
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ыrчАнського рАЙону ки[вськоi оБлАстI

одинАдцятА сЕсlя восьмого скликАння
рIшЕння

|.2,
1.3.

м 766 -t1- VIп

Про встановлення ставок та пiльг iз сплати
земельного податку

к 14 > липня 2021року

з метою економiчного регулювання земельних вiдносин на територii Гостомельськоi
селищноi територiаЛьноi громади, керуючись Земельним кодексом Украiни, Податковим
кодексом Украihи iз внесеними змiнами, Законом Украiни кпро мiсцеве самоврядування в
YKpaihi>, селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлити на територii Гостомельськоi територiальноi громади:
1.1. ПоложеннЯ гrрО земельниЙ податоК на територii Гостомельськоi селищноi

територiальноi громади згiдно з додатку 1;

Ставки податку, згiдно з додатками2,З;
Перелiк пiльг для фiзичних та юридичних осiб вiдповiдно до пункту 284.1 cTaTTi 284
податкового кодексу Украihи, iз сплати земельного податку згiдно додатку З.

Рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 2022року.
ОПРилюднити рiшення в засобах MacoBoi iнформацii та на офiцiйному сайтi Гостомельськоi

селищноi ради.
4. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 01.01.2022 року:- рiшення Гостомельськоi селищноi Ради J\ъ958-52_vI вiд 17.01.2015р. ,,Про

встаIIовлення ставок земельного податку в селищi Гостомель'';
-Рiшення Гостомельськоi селищноi ради N990-53-VI вiд 19.03.2015р. ,,Про внесення
змiн до рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\Ъ958-52-vI вiд 17.01.2015рокУ,,Про
встаIIовлення ставок земельного податку в сепищi Гостомель'';
- РiШення Гостомельськоi селищноi ради Nч29-03-VII вiд l7.|2.2015p. ,,Про внесення
змiн до рiшення Гостомельськоi селищноi ради }ф958-52-vI вiд 17.01.2015рокУ,,Про
встановлення ставок земельного податку в селищi Гостомель'';
- Рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\Ъ55-03-VП вiд24.|2.20l5р. ,,Про внесення
ЗМiН До рiшення Гостомельськоi селищноi ради Jt958-52-VI вiд 17.01.2015року,,Про
встановлення ставок земельного податку в селищi Гостомель'';
- Рiшення Гостомельськоi селищноiради Jr,lb259-14-VII вiд 10.11.2016р. ,,Про внесення
ЗМiН До рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\Ъ958-52-VI вiд 17.01.2015року,,Про
встановлення ставок земельЕого податку в селищi Гостомель''.

5. .Щане рiшення направити ДПС у КиiЪськiй областi для здiйснення контроJIю за
сплатою податк

6. Контроль за ви

2.

J.

": покJIасти на постiйну депутатську комiсiю з
цiн та соцiально-економiчного та культурногопитань план

розвитку
в,

Та .,9,uй

зоригlй;m

lД,Драпе*
Селищний голова рiй ПРИЛИПКО



Щодаток 1

до рiшення Гостомельськоi селищноi ради
ЛЪ 76б -11- УШ вiд 14 липня 202tp.

Полоrкення про земельний податок на TepиTopii Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади

1. Загальнi положення
Положення про земепьний податок (далi - Попоження) розроблено на пiдставi статей 269-287,
289 Податкового кодексу Украiни вiд02.12.2010 J\lЪ 2'155-YI зi змiнами та доповненнями.

2. Платники податку
2.1. Платникап{и земельного податку е:

- власники зомельних дiлянок, земепьних часток (паiв);
-землекористувачi.
Особливостi справляння податку суб'ектаlrли господарювання, якi застосовують спрощенУ
систему оrrодаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV
Податкового кодексу Украiни.

3. Об'скт та база оподатхryвання
3.1. Об'ектаI\{и оподаткування земельним податком е:

- земельнi дiлянки, якi перебуваIоть у власностi або користуваннi;
- земепьнi частки (паi), якi перебувають у власностi.

База оподаткування земельним податком е:

- нормативна грошова оцiнка земепьних дiпянок з урахуванням коефiцiента iндексацii,
визначеного вiдповiдно до порядку, встановленого XIV роздiлом податкового кодексу;

- площа земольних дiлянок, нормативну грошову оцiнку яких не проведено власностi.
Рiшення Гостомельськоi селищноi ради щодо нормативноi грошовоi оцiнки зомелЬних

дiлянок, розташованих у межах населених пунктiв Гостомельськоi селищноi територiальноi
громади, офiцiйно оприлюднюеться до 25 липня року, що передуе бюджетному перiоду, в
якому плануеться застосування нормативноi грошовоi оцiнки земель або змiн (планОвИй

перiод). В iншому разi норми вiдповiдних рiшень застосовуються не ранiше почtIтку
бюджетного перiоду, що настае за плановим перiодом.

