
Додаток l
до рiшення xxxvl cecii vII скликанн,
Крисинськоi сiльськоi ради
вiд 15 липня 20l9 року N9 4З l -VII

ПОЛОЖЕНЕЯ
про порядок справляння }емельного податку, орендноi плsти ]а земельнi

дiлянки та встановлення ставок земельного податку i орендноi плати
на територii Крисинськоi сiльськоi ради

1.Загальнi положення

,Щане Положення про порядок справляння земельного податку, орендноТ плати

r З& земельнi дiлянки та встановлення ставок земельного податку i орендноi плати

Еа територii Крисинськоi сiльськоi ради розроблено на пИставi fIодаткового
кодексу УкраiЪи (зi змiнами), Бюджетного кодексу Укрдни (зi змiнами), Закону
Украiни "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi" (зi змiншли),

2. Платники земельного податку

2.1. fflrатниками податку е (269.1. ПКУ):
- вJIасники земепьних дiлянок, земельних часток (паiв) (269.1.1 , ПКУ);
- землекористувачi (269. 1.2. IIКУ).
2.2. Особливостi справляння податку суб'ектами _господарювання. 

якi

застосов},ють спрощену систему оподаткуваЕЕя, оОлlку та звlтност1,

встановлюються у вiдповiдностi до "Положення та ставки €диного податку для
суб'сктiв господарюванtiя, якi застосовують спрощену систему оподаткування,
облiку та звiтностi" та главою 1 роздiлу XIV Податкового кодексу УкраiЪи (269,2.

пку).

3.Об'скги оподаткування земельним податком

3.1. Об'сктами оподаткування земельним податком е (270.1. ПКУ):
- земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi або користуваннi (270.1.1.

ПКУ);
- земельнi частки (паi), якi перебувають у власностi(270,1 .2. ПКУ).

4.База оподаткувацня земельним податком

4.1. Базою оподаткування земельним податком е (271.1.ПКУ):
- нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок. розташованих у межах

населених пунктiв з урахуванням коефiцiента iндексацii, визначеного вiдповiдно

до порядку, встановленого цим роздiлом (271.1.1.ПКУ);



_ площа земельних дlлянок, Еормативну грошову оцlнку яких не проведено
(271.1.2.пку).

5.Ставки земельяого податку

5.1. Ставка земельного податку за земельнi дiлянки. нормативЕу грошову
оцiнку яких проведено (незалежно вiд мiсцезнаходження) встановлю€ться
вiдповiдно до ст.274 ГIодаткового кодексу Украiни, а саме:

- Ставка податhry за земельнi дiлянки. нормативну грошову ouiHKy якrх
проведено, встаЕовлю€ться у розмiрi не бiльше 3 вйсоткiв вiд ix нормативноТ
грошовоi оцiнки, для земель заг.lльЕого користування - не бiльше 1 вiдсотка вiд ii
нормативноi грошовоi оцiнки, а для сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3
вiдсотка та не бiльше l вiдсотка вiд ix нормативноi грошовоi оцiнки. (274.1,ПКУ);

- Ставка податку встановлюсться у розмiрi не бiльше 12 вiдсоткiв вй ix
нормативноi грошовоi оцiнки за земельнi дiлянки, якi перебувають у постiйному
корисryвалнi суб'сктiв господарювання (KpiM державноi та комунальноi форми
власностi), (21 4.2IIКУ),

5,2. Ставки земельного лодатку за земельнi дiлянки, розташованi ]а межами
населепих пунктiв, нормативну грошову оцiнку яких не [роведецо
встановлюсться вiдповiдно до ст. 277 Податкового кодексу Украitrи, а саме:

- Ставка податку за земельнi дiлянки, розташованi за межами населених
пунктiв, встановлюсться у розмiрi не бiльше 5 вiдсоткiв вiд нормативноТ грошовоi
оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi, а для
сiльськогосподарських угiдь - не менше 0,3 вiдсотка та не бiльше 5 вiдсоткiв вiд
нормативноi грошовоТ оцiнки одиницi плоцi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим
або по областi. (277.1.ПКУ).

5.3. Затвердженi ставки на територii Крисинськоi сiльськоI ради
Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi даним рiшенням та цим fIоложенням:

код областi Код району
Код

згiдrо з коАтУУ
Найменування

населеного пункry

20 04 бз20885001 с. Крисине

20 04 бз20885002 с. Бабенки

20 04 632088500з с. Кадниця

20 04 бз20885004 с-ще Максимiвка

20 04 6320885005 с. Новоселiвка



I Вид цiльового прпзначення земсль

Ставки податцу (вИсоткiв нормативноi
грошовоi оuiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких проведеяо
(ltезалежно вИ

мiсцезIrдходження)

за земельнi дiлянки за
меrками ндселених

пуrrктiв, нормативIlу
грошову оцiнку якfiх

не проведеЕо

код няйменчвапня
для

юридичних
осiб

для
фiзичflих

осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб

01 3емлi сiльськогосподарськоf о признqчення

01.01 !ля ведення товарного
сiльськогосподарського
випобниптва

0,500 0,500 5,000 0,з00

01.02 ,Щля веденrrя фермерського
господарства

0,500 0,500 0,з00 0,з00

01.0з ,Щля ведення особистого
сеJlянського господарства

0,500 2,000

01.04 Для ведення пiдсобного
сiльського господарства

0,100 0,100 0,100 0,100

01.05 Дя iндивiдуального
садiвництва

0,500 0,500 0,500 0,500

01.06 Для колективного садiвництва 0,500 0,500 0,500 0,500

01.07 Для городництва 0,500 0,500 0,500 0,500

01.08 [ля сiнокосiння i випасання
худоби

0,з00 0,з00 0,300 0,300

01.09 ,Щля лослiдних i навчztльних

цiлей
01.10 ,Щля пропаганди передового

досвiду ведення сiльського
господарства

01.1 1 ,Щля надання послуг у
сiльському господарствi

0,з00 0,з00 0,300 0,300

01.12 ,Щля розмiщення iнфраструктури
оптових ринкiв
сiльськогосподарськоi продукцi]

