiленнямлr, iншимлr вiдокремлен}lми пiдроздiламиюридичнt{х осiб згiдно З пiдпунктом 268.7.2 пункту 268 7 cTaTTi 2Ь8 Податкового кодексуYKpaiHrr, фiзичнимlr особамИ - пiдприеМцями, якi надають послуги з тимчасового розмiщенняосiб у мiсцях проживання (ночiвлi), вtlзначених пiдпунктом 268.5.1 cTaTTi 2б8 Податковогокодексу Украiни;
б) квартирно-посередницькими органiзацiями, якi направляють неорганiзованих осiб зметоЮ ix тимчасОвого розМiщеннЯ у мiсltях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом"б" пiдпуНкту 2б8,5,1 пунктУ 268.5 статгi 268 Податкового кодексу Украiни, що належать

фiзичним особам на правi власностi або Ha.rpu"l *орrф"ur* за договором HaI-rMy;в) юридиЧнимИ особамrr, якi уповнОважуються сел}rщною радою, справляти збiр на
умовах договору, укпаденого з селищною радою,

перелiк податков}rх агентiв та iнформацiя про них розмiщуються та опр}rлюднюються
на офiцiriному веб-саirтi селrrщноТ радrr.

5. Особливостi справляння збору
особливостi справляння збору вI{значено пiдпунктам и 268.6.1-268.6.з. пункту 268.6статгi 2б8 Податкового кодексу VкрiТни.
б. Порядок сплати збору

Податковi агентLI сплачують збiр
визначенlrй для квартального звiтного

за свотм мiсцезнаходженням
(полаткового) перiоду строк

щоквартально, у
та вiдповiдно доподатковоi декларацii

Селищний хрустовськиЙ