4. Ставки податку та податковий перiод
Ставки податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено,
встановлюються рiшенням MicbKoi ради вiдповiдно до cTaTTi 274Податкового кодексУ Украihи.
Базовим податковим (звiтним) перiодом для плати за землю е календарний piK.
Базовий rrодатковий (звiтний) piK починаеться 1 сiчня i закiнчусться 3 1 грудня того ж рокУ (длЯ

новостворених пiдприемств та органiзацiй, а також у зв'язку iз набуттям права власностi та/або
користування на HoBi земельнi дiлянки може бути меншим |2 мiсяцiв).

5. Пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб визначенi статтеЮ 281
Податкового кодексу Украiни.

5.1. Вiд сплати податку звiльняються:
- iнвалiди першоi i другоi групи;
- фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей BiKoM до 18 poKiB;

- пенсiонери (за BiKoM);
- ветерани вiйни та особи, на яких поширюеться
вiйни, гарантii ix соцiального захисту";
- фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi
катастрофи.
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5.2. Звiльнення вiд сппати податку за земельнi дiлянки, передбачене для вiдповiдноi
категорii фiзичних осiб пунктом 281.1 cTaTTi 281 Податкового кодексу Украiни, поширюеться
на земольнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi но бiльш як 2 гектари;
- для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських булiвель i спорул
(присадибна дiлянка): у селах - не бiльш як 0,25 гектара, в селищ{lх - не бiльш як 0,15 гектара,
в MicTax - не бiльш як 0,10 гектара;
- для iндивiдуального дачЕого булiвничтва - не бiльш як 0,10 гектара;
- для будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiпьш як 0,01 гектара;
- для ведення садiвництва - не бiльш як0,|2 гектара.

5.3. Вiд сплати податку звiльняються на перiод дii единого податку четвертоi групи
власники земельних дiлянок, земельних часток (паiЪ) та землекорисryвачi за умови передачi
земельних дiпянок та земельних часток (паiЪ) в оренду платнику €диного податку четвертоi
групи.

5.4. Якщо фiзична особа, визначена упунктi 281.1 цiеТ статгi, станом на 1 сiчня
поточного року мае у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, площа
яких rrеревищуе межi граничних норм, визначених пунктом 281r.2 цiеi cTaTTi, така особа до 1

травня поточного року подае письмову заJIву у довiпьнiй формi до контролюючого органу за
мiсцем знаходження будь-якоi земельноi дiлянки про самостiйне обрання/змiну земельних
дiлянок для застосування пiльги (далi - заява про застосування пiльги).
Пiльга починае застосовувжися до обраних земельних дiлянок з базового податкового
(звiтного) перiоду, в якому подано таку заrIву, та дiе до rrочатку мiсяця, що настае за мiсяцем
подання новоi заJIви про застосування пiльги.
У разi подаЕня фiзичною особою, яка станом на 1 сiчня поточного року ма€ у власностi
декiлька земельних дiлянок одного виду використання, заяви про застосування пiльги пiсля 1

травня поточного року пiпьга починае застосовувжися до обраних земельних дiлянок з

наступного податкового (звiтного) перiоду.

6. Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб визначенi статтею282 Податкового
кодексу Украiни.

б.1. Вiд сплати податку звiльняються:
- caнaTopнo-KypopTнi та оздоровчi заклади громадських об'еднань осiб з iнвалiднiстю,

реабiлiтацiйнi установи громадських об'сднань осiб з iнвалiднiстю;
- громадськi об'еднання осiб з iнвалiднiстю Украiни, пiдприемства та органiзацiТ, якi

заснованi громадськими об'еднаннями осiб з iнвалiднiстю та спiлками громадських об'еднань
осiб з iнвалiднiстю i е ix повною власнiстю, де протягом попереднього календарного мiсяця
кiлькiсть осiб з iнвалiднiстю, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50

вiдсоткiв серодньооблiковоi чисельностi штатних прачiвпикiв облiкового складу за умови, що
фо"д оплати працi таких осiб з iнвалiднiстю становить протягом звiтного перiоду не менш як
25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оппату працi.