01.1з [ля iншого сiльськогосподарсь-
кого призначення

0,з00 0,з00 0,300 0,300

01. 14 fuя цiлей пiдроздiлiв 01.0l-
01.13 та для зберехецня та
використання земель природно_
заповiдного фонду _

0,300 0,з00 0,300 0,300



лтловоi забчдови02 Землi жI

,Щля булiвництва i
обслуговування житлового
будtлнку. господарських
булiвель i споруд (присадибна

дiлянка)а

0,100 0,050 0,050 0,050
02.01

0,050 0,050 0,050 0,05 0
02.02

0,050 0,050 0,050 0,050
02.0з ,Щля будiвниuтва i

обс.гryговування
багатоквартирного житлового
будинку

0,05 0 0,050 0,050
02.04 ,Щля будiвництва i

обслуговування будiвель
тимчасового проживання

0,050

02.05 0,050 0,0з0

0,050 0,03002.0б lДля колективноl о гарФкного

lбудiвництва
02.07 Для iншоi житловоi забудови 0,100 0,05 0

02.08 !ля чiлей пiлрозлiлiв 02.01-

02.07 та для збереження та
використання земель природно-

""-лоi.нпгп rhонпv

03
03.0l fля будiвниuтва та

обсrryговування будiвель
органiв державноТ влади та
л"i.,,Аалгл .ямпRпяпvванняп

1.000 l 1.000 
l

1,000 1,00003.02 Для будiвцицтва та
обслуговування будiвель
.о.rrпiв освiти4

1,000 1,0000з.Oз ,Щля будiвництва та
обслуговування будiвель
закладiв охорони здоров'я та

"ппiяпr-яоТ пara,омоги4
1,000 1,0000з.04 ,Щля буаiвництва та

обслуговування будiвель
громадських та релiгiйних
органiзацiйа

03.05 Для будiвництва та 1,000 1,000



обсJryговування будiвель
закладiв культурно-
просвiтницького
обслуговування4

03.06 flля будiвництва та
обслуговування будiвель
екстериторiальних органiзачiй
та органiв4

0з.07 flля булiвництва та
обслуговування будiвель
торгiыi

2,000 2,000

0з.08 ,Щля булiвництва та
обслуговування об' cKTiB

ryристичноi iнфраструктури та
закладiв громадського
харчування

2,000 2,000

0з,09 .Щля булiвничтва та
обслуговувалня будiвель
кредитно-фiнансових установ

2,000 2,000

0з. 10 ,Щля булiвничтва та
обслуговування будiвель
ринковоi iнфраструктlри

0з.11 ,Щля булiвництва та
обслуговування булiвель i
споруд закладiв науки

0з.l2 ,Щля будiвництва та
обслуговування будiвель
закладiв комунального
обслуговування

1,000 1,000 1,000

03.13 {ля будiвництва та обслуго-
вування будiвель закладiв
побутового обслуговування

1,000 0,050

0з.14 ,Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi органiв .ЩСНСа

1,000 1,000

0з. 15 .Щля булiвництва та
обсrryговування iнших будiвель
mомадськоi забудови

2,000 2,000

03.16 fuя цiлей пiдроздiлiв 03.01-
03.15 та дT я збереження та
використання земель природно-
заповiдного фонду



Земл i п рир9дц9;14ц99!дц9ц9lфцд04
04.01 ,Щля збереження та

використання бiосферних
заповiдникiв

04.02 ,I|ля збереження та
використання природних
заповiдникiва

0,100 0,100

04.0з Щля збереження та
використанt{я нацiональних
приDодних паркiв4

0,100 0,t00

04.04 Щля зберехення та
викоlэистання ботанiчних садiва

0,100 0,100

04,05 .Щля збереження та
використання зоологiчних
паркiв

0,100 0,100

04,06 .Щля збереження та
використання дендрологiчних
паркiв

0,100 0,100

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

0,100 0,100

04.08 [ля збереження та
використalItня закzLзникlв

04,09 ,Щля збереження та
використання заповiдних
уDочищ

04.10 ,Щля збереження та
використання пам'яток природи

04.1 1 .Щля збереження та
використання регiона.пьних
ландшафтних паркiв

05 1ем-пi iнпrого ппиподоохоDонного призначення

06 землi оздоровчого призначення (землi, що мають природнl лrкувальн
властивостi, якi використовуються або MotKyTb використовуватися

для профiлактики захворювань i лiкування людей)

06.01 ,Щля булiвничтва i
обсrryговування саЕаторно-
оздоровчих закладiва

0,з00

06.02 Щля розробки роловищ
природних лiкувальних pecl,pciB

0,з00

06.0з Для iнших оздоровчих цiлей 0,300



l
06.04 fuя чiлей пiлроздiлiв 06.01-

06.03 та для збереження та
використання земель природно-
заповiдного фонду

0,з00

07 Землi рекреачiйного призначення
07,0l ,Щля будiвництва та

обслуговування об'сктiв
рекреацiйного призначення4

0,100

0,7.02 ,Щля будiвничтва та
обслуговування об'сктiв
фiзичноТ культури i спортуа

0,100

07.0з Дя iндивiдуального дачцого
будiвництва

0,100 0,100 0,100

07.04 ,Щля колективпого дачного
будiвництва

0,100 0,l00

07.05 fuя цiлей пiдроздiлiв 07.0l-
07.04 та для збереження та
використання земель природно-
заповiдного фонду