Зазначенi пiдприемстватаорганiзацiiгромадських об'еднань осiб з iнвалiднiстю маютЬ
право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою,
який надаеться уповноваженим органом вiдповiдно до Закону Украiни "Про основи соцiальноТ
захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaiHi".

У разi порушення вимог цiеi норми зазначенi громадськi об'еднання осiб З

iнвалiднiстю, ix пiдприемства та органiзацii зобов'язанi сплатити суми податку за вiдповiдний
перiод, проiндексованi з урахуванням iнфляцii, а також штрафнi санкцii згiДно iЗ

законодавством;
-базп опiмпiйськоi та паралiмпiйськоi п

Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
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дендрологiчних паркiв), освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, фiзичноi культури та
спорту, якi повнiСтю утримУютьсЯ за рахуноК коштiв державного або мiсцевих бюджетiв-.

- доржавнi та комунапьнi дитяЧi caнaTopнo-KypopTнi заклади та заклади оздоровлення i
вiдпочинку, а також дитячi caнaTopнo-KypopTHi та оздоровчi заклади УкраiЪи, якi знаходяться
на балансi пiдприемств, установ та органiзацiй, якi е неприбутковими i BHeceHi контропюючим
органом до Реестру неприбуткових установ та органiзацiй. У разi виключення таких
пiдприемств, установ та органiзацiй з Реестру неприбуткових установ та органiзацiй
декларацiя подаеться ппатником податку протягом З0 календарних днiв з дня виключення, а
податок сплачусться починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося
викпючення з Реестру неприбуткових установ та органiзацiй;

- державнi та комунальнi центри олiмпiйськоi пiдготовки, школи вищоi спортивноi
майстерностi, центри фiзичного здоров'я населення, центри з розвитку фiзичноi культури i
спорту осiб з iнвалiднiстю, дитячо-юнацькi спортивнi школи, а також центри олiмпiйсiкоi
пiдготовки, школи вищоi спортивноi майстерностi, дитячо-юнацькi спортивнi школи i
спортивнi спорудИ всеукраiЪСьких фiзкультурно-спортивних товариств, ix мiсцевих осередкiв
та вiдокремлениХ пiдроздiлiВ, Що с неприбутковими та включенi до Реестру неприбуткових
установ та органiзацiй, за земельнi дiлянки, на яких розмiщенi ik спортивнi споруди. У разi
виключення тtжих устаноВ та органiзацiй з Ресстру неприбуткових установ та органiзацiй,
декларацiЯ подаеться платникоМ lrодатку tIротягом 30 ка-пендарних днiв з дня виключення, а
податок сплачуеться починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося
виключення з Реестру неприбуткових установ та органiзацiй.

7. Земельнi дiлянки, якi не пiдлягають оподаткуванню земельним податком визначенi
статтею 283 Податкового кодексу Украiни.

7.1. Не сплачуеться податок за:
- СiЛЬСькоГосподарськi угiддя зон радiоактивно забруднених територiй, визначених

вiдповiдно до закону такими, що зазнали радiоактивного забруднення внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи (зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) вiдселення,
гарантованого добровiльного вiдселення i посиленого радiоекопогiчного контролю), i хiмiчно
забрулнених сiльськогосподарських угiдь, на якi запроваджено обмеження щодо ведення
сiльського господарства;

- ЗеМЛi сiльськогосподарських угiдьо що перебувають у тимчасовiй консервацii або у
стадii сiльськогосподарського освоення;

- земельнi дiлянки державних сортовипробува;lьних станцiй i сортодiльниць, якi
використовуються для випробування copTiB сiльськогосподарських культур ;

- ЗеМлi дорожнього господарства автомобiльних дорiг загального користування - земл1
ПiД ПРОiЗною частиною, узбiччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервЕlп,Iи,
кюветаIии, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками,
ВОДОПРОпУскними спорудами, пiдпiрними стiнкаtrли, шумовими екранаi\4и, очисними
СПОРУДzlNlи i розташованими в межах смуг вiдведення iншими дорожнiми спорудами та
обладнанням, а також землi, що знаходяться за межами смуг вiдведення, якщо на них
РОЗМiЩеНi СпорУди, що забезпечують функцiонування автомобiльних дорiг, а саме:

а) паралельнi об'iЪнi дороги, поромнi переправи, снiгозахиснi споруди i насадження,
ПРОТилавиннi та протисельовi споруди, вловпюючi з'iзди, захиснi насадження, шумовi екрани,
очиснi споруди;

б) Майданчики для стоянки транспорту i вiдпочинку, склади, гаражi, резервуари для
зберiгання пitливно-мастильних матерiалiв, комплекси для зважування великогабаритного
ТРаНСпортУ, виробничi бази, штучнi та iншi споруди, що перебувають у державнiй власностi,
власностi державних пiдприемств або власностi
капiталi яких 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паiЪ) нале

товариств) у статутному

- земельнi дiлянки сiльськогосподарських форм власностi та
Lи, ягiдниками та
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виноградниками до вступу ix у пору плодоношення, а також гiбридними насадженнями,
генофондовими колекцiями та розсадниками багаторiчних плодових насаджень;

- земельнi дiлянки кладовищ, KpeMaTopiiB та колумбарiiв.
- земельнi дiлянки, на яких розташованi дипломатичнi представництва, якi вiдповiдно

до мiжнародних договорiв (угод), згода на обов'язковiсть якй* надана Верховною Радою
украiни, користуються примiщеннями та прилеглими до них земельними дiлянками на
безоплатнiй ocHoBi.

- земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i обслуговування культових та iнших
будiвель, необхiдних для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй Украiъи, статути
(положення) яких зареестровано У встановленому законом порядку.

8. Особливостi оподаткування платою за землю
8.1. Гостомельська селищна рада мас право встановлювати ставки плати за землю та

пiльги щодо земельного податку, що сплачуеться на територii Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади.
HoBi змiнрl д0 рiшетtь щод0 наданих пiльг зi cIIJ]aTl.l :зеIuель}Iого податку надаIотьоя
tЗi;ДrСrtЗi.ЦtlОТ\'tУ КOIIТ'РОJIIОIОЧOМУ ОРгаllrу за мiсrlезrrаходже}tll.яти земеJIьl1оТ ;1i;r_tltки до 1 .rr,lc.Tra

першогО мiсяця кварталу, щ0lIастас за звi,гнрltчt KBap,IilJIOM, ч якOмУ вiдбулися зазначенi змiни.

8.2 Якrriо право на гtiльгу у платника винIскас про"гягом рOку) то Bilt звiльняс:ться вiд
сIlJll-tlгl1 {rollal]KY ПC)LllIl:{lll0tlll з мiсяrlЯ, шIо }Iасlгаlе за tuiсяrце&l, у якOмУ вI11IикJIо Ile 1lpall}o. У разi
BTpaTpI права Hlt пiльг5' прOтягоМ року шOдатOк сплачУсться пOчиI{аюt,Il4 :з мiсяt1я, що }IacTac :rt}

мiсяцем, у якоfurу I}трачено Ile шраво.

8.3 lIкщо платниIсl{ податку. якi к<rристуIоться гliльгапtl.t :] цьOгtr под{атку, надак)ть в
opeнi{Y зetиeJll,tli 71i;rянкlа. oKpeMi бу;цilз.тri, сllору/tи або ix лIос,гIлн}1, llollaIl,oк за T,aKi земе;тьнi
;1iлянки та зеi\{ельнi /liлянкрt пiд таlситrлl.t будiвляп,tи (ix ,ластинами) сгlлttчус1ься на загальнрIх
ttiдстаtlах з урахуваItтлям прибу;]илtкоtзоi,гери,rорiТ.

I {Я HoPMra не l1ОlширIос]тьсrl tlat бюдхсетl-ti ус:гаrнови у разi fla/iilнlu] }I}1ми будiвелr,. сrrоруд (ix
частt,lн) R тиN,lчасOве користувi}Il}Iя (ореrrлу) iншил,t бкrдхtетнtам ycTaI-IоBaM. дtrшкiпu"им,
зal,ajlr,HoocBiTffiM наваIаjIыlим закjтадам незаJIежtlо Bi;д форм lз.lтаснос,ti i д>lсе1.1е;i фiлtалtсуваняя.

8.4 Пзrата за землttl за земельнi дiлянltи" надlаl-гi гiрни.lсlдобувнипt пiдпрl,tсмотвад,t для
видобуваllI:Iя корисi{и,ч коIIаJI}I}{ ,га1 розробки роi{оRиIц корl1с}Iих KoTIaJIIIH, справJIrIсться Y
розмiрi 25 вiдсотrсiв пtlдатку. обчрlслелtогtl вiдповiдно до стurей274 t2]7 ПодаткOвого кодексу
УкраТни.