0,100 0,100 0,100 0,100

08 Землi iстоDико-кyльтурного призначення
08.01 .Щля забезпечення охорони

об'сктiв культурноi спадщини
0,100 0,l00

08.02 ,Щля розмiщення та обслуго-
вування музейпих закладiв

08.0з Щля iншого iсторико-
культурного призfi ачення

0,100 0,l00

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

0,100 0,100

09 Землi лiсогосподдрського призначення
Податок за лiсовi землi справлясться як склддова peHTHoi плати, що

визпачаеться податковим законодавством (ст.273.1 ПКУ)
09,01 ,Щля ведення лiсового

господарства i пов'язаних з ним
послуг

0,t00 0,100 5,000 1,000

09.02 Щля iншого лiсогосподарського
tIризначення

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

09.0з ,Щля цiлей пiдроздiлiв 09.0l-
09.02 та для збереження та
використання земель [риродно-

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



заповiдЕого фонду
10 Землi водного фqнду

10.01 .Щля експлуатачii та догляду за

водними об'ектами
0,500 0,500 0,500 0,500

l0.02 .Щпя облапrтування та догляду за
прибережними захисними
смугами

0,500 0,500 0,500 0,500

10.0з .Щля експлуатацii та догляду за

смугами вiдведення
0,500 0,500 0,500 0,500

10.04 Дя експлуатацiI та догляду за

гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими спорудами
i каналами

0,500 0,500 0,500 0,500

10.05 Щля догляду за береговими
смугами водних шляхiв

0,500 0,500 0,500 0,500

10.06 Для сiнокосiння 0,500 0,500 0,500 0,500

10.07 Для рибогосподарських потреб 0,500 0,500 0,500 0,500

10.08 [пя кульryрно-оздоровчих
потреб, рекреачiйних,
споDтивних i туристичцих цiлей

10.09 Для проведенЕя науково-
дослiдпих робiт

1,000 1,000 5,000 5,000

10.10 .Щпя будiвництва та експлуатацii
гiдротехнiчних, гiдрометричних
та лiнiйних споруд

0,500 0,500

10.11 Для будiвництва та експлуатацii
санаторi'tЪ та iнших лiкувально-
оздоровчих закладiв у межах
прибережних захисних смуг
MoniB. морських заток i лиманiв

10.12 fuя чiлей пiдроздiлiв 10.01-
10.11 та для збереження та
використання земель природно-
заповiдного фонду

0,500 0,500 0,500 0,500

11 Землi

l1ля розмlщення та експлуатацtl
основних, пiдсобних i
допомiжних будiвель та споруд
пiдприсмствами, що пов'язанi з

користуванням надрами

промисловостr
11.01 l,000 5,000

11,02 Для розмiщення та експлуатацii 1,000 5,000



основних, пiдсобних i
допомiжних будiвель та споруд
пiдпри€мств переробноi,
машинобудiвноi та iншоТ

промисловостl
11.03 fl" ро.мiщ"нн" та експлуатацii

осповниь пiдсобних i
допомiжних будiвель та споруд
булiвельних органiзаuiй та

1,000 5,000

11,04 Ця-розrЦ"tпн"rаексплуатачii
)сItовних, пiдсобних i

1опомiжних будiвель та споруд
гехнiчноi iнфраструктури

:виробництва та розподiлення ,.

]азу, постачання пари та гаряtlоl

води, збирання, очищення та
лл"-л.i.сяяq пппи)

1,000 5,000

5,000 5,000 5,000 l 5.000
1 1.05 Дм цiлей пiдроздiлiв 11.01-

11.04 та для збереження та
використання земель природно-

заповiдного фонду
|2 Земл транспо lry

5,000
12.01 ,Щля розмiщення та експлуатаI1l

будiвель i спорул за,T iзничного
транспорту

l,00U

|2.02 ,Щля розмiщення та екс[пуатацц
будiвель i спорул морського

12.0з ,Щля розмiщення та експлуатацl1

будiвель i спорул рiчкового

|2.04 ft" ро.riщенн" та експлуаталii
будiвель i споруд
автомобiльного транспорту та
-ллл*-.л"л ".r"rran"r'lcTBa4

1,000 5,000

12.05 !ля розмiщення та експлуатацl1

будiвель i спорул авiацiйного
тпанспоDтv

12.06 !й-роr*iщ"rrн"rаексплуатацii
об'сктiв трубопровiдного

1,000 0,з00



трацспорту
l2.07 ,Щля розмiщення та експлуатацiТ

будiвель i спорул мiського
електротранспорту

12.08 ,Щля розмiщення та експлуатацii
булiвель i спорул додаткових
транспортних Ilослуг та
доцомiжних операцiй

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

12.09 ,Щпя розмiщення та експлуатацii
булiвепь i споруд iншого
наземного транспоDту

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

12.10 ,Щля цiлей пiдроздiлiв 12.01-
12.09 та для збереження та
використання земель природЕо-
заповiдного фонду

1,000 1,000

13 Землi зв'язку
l з.01 ,Щля розмiцення та експлуатацiТ

об'сктiв i спорул
телекомунiкацiй

1,000 1,000

1з.02 ,Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель та споруд об'ектiв
Ilоцlтового зв'язку