9. Порядок обчислення та сплати податку

9.1. Пiдставою для нарахування земельного податку е данi державного земельного
кадастру.

l{ентра-rп,Нi орr,а*lИ l]plKoHaBtlOT в.;rади, tuo реа-тtiЗуlотЪ ilepжai]}ry по:riтику у сферi
земеjlt 1lиХ tзi;цлlсlсилl та у сферi дерхtавltоТ ресс,граiliТ речоi]иХ шрав lta }{ерухоме Matiнo. у сферi
будiLзr-rиштва шlомiсяця. апе не шiзнiше I0 .rисла наступнсrго мiсяrдя, а тi}кож за запитOlчI
rзiдшоlзiдtтОго коIIтролlоfочого орга}Iу за tuiсцезtIlхо/]женнrt{чl ЗелчlеJIьноТ дiзтяltки поllа,ютl)
ir,rr|lорп,lацiкl. несrбхiдн), для обчислеtlня i справляння плати :]а :JемлIо, у пOрядку.
i] cTalloI]JleIlo м у ltаrб i rleToM M ir t iс,грi в Укр air.ri.r,

У разi пOдаFIIIя ПлаТ}IикоIчi llодатку д1tl контролк)iOчOго органу гiрtlI]овстаIIовл[ок)чих
дlокупlентi}] IIа зерIеJtыlу liiзt:tttKy. tзi7цоп,lостi rrpo яку вi7цсуrui у база.ч llаfiих iнформацiйних
систеМ r{е}I,грального органу l]икOнавчOi влади, що реалi:з)/с держtIвну пода-гI(сlву пtlлiтику.
cI]JIa,t-a пOдатку фiзи.ttlими та }ор}I/Iиl{ниi\4и , tla ttiдст,аlзi по/{аIlих

iнфорпrашii прсl перехiдплатником lltlдатку Biдc,lMclcTeii до отримання ко
ltpi}Ba власt] ocTi lta, об' скт оrIOда:гкуваI{лIя.

9.2. Платники плати за землю (KpiM
податку щороку станом на 1 сiчня i не

но обчислюють суму

lндлом
Ради

a
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вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельноi дiлянки податкову
декларацiю на rrоточний pik за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею
46 Податкового кодексу Украiни, з розбивкою рiчноi суми рiвними частками за мiсяцями.
Подання TaKoi декларацii звiльняе вiд обов'язку подання щомiсячних декларацiй. При поданнi
першоi декларацii (фактичного початку дiяльностi як платника плати за землю) разом з нею
подаетьсЯ витяГ iз технiчнОi документацii про нормативну грошову оцiнку земельноi дiлянки,
а надалi такий витяг подасться у разi затвердження новоi нормативноi грошовоi оцiнки землi.

9.3. Платник плати за землю мае право подавати щомiсяця звiтну податкову
декларацiю, що звiльняе його вiд обов'язку подання податковоi декларацii не пiзнiше 20
лютого поточного Року, протягом 20 календарних днiв мiсяця, що настае за звiтним.

9.4. За нововiдведенi земельнi дiлянки або за новоукладеними договор€lN{и оренди землi
платник плати за землю подае податкову декларацiю протягом 20 календарних днiв мiсяця, що
настае за звiтним.
у разi змiни протягом року об'сктата/або бази оподаткування платник плати за землю подае
податкову декларацiю протягом 20 календарних днiв мiсяця, Що настае за мiсяцем, у якому
вiдбулися TaKi змiни.

9.5. Нарахування фiзичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими
органап{и (за мiсцем знаходження земельноi дiлянки), якi надсилають платнику податку у
порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня поточного року податкове
ПОВiДОМЛеННЯ-Рiшення про внесення податку за формою, встановлоною у порядку,
визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разi переходу права власностi на земельЕу дiлянку вiд одного власника - юридичноi
або фiзичНоi особИ до iншогО протягом календарного року податок сплачуеться попереднiм
власником за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому приtIинилося право
власностi на зазначену зомельну дiлянку, а новим власником - починаючи з мiсяц", 

" "коrуBiH набув право власностi.
У разi переходу гIрава власностi на земельн} лiлянку вiд одного власника - фiзичноi

особи до iншого протягом календарного року контролюючий орган надсилае (вручае)
податкове повiдомлення-рiшеНня новомУ власникУ пiслЯ отримання iнформацii про перехiд
права впасностiякщо такий перехiд вiдбуваеться пiсля 1 липня поточного Року, то
контролюючий орган надсилае (вручае) поперодньому власнику нове податкове
повiдомлення-рiшення. Попередне податкове повiдомлення-рiшення вважасться скасованим
(вiдкликаним).
платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за
мiсцем знаходження земельноi дiлянки для проведення звiрки даних щодо:- розмiРу площi земельноi дiпянки, що перебувае у власностi таlабо користуваннi

платника податку;
- права на користування пiльгою iз сплати податку;
- розмiру ставки податку;
- нар€жованоi суми податку.
У РаЗi ВияВлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними,

пiдтверлженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема
ДОКУМеНтiВ на право власностi, користування пiльгою, контролюючий орган за мiсцем
знаходження земельноi дiлянки проводить протягом десяти робочих днiв перерахунок суми
податку i надоилае (вручае) йому нове податкове повiдомлеЕня-рiшення. Попереднс податкове
повiдомлення-рiшення вважаеться скасованим (вiдкликаним).

9.6. За земепьну дiлянку, на якiй розташована будiвля, що перебувае у спiльнiй
власностi кiлькох юридичЕих або фiзичних осiб, нараховусться з урахуванням
прибудинковоi територii кожному з таких осiб:

1) у рiвних частинах - якщо будiвля п lснlи власност1 кlлькох
осiб, але не подiлена в HaTypi, або однiй з
iнше не встановлено судом;

iй за ix згодою, якщо

игlндлом
ради

б1-,?:)
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за земельну дiлянку, на якiй розтаттIована будiвля, що перебувае у користуваннi кiлькохюридицrих або фiзичних осiб, податок нараховусться кожному з них пропорцiйно тiй частинiплощi будiвлi, що знаходиться в ix корисry"u"й, з урахуванням прибудинковоi територii.
9,7, Юридична особа зменшуе податковi зоЬЪв'язання iз зЬмеп"rо.о податку на сумупiльг, якi надаються фiзичним особам вiдповiдно до пункту 2s1.1 cTaTTi 281 ПодатковогокодексУ Украiни за земельнi дiлянки, що знаходяться у ix власностi або постiйному

користуваннi i входять до складу земельних дiлянок TaKoi юридичноi особи.
такий порядок також поширюеться на визначення податкових зобов'язань iзземельного податку юридичною особою за земельнi дiлянки, якi вiдведенi в порядку,встановленомузаконом Украihи ''про основи соцiа-пьноi захищеностi осiб з iнвалiднi"".ъykpaihi" для безоплатного паркування (зберiгання) легкових автомобiлiв, якими керують

особи з iнвалiднiстю з ураженням опорно-рр(ового апарату, члени ix сiмей, яким вiдповiдно
до порядку забезпечеЕня осiб З iнвалiднiст- а"rоrъбiлями передано право керування
аВТОМОбiЛеМ, Та ЗаКОННi ПРеДсТавники недiездатних осiб з iнЪЙiднiстю або дiтеи зiнвалiднiстю, якi перевозять осiб з iнвалiднiстю (дiтей з iнвалiднiстю) .'урu*.r"ям опорно-
рухового апарату.

10. Строки сплати податку
10,1, ВласЕики землi та землекористувачi сплачують плату за землю з дня виникнення

права власностi або права користування земельною дiлянкою.У разi 'Iрипинення 
права власностi або права користуванЕя земельною дiлянкою плата заземлю сплачуеться за фактичний перiод перебування землi у власностi або користуваннi употочному роцi.

2) пропорцiйно на-шежнiй частцi кожноi особи -
частковiй власностi;

3) пропорцiйно належнiй частцi кожноi особи -
сумiснiй власностi i подiлена в HaTypi.

10.2. Облiк фiзичних осiб - платникiв
проводяться контропюючими органаN,Iи за мiсцем
1 травня.

якщо будiвля перебувае у спiльнiй

якщо будiвля перебувас у спiльнiй

податку i нарахування вiдповiдних сум
знаходження земельноi дiлянки щороку до

lадуt

10,3, Податкове зобов'язання щодо плати за зgмлю, визначене у податковiй декларацii
на поточний pik, сплачуеться рiвними частками власниками та землекористувачами земельних
дiлянок за мiсцезнаходжеЕням земельноi дiлянки за податковий перiод, який дорiвнюекалендарному мiсяцю, щомiсяця протягом 30 календарних днiв, що ,u"ruoTb за ocTaHHiM
кЕrпендарним днем податкового (звiтного) мiсяця.

10,4, Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковiй декларацiь утому числi за нововiдведенi земельнi дiлянки, сплачуеться власниками та землекористувачами
земельних дiлянок за мiсцезнаходженням земельноi дiлянки за податковий перiод, який
дорiвнюе кЕlJIоЕдарному мiсяцю, щомiсяця tIротягом 30 календарних'днiв, що настають заocTaHHiM календарНим днеМ податкового (звiтного) мiсяця.