1,000 l,000

t з.Oз .Щля розмiщення та експлуатацii
iнших технiчних засобiв зв'язку

t,000 1,000

lз.04 fuя цiлей пiдроздiлiв 13.01-
13.03, 13.05 та для збереження
та використtlння земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000

|4 Землi енсргетики
14.01 ,Щля розмiщення, будiвництва,

експлуатацii та обслуговування
булiвель i споруд об'ектiв
енергогенеруючих пiдприсмств,
установ i органiзацiй

1,000 1,000

|4.02 flля розмiщення, будiвництва,
експлуатацii та обслуговування
будiвель i споруд об'сктiв
передачi електричноi та
тепловоi енергii

1,000 1,000

14.0з Для цiлей пiдроздiлiв 14.01_
14,02 та для збереження та

1,000 1,000



15 Землi оборонч

1 5.0l Длrlоз,"iш.""я ,а постiйноТ | 1.000

дiяльностi Збройних Силu ]

1,000

15.02 Дпя розмiщен"" та постiйноi
дiяльностi вiйськових частин
(пiдроздiлiв) Нацiональноi
гвардi'lg

1,000 l,000

l5.0з Дя розмiщення та постiйноТ

дйльностi
папжппикоплонслvжьи'

l,000 1,000

15.04 Дл" роз*iце"rя ,а постiйноi
дiяльностi СБуа

1,000 1,000

] 5.05 Дя розмiщення та постiйноi
дiяльностi
Деожспеuтрансслужбиа

1,000 1,000

15.06 |ля розмiщення та постiйноТ

лiяльностi Слухби зовнiшньоi
позвiдки4

1,000 1,000

15.07 .Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi iнших, утворених
вiдповiдно до законiв,
вiйськових формуваньа

1,000 1,000

15.08 Для цiлей пiдроздiлiв 15.01-
15.07 та для збереження та
використання земель природIrо-
заповiдного фонду

1,000 1,000

1б Землi запасу 1,000 1,000 5,000 5,000

1,| Землi DезеDвного фондч 1,000 1,000 5,000 5,000

l8 землi загального
користування4

1,000 1,000 5,000 0,500

19 ,Щля чiлей пiдроздiлiв 1б-18 та
для збереження та
використання земель
ппиродно-заповiлного фонду

6. Ставки ореrrдноi плати

6.1. Гlлатником орендноi плати € орендар земельноi дiлянки (288,2, ПКУ),

6,2. об'ектом оподаткування € земельна дiлянка, надана в оренду

(288.3.пку).



6,3. Розмiр та умови внесення орендноi плати встановлюються у договорr

оренди мiж орендодавцем (власником) i орендарем (288,4, IIку),
I i.+, eorrip орендноi [лати встановлюеться у договорi оренди, але рiчна сума

платежу:
- не може бути меншою розмiру земельного податку, встановленого для

вiдповiдноi категфii земельних дiлянок на вiдповiднiй територii (288,5,1,ПКY);

- ," п,Iо*" .r"рЬ""цуъати 12%о нормативноi грошовоi оцiнки (288,5,2,ПКУ);

- може перевищувати граничций розмiр орендноТ плати, встановл_ений J
пiдпунктi 288.5.2, у разi визначення орендаря на конкурентних засадах (288,5,3,

гку).
6.5. ГIлата за суборенлу земельних дiлянок не може перевищувати орендноl

плати (288,6, ПКУ).
6.6. Податковий перiод, порядок обчислення орендноi плати, строк сплатилта

порядок i'i aupu"yuu""" до бюджетiв застосовуеться вiдповiдно до вимог 9I:28!
' 287 пКУ 1288.7,ПкУ).

6.7. СтавкИ орендноi п.lrати за використання земельних дlлянок на як]

виготовлена .рошо"ч очi"па (на кожен об'скт окремо) (у вiдсотках вiд ix
нормативноi грошовоi оцiнки, проiндексованоi станом на 01 сiчня поточного року)
по категорiях земель:

6.7,1. Землi комерцiйного призначення:
- кiоски, павiльйояи - 12 Vо;

- магазини, кафе -12 О/о;

пiд господарськими будiвлями та дворами - б ОZ;

- мобiльний зв'язок - l2 0Z.

6.7.2. Землi транспорту, зв'язку - 12 О/о;

6.7.3. Землi технiчноi iнфраструкryри - |2Yо;

6.7.4. Землi iншого призначення - 12 0/о;

6,7.5. Землi сiльськогосподарських угiдь (паi) 1%,

6.7.6. Землi промисловостi - 5 О%,

6.7.7. Землi змiшаного призначення - 4 О/о,

6.8. Ставка орендноi плати за земельНi дiлянки водного фонду - 0r5 7о вiд

нормативноi грошьвоi оцiнки 1 га pimri по Харкiвськiй областi,

7. Перелiк пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих вiдповИяо до

пу"*ry i84.1 cTaTTi 284 Податкового кодексу Украiни, iз сплати земельноfо
податку

Код областi Код району код
згiдно з КоАТУУ

НайменуваIlвя
ндселеного пуtlкт,у

20 04 бз20885001 с, Крисине



20 04 бз20885002 с, Бабецки

20 04 бз2088500з с. кадниця

20 04 бз20885004 с-ще Максимiвка

20 04 бз20885005 с. новоселiвка

Група платникiв, категорiя/цiльове прпзначеfiяя
земельних дiлянок

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми

податкового
зобов'язання за

DiK)

Iнвалiди першоi та другоi групи:
- дJIя ведення особистого селянського господарства - у розмlр1
Ее бiльш як 2 га.