10,5, Податок фiзичними особами сплачуеться протягом 60 днiв з дня вручення
податкового повiдомлення-рiшення.
Фiзи,пrими особами у сiльськiй та селищнiй мiсцевостi земельний податок може сплачуватися
череЗ каси сiльСьких (селИщних) рад абО РаД об'едНаних територiальних громад, що cTBopeHi
згiднО iз законоМ та перспеКтивниМ.rпurо* формування територiй громад, за квитанцiею проприймання податкових платежiв. Форма кв"танцii всiановлоuri"" у порядку,
передбаченому статтею 46 Податкового под"п"у УкраiЪи.

10,6, При переходi права власностi на бу!iвлю, споруду (ik частину) податок за--.-^^^J/4лvлЕдv.\Jt

11Y:1:|aЧП", На ЯКИХ РОЗТаШОВаНi TaKi бУДiВЛi, ."оgудщ$ частини), з урахуваннямприбудинковоi територii сплачуеться на загальних пi i реестрацii права
власностi на такУ земельну дiлянку. ,/ir\"gДr-рх -

10.7. У разi надаНня в оренДу земельнИ* лiпфqХДfffii'{Е-W*\r" пунктiв), окремих
будiвель (споруд) або ik частин власниками та

А,М, Драпеач.*trд..



надаються в оренду, обчислюеться з дати укJIадення договору оренди земельноi дiлянки або з
дати укладення договору оренди будiвель (ik частин).

ш,8, Власник нежилого примiщення (його частини) у багатоквартирному жилому
будинку сплачуе до бюджету податок за площi пiд такими примiщеннями (Тх частинаirли) з
урахуванням пропорцiйноi частки прибудинковот територii з дати державноi реестрацii rrрuuu
власностi Еа IIерухоме майно.

10,9, У разi якщО гу дпС у КиiЪськiй областi не надiслав (не вручив) податкове
(податковi) повiдомл_ення-рiшення у строки, встаЕовленi статтею 286 Податкового кодексу
украihи, фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi, передбаченоiподатковим кодексом
украiъи за несвоечасну сплату податкового зобов'язання.

10.10. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податковi
(звiтнi) перiоди (роки) в межах cTpoKiB, визначениrrrуrrпrопl 102.1 ciaTTi l02 ПодЙового
кодексу УкраiЪи.

11. Iндексацiя нормативноi грошовоi оцiнки земель
l1.1. Щля визначення розмiру податку та орендноi плати використовуеться нормативна

грошова оцiнка земельних дiлянок з урахуванням коефiцiента iндексацiI, 
"rйur.rо.овiдповiдно до законодавства.

тIентральний орган виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi земепьних
вiдносиН здiйснюе управлiння у сферi оцiнки..r.п" та земельних дiлянок.

11.2. Щентра-пьний орган виконавчоi влади, що реа-тriзуе державну полiтику у сферi
земельних вiдносин за iндексом споживчих цiн за попереднiй pik щоiопу розраховуе величину
коефiцiента iндексацii нормативноi грошовоi оцiнки ..-r.nu, ou 

"п"й 
iндексуеться нормативна

грошова оцiнка земель i земельних дiлянок на 1 сiчня поточного Року, що визначаеться за
формулою:

Ki: I:100,
де I - iндекс споживчих цiн за попереднiй piK.
у разi якщо iндекс споживчих цiн перевищуе 115 вiдсоткiв, такий iндекс застосовуеться iз
значенням 115.

коефiцiент iндексацii нормативноi грошовоi оцiнки земель застосовусться
кумуJuIтивно залежно вiд дати проведення нормативноi грошовоi оцiнки земель, зазначеноi в
технiчнiй докр{ентацii з нормативноi грошовоi оцiнки земель та земельних дiлянок.

11.3. Щентральний орган виконавчоi влади, що реа-тliзуе доржавну полiтику у сферi
земельних вiдносин, Рада MiHicTpiB ABToHoMHoi Республiки Крим, обласнi, киьська та
севастопольська Micbki державнi адмiнiстрацii не пiзнiше is сiчня tIоточного рокузабезпечуЮть iнформування центрrIльного органу виконавчоi влади, що реалiзуu д"рu,Ьu"у
податковУ i митнУ полiтику, i власникiв землi та земпокористувачiв про щЪрiчпу irrдЙ"ацlЙ
нормативноi грошовоi оцiнки земель.

Контроль
Контроль за правильнiстю нарахування, повнотою та свосчаснiстю сппати податку здiйснюе
територiальним органом гу дФс у Киiъськiй областi.