100

_ д,Iя будiвництва та обслуговування хитлового будинку,
господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) у села-\ -

не бiльш як 0.25 га.

100

- для iндивiдуального дачного будЦцццfцgjдqqщjцqlqjq 100

- для будiвництва i"дивiду-"цдLlqрqщ!а д9!Щ ц{! lIq l00
- для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 га. ]00

Фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей BiKoM до l8
poKiB:

- для вiдення особистого селянського господарства - у розмiрi
не бiпьш як 2 га.

l00

- для будiвництва та обслуговування житJIового будинку,
господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) у селах
не бiльш як 0,25 га,

100

- для iндивiдуального дачного будiвццдI9еjjqФД!Щ_ДLq!qД1: l00

- для будiвництва iндивiдуальних гарч*iu jg!Ц!ц_лI!! 1_Iл l00
- для ведення садiвництва - не бiщ* 

"д 
l,]Лq 100

Пенсiонери за BiKoM:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi
не бiльш як 2 га.

100

- для будiвництва та обслуговування хитлового будинку,
господарських будiвель i спорул (присадибна дiлянка) у селах

не бiльш як 0,25 га,

100

- для iндивiдуального дачного будiвндцIреj Itgýд!ш lЦ Щ!jа, 100

- для будiвництва iндивiдуальних гаращщ - Iig !Ц!ш щ !,0Цq 100

- дJlя ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 га. 100

Ветерани вiйни та особи, на яких поширюсться дiя Закону
Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального
захисry":



2
- для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi
не бiJlьш як 2 га.

100

- для будiвництва та обслуIовувапня житлового будинку,
господарських будiвель i спорул (присадибна дiпянка) у селах
не бiльш як 0,25 га.

l00

- для iндивiдуального дачного будiвничlвlдqфдlщ4цЩ!!дq 100

- д,rя будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiльш як 0,01 га. 100

- для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 га. l00
Фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi
не бiльш як 2 га.

100

- для будiвництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будiвель i спорул (присадибна дiлянка) у селах -
не бiльш як 0,25 га,

l00

- для iндивiдуального дачного будiвництва - не бiльш як 0,10 га. 100

- для будiвництва iндивiдуальних гарахiв - не бiпьш як 0,0l га, l00
- для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 га. 100

caнaTopнo-KypopTнl та оздоровч1 закJIади громадських
органiзашiй iнвалiдiв. реабiлiтаuiйнi установи фоIl4адських
органiзацiй iнвалiдiв

100

Громадськi органiзацiТ iнвалiдiв УкраlЪи, пiдприсмства та
органiзачi'i', якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв
та спiлками громадських органiзачiй iнвалiдiв i е ik повною
власнiстю. де протягом полереднього календарного мiсяuя
кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи,
стаЕовить не менш як 50 вiдсоткiв середньооблiковоi
чисельностi штатних працiвникiв облiкового сIшаду за умови,
ruo фонд оплати прачi таких iнвалiдiв становить проlягом
звiтного перiолу не менш як 25 вiдсоткiв суми загальних виtрат
на оплаry працi.
Зазначенi пiдприсмства та органiзачii громадських органiзацiй
iнвалiдiв мають право засlосовувати чю пiльry за наявностi
дозволу на право користування такою пiльгою, який Еадаеться

уповноваженим органом вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про
основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi",
У разi порушення вимог чiсТ норvи зазначенi громалськi
органiзацii iнвалiдiв, ix пiдприсмства та органiзаuii зобов'язанi
сплатити суми податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з

урахуваrrням iнфляцi'r, а також штрафнi санкцii згiдно iз
законодавством

100



Бази олiмпiйськоi та параолiмпiйськоi пiдготовки, перелiк яких
затверджусться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни

100

.Щошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд

форм власностi i джерел фiнансування, заrшади куJlьтури,
науки, освiти, охорони здоров'я, соцiаrrьного захисту, фiзичноi
культури та спорту, якi повнiстю утримуються за рахунок
коштiв державного або мiсцевих бюджЕтiв

100

.Щержавнi та комунальнi дитячi caHaTopHo-KypopTHi заклади та
заклади оздоровлення i вiдлочинку. а також дитячi санаторно-
KypopTHi та оздоровчi заклади УкраiЪи, якi знмодяться на
балансi пiдприсмств, установ та органiзацiй, якi €

неприбутковими i BHeceHi контролюючим органом до Ресстру
неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення таких
пiдлриемств, установ та органiзацiй з Реестру неприбlтковlо<

установ та органiзацiй декларацiя подаеться платником податку
протягом З0 календарних днiв з дня виключення, а податок
сплачус,lься починаючи з мiсяця. наступного за мiсяцем. в

якому вiдбулося виключення з Реестру неприбуткових установ
та органiзацiй, репiгiйнi органiзацii УкраiЪи, статути
(положення) яких заресстровано у встановленому закоItом
порядку, за земельнi дiлянки, наданi для булiвничтва i
обслуговування культових та iнших будiвель, необхiдних для
забезлечення ix дiяльностi, а також благодiйнi органiзацii,
cTBopeHi вiдповiдно до законуl дiяльнiсть яких не передбачас
одержання прибуткiв

]00

,Щержавнi та комунальнi центри олiмпiйськоi пiдготовки, школи
вищоТ спортивноi майстерностi, центри фiзичного здоров'я
населення, центри з розвитку фiзичноi культури i спорту
iнвалiдiв. дитячо-юнацькi спортивнi школи, а також центри
олiмпiйськоi пiдготовки, школи вищоТ спортивноi
майстерностi, дитячо-юнацькi спортивнi школи i спортивнi
споруди всеукраТнських фiз кул ьтурно-с порl ивних товариств. Тх

мiсцевих осерелкiв га вiлокремлених пiлроздiлiв. що с
неприбутковими та включенi до Реестру неприбуткових

установ та органiзацiй, за земельнi дiлянки, на яких розмiщенi
ix спортивнi споруди. У разi виключення таких установ та
органiзацiй з Ресстру неприбуткових установ та оргакiзацiй,
декларачiя пода€ться платником податку протягом 30
каJIендарних днiв з дня виключення, а податок сплачуеться
почиttаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося
виключецня з Реестру неприбуткових установ та органiзацiй,

100



органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядування,
органи прокуратури, закJIади, установи та оргалiзацii, вiйськовi
формування, yTBopeHi вiдповiдно до Законiв Украiни, Збройнi ] 100
сили Украiни, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв
державного або мiсцевих бюджетiв

9. Земельнi дiлянки, якi не пiдлягають оподаткуванню з€мельним
податком

9.1. Не сплачуеться податок за (283.1. ПКУ):
9.1.1. сiльськогосподарськi угiлця зон радiоактивно забруднених територiй,

визначених вiдповiдно до закону такими, що зазнали радiоактивного забруднення
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи (зон вiдчухення, безумовного
(обов'язкового) вiдселення, гараЕтованого добровiльного вiдселення i посиленого
радiоекологiчного контролю), i хiмiчно забрудненtтх сiльськогосподарських угiдь,
на якi запроваджено обмехення щодо ведення сiльського господарства (283.1.1,
ПКУ);

9.1.2. землi сiльськогосподарських угiдь, що перебувають у тимчасовiй
консервацii або у стадii сiльськогосподарського освоення (2S3.1.2. ПКУ);

9.1,3. земельнi дiлянки дерхавних сортовипробувальних станцiй i
сортодiльниць, якi використовуються для випробування copTiB
сtльськогосподарських культур (283.1.3 ПКУ);

9,1.4. землi дорожнього господарства автомобiльних дорiг загального
користування - землi пiд проiзною частиною, узбiччям, земляним полотном,
декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, шц/чними спорудами,
тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, пiдпiрними
стiнками, шумовими екранами, очиснtlми спорудами i розташовапими в межах
смуг вiдведення iншими дорожнiми спорудами та обладнанням, а також землi, що
знаходяться за межами смут вiдведення, якцо на них розмiщенi спорудиJ що
забезпечують функцiонування автомобiльних дорiг, а саме:

а) паралельнi об'iiнi дороги, поромнi переправи, снiгозахиснi споруди i
насадженняl протилавиннi та лротисельовi споруди, вловлюючi з'iЪди, захиснi
насадження, шумовi екрани. очиснi спорулиl

б1 майданчики для стоянки гранспорту i вiдпочинку. склали. гаражi.
резервуари для зберiгання паLливно-мастильних MaTepia.riB, ком[лекси для
зважуваЕtlя великогабаритного транспорryl виробничi бази, шryчнi та iншi
споруди, що перебувають у державнiй власностi, власностi державних
пiдприсмств або власностi господарських товариств, у cTaTyTlloilтy капiталi яких
100 вiдсоткiв акцiй (часток, паiЪ) належить державi (283.1.4. ПКУ).

9.1.5. земепьнi дiлянки сiльськогосподарських пiдприемств ycix форм
власностi та фермерських (селянських) господарств, зайнятi молодими садами,
ягiдниками та виноградпиками до Bcryrry ii у пору lulодоноlлення, а,гакож



гiбридними насадхеннями, генофондовими колекцiями
багаторiчних плодових насаджень (283.1.5. ПКУ);

9.1 .б. земеrrьнi дiлянки к.]Iадовищ, KpeмaTopiiв та колумбарiiЪ (28З.1.6. IIКУ);
9.1,7. земельнi дiлянки, на яких розташованi дипломатичнi представництва,

якi вiдповiдно до мiхнародних договорiв (угод), згода на обов'язковiсть яких
надана Верховною Радою Украiни, користуються примiщеннями та прилегJIими
до цих земельними дiлянками на безоплатнiй ocHoBi (283.1.7. ГIкУ).

9.1.8. земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i обслуговування культових
та iнших будiвель, необхiдних дrя забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй
УкраiЪи, статути (положення) яких заре€стровано у встановленому закопом
порядку (283. 1.8. ПКУ).

10. Особливостi оподаткування платою за землю

l0.1. Селищна рада встанов,,Iюе ставки плати за зеNtлю та пjльги щодо
земельЕого податку, що спJIачуеться на вiдповiднiй територii Крисинськоi
сiльськоi ради (284.1, ПКУ) ло 25 грудЕя року, що передус звiтному, подае
вiдповiдному KoHl ролюючому органу за м iсцезнаходжен ня м земельноТ дiлянки
рiшення щодо ставок земельного податку та наданих пiльг зi сплати земельного
податку юридичним тrабо фiзичним особам.
HoBi змiни щодо зазначеноi iнформацii Еадаютьсяпов1 змrни щодо зазначено1 lнформацl1 Еадаються до l числа першого N

KBapTaJly, що настас за звiтним кварталом, у якому вiдбулися зазначенi змiни,
мiсяця

10.2. Якщо право на пiльry у платника виникае протягом року, то BiH
звiльнясться вiд сплаrи податку починаючи з мiсяця. що настас за мiсяшем. у
якому виникло це право, У разi втрати права на пiльгу протягом року податок
сплачуеться починаючи з мiсяця, що настас за мiсяцем, у якому втрачено це право
(284.2. IIку).

l0.3. Якщо платники податку, якi користуються пiльгами з цього податку,
надають в оренду земельнi дiлянки, oкpeMi будiвлi, споруди або ix частини,
IIодаток за TaKi земельнi дiлянки та земельнi дiлянки пiд такими будiвлями (ix
частинами) сrrлачусться на загаLльних пiдставах з урахуван[lям прибудинковоi
територii.

Щя норма не поширюеться на бюджетнi установи у разi надання flими
булiвель, споруд (ik частин) в тимчасове користування (оренлу) iншим
бюджетним установам, дошкiльним, загальноосвiтнiм навчalJlьним закладам
незалежно вiд форм власностi i джерел фiнансування (284.3. ПкУ).

11. Податковий перiод для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звiтним) перiодом для плати за землю €

календарний piK (285.1. ПКУ).

розсадниками



l1.2. Базовий податковий (звiтний) piK починаеться 1 сiчня i закiнчусться
з l rрулня того ж року (для новостворених пiдлрисмств та opl анiзаuiй. а також у
зв'язку iз набутгям права власностi таlабо користування на HoBi земельнi дiлянки
може бути меншим 12 мiсяцiв) (285.2. IIКУ).

12.Порядок обчислення плати за землю

12.t. Пiдставою для нарахуванця земельного податку е данi державного
земельIlого кадастру.

Щентральнi органи виконавчоi влади, що реалiзують державну полiтику у
сферi земельних вiдносин та у сферi державноi реестрацiт речових прав на

нерухоме майЕо У сферi будiвничтва щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа

наступного мiсяця, а також за запитом вiдповiдного контролюючого органу за

мiсцезнаходженням земельноi дiлянки подають iнформацiю, необхiдну для
обчисленнЯ i справляння плати за землю, У порядку, BcTaIloBJ,IeHoMy Кабiнчгом
MiHicTpiB Укра'iЪи (286.1. ПКУ).

|2.2. Плжниклl пЛати за землю (KpiM фiзичних осiб) самостiйно обчислюють
суму податку щороку станом на 1 сiчця i не пiзнiше 20 лютого поточного року
подають вiдповiдному контролюючому органу за viсцезнаходженняv земельнот

дiлянки податкову деклаDацiю на поточний piK за формою, встаItовленою у
порялку, передбаченому ст. 4б ПКУ, з розбивкою рiчноТ суми рiвними частками за

мiсяцями. Подання такоi декларацii звiльняе вiд обов'язку подання щомiсячних
декларачiй, При поданнi першоi лекларацii (фактичного початку дiяльностi як

платника плати за землю) разом з нею подаеться довiдка (витяг) про розмiр
нормативпоi грошовоi оцiнки земельнот дiлянки, а надалi така довiдка пода€ться у
разi затвердження новоi нормативноi грошовоТ оцiнки землi (286.2. ПКУ).

l2.З. Плаtник плати за землю мас право подаваги щоviсяця звiтну податков1

декларацiю, що звiльняс його вiд обов'язку подання лодатковоi декларацii не

пiзнiше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днiв мiсяця, що
настас за звiтним (286.3. IIKY).

12.4. За нововiдведенi земельнi дiлянки або за новоукладеними договорами
оренди землi платник плати за зеI4лю подас податкову декларацiю протягом 20

календарних днiв viсяця. шо Hacrae за звiтним.
у разi змiни протягом року об'скта та./або бази оподаткування платцик плати

за землю подае податкову декларацiю протягом 20 календарних днiв мiсяця, що
настае за мiсяцем, у якому вiдбулися TaKi змiни (286.4,ПКУ).

12.5. Нарахування фiзичним особам сум податку проводиться
контролюючими органами, якi видають платниковi до l липня поточного року
податкове повiдомлення-рiшення про внесення полатку за формою, встановленою

у порядку визначеному qд;Ц ПКУ.



у разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника до
iншого протягом календарного року податок сплачу€ться попереднiм власником
за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому BiH
втратив право власностi на зазначену земельну дiлянку, а новим власником -
починаючи з мiсяця, в якому у нового ыIасника виникrrо право власностi.

. У разi переходу права власностi на земельну дiлянку вiд одного власника до
rЕшого лротягом календарного року контролюючий орган надсилас податкове
повiдомлення-рiшеЕня новому власнику пiсля отримання iнформацii про перехiд
права власностi (286.5.ПКУ).

. \2.6, За земельнУ дiлянку, на якiй розташована будiвля, що перебувае у
спiльнiй власностi кiлькох юридичних або фiзичних осiб, податок нараховуеться з
урахуванням прибудинковоi територii кожному з таких осiб (286.б, ПКУ):

1) у рiвних частин.lх - якщо будiь,Iя перебувас у спiльнiй сумiснiй власностi
кiлькох осiб, але не подiлена в Harypi, або однiй з таких осiб-власникiв, визначенiй
за ix згодою, якщо iнше пе встановлено судом;

2) пропорцiйнО належнiй частцi кожноi особи - якщо будiвля перебувае у
спiльнiй частковiй власностi;

3) пропорцiйно належнiй частцi кожноi особи - якщо будiвля перебувае у
спiльнiй сумiснiй власностi i подiлена в HaTypi.

За земельну дiлянку, на якiй розташована булiь,rя, що перебувае у
корисryваннi кiлькох юридичних або фiзичних осiб, податок нараховусться
кожному з них пропорцiйно тiй частинi площi будiв.гri, що знаходиться в ix
корисryваннi, з урахуванням прибудинковоi територii.

l2.7. ЮридичЕа особа зменшуе податковi зобов'язання iз земеltьного податку
на суму пiльц якi надаються фiзичним особам вiдповiдно доп,7.1 даного
ПоложеннЯ за земельнi дiлянки, що знаходяться у ix власностi або постiйному
корисryваннi i входять до складу земельних дiлянок TaKoi юридичноi особи.

такий порядок також поширюсться на визначецня податкових зобов'язаль iз
земельного податку юридичною особою за земельнi дiлянки, якi вйведенi в
порядку, встановленому снови соцlalль зlйи[lеностl
iнвалiдiв в Украiъi"ц{ для безоплатного парLуванпя (зберiгання) .lrегкових
автомобiлiв, якими керують iнвалiди з ураженням опорно-рухового а[арату, члениix сiмей, яким вiдповiдно до порядку забезпечення iнвалiдiв автомобiлями
передано право керування автомобiлем, та законнi представники недiсздатних
iнвалiдiв або дiтей-iнвалiдiв, якi перевозять iнвалiдiв (дiтей-iнвалiдiв) з ураженням
опорно-р}хового апараry (286.7. IIКУ).

13.Строк сплати плати за землю

1з.1. Власники землi та землекористувачi сллачують плаry за землю з дня
виникненtlя права власностi або права користування земельною дiлянкою.



У разi припинення права власностi або права користування земельною
дiлянкою IIJIата за землю сплачусться за фактичний перiод перебування землi у
власностi або користуваннi у поточному роцi (287.1. ПКУ).

I3.2, Облiк фiзичних осiб - платникiв полатку i нарахуваняя вiдповiднкх сум
проводяться щороку ло l травня (287.2. IIKY).

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землюl визначеце у податковiй
леклараuii на поточций piK, сплачусться рiвними частками ыIасцикalми та
землекористувачами земельних дiлявок за мiсцезнаходженням земельноi дiлянки
за податковий перiод, який дорiвнюс кдtендарному мiсяцю, щомiсяця
протягом 30 календарних днiв, що настають за ocTaHHiM каlrендарним днем
податкового (звiтного) мiсяця (287.З. ПКУ).

13.4, Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковiй
декларацii, у тому числi за нововiдведенi земельнi дiлянки, сплачусться
власниками та землекористувачами земельних дiлянок за мiсцезнаходженням
земельноi дiлянки за податковий перiод, який дорiвнюс календарному мiсяцю.
щомiсяця лротягом 30 каленларних днiв. що настають за ocTaHHiM календарним
дцем податкового (звiтного) мiсяця (287.4. ПКУ).

lЗ.5. Податок фiзичними особами сгrлачусться протягом 60 днiв з дня
вручення лодаткового повiдоvлення-рiшен ня.

Фiзичними особами у сiльськiй мiсцевостi земельний податок може
сплачуватися через каси сiльських рад за квитанцiсю про приймання податкових
платежiв. Форма квитанцii встановлюеться у порядку, передбачеЕому ст. 46 ПКУ
(287.5. пку).

l3.6. При переходi права шасностi на будiвлю, споруду (ix частину) податок
за земельнi дiлянки, на яких розташованi TaKi булiвлi, спорули (ix частини), з

урахуванням прибулинковоТ територiТ сллачусться на загальних пiдставах з дати
державноi реестрацii права власностi на таку земельну лiлянку (287,6. ПКУ).

13.7. У разi надання в оренду земельЕих дiлянок (у межах насеJIених
пунктiв), окремих булiвель (споруд) або ix частиц власниками та
землекористувачаI4и податок за площi, що надаються в ореЕду, обчислюеться з

дати укJIадення договору орепди земельноТ дiлянки або з дати укладення договору
оренли будiвель (ix частин) (287.7. ПКУ).

l3.8. Власник нежиJIого примiщення (його частини) у багатоквартирному
жилому будинку сплачус до бюджеry податок за площi пiл tакими лримiщенняvи
(iх частинами) з урахуванням пропорцiйноi частки прибудинковоi територii з дати
державноi ресстрацii права власностi на нерухоме майно (287.8. ПКУ).

14. lнд€ксацiя нормативноi грошовоi оцiнки земель

l4.1. fuя визначення розмiру податку та орендноТ плати використову€ться
нормативна грошова оцiнка земельнж дiлянок.



l, Щентральний орган виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi

земельних вiдносин здiйснюе управлiння у сферi очiнки земель та земельtlих

дiлянок (289.1. ПКУ).
14,2. IJентральний орган виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтику у

сферi земельних вiдносин за iндексом споживчих цiн за попереднiй piK щороку

розраховус величицу коефiчiента iндексацiТ HopMaTrrBHoi грошовоi оцiнки земель,

на який iнлексуггься HopМa,l ивна грошова оцiнка с iл ьс ькогосполарс ьки х угiдь,
земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського призначення

за станом на l сiчня поточного року, що визнача€ться за формулою:

Ki=I:100

де I - iндекс споживчих цiн за попереднiй piK.

У разi якщо iндекс споживчих цiн,не перевищус l00 вiдсоткiв, такий iндекс

застосовусться iз значенням 100.

коефiчiент iцдексацii нормативноi грошовот оцiнки земель застосовусться
акумулятивно залежно вiд дати лроведення rrормативноТ грошовоi оцiнки земель

(289.2. IlKy).

Секретар сiльськоi ради н. ФЕдько