с еý\
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,Щодаток 2
до рiшення ГостомельськоТ селищноi ради

J\Ъ 7бб-11- YIП вiд 14 липня 202lp.

стАвки
земельного податку за земельнi дiлянки,

що перебувають у власностi платникiв податку
на територii Гостомельськоi селищноi територiальноi громади

Адмiнiстративно-територiа;lьнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднаних
територiальних гром&д, н8 якi поширюеться дiя рiшення ради:

код областi код району код згiдно з

коАтуу
Найменування адмiнiстративно-територiальноi
одиницi або населеного пункту, або територiТ

об'сднаноТ територiальноТ громади
Селище Гостомель у складi Гостоrеrrс"поi
селищноi територiальноТ громади у Бучанському
районi у КиТвськiй областi, адмiнiстративний центр
територiальноТ громади
Село Озера у складi Гостомельсь*оi селллноТ
територiальноТ громади у Бучанському районi у
китвськiй областi
село Горенка у складi Гостомельськот сеп.цпот
територiальноТ громади у Бучанському районi у
китвськiй областi
Село Мощун у складi Гостомельсь-"',' с*и"I"оi
територiальноТ громади у Бучанському районi у
киiвськiй областi

Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноТ грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами Еаселених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
}iзичниr

осiб

для
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
01 Землi сiльськогоспод?рського призначення

01.01 .Щля ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва4

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

01.02 1,000 0,500 5,000 5,000

01.03 .Щля ведення особистого селянського
господарства4

1,000

4D|!:=

0,500 5,000 5,000

01.04

i""ry Фж
5,000 5,000

01.05 Дпя iндивЫального садiвництваа gýj н tfl ъýдАп_Uя*+.ц;Iш;;

W Ради

ДЦ.Драпеиt о\'rУ-v,_ 9,
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами населених

пунктiв, нормативну
:рошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
01.06 .Щля колективного салiвниптва4 1,000 0,500 5,000 5,000
01.07 flля городництва4 1,000 0,500 5,000 5,000
01.08 ,Щля сiнокосiння i випасання хчлоби4 1,000 0,500 5,000 5,000
01.09 Для дослiдних i навчальних цiлей 1,000 0,500 5,000 5,000
01 10 ,Щля пропаганди передового досвiду

ведення сiльського господарства
1,000 0,500 5,000 5,000

01.11 1,000 l 0,500 5,000 5,000

01 l2 ,Щля розмiщення iнфраструктури
оптових ринкiв сiльськогосподарськоi

продукцii

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

01 13 1,000 0,500 5,000 5,000

01 14 l Д* цiлей пiдроздiлiв 01.01-01.13 та

| лrr" збереження та використання
| земельприродно-заповiдногофонду

02 землi житловоi зябчпп
02.01 Щля будiвництва i обслуговування

житлового будинку, господарських
будiвель i споруд (присадибна

дiлянка)а

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

02.02 3,000 з,000
5,000 5,000

02.03 _ Для будiвництваi обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

з,000 з,000
5,000 5,000

з них осББ, ЖБк, Жк 0,500 0,500
5,000 5,000

02.04 Щля будiвництва i обсrryговування
будiвель тимчасового проживанЕя

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

02,05 Щля будiвництва iндивiдуальних
|арахtiв

0,500

J4#2:

0,500

Зч:,о

5,000 5,000

02.06
,,Ё"ж re-ё-

5,000 5,000

02.07 Для iншоi житловоi забудови g 9роощ гLqýOдl aFlr
5 000 L000

КЖ;

,{,ж

ryИ:'^
l.лrllraП
lДи

yt. Доапей\ф-_



Вид цiльового призначення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межzlп,Iи населених

пунктiв, нормативну
rрошову оцiнку яких не

проведепо

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
оридиtIних

осiб

дJUI

фiзичних
осiб

02.08 Щля цiлей пiдроздiлiв 02.01-02.07 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду
03 Землi громздськоi забудови

03.01 ,Щля будiвництва та обслуговування
будiвель органiв державноi влади та

мiсцевого самоврядування4

03.02 !ля будiвництва та обслуговуваIIня
будiвель закладiв освiти4

0з.03
_Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв охорони здоров'я та

соцiальноi допомоги4

1,000 5,000
5,000

03.04 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель громадських та релiгiйних

органiзацiйа

1,000 5,000 5,000

03.05 Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв культурно-

просвiтницького обслуговування4

0,500 5,000 5,000

03.06 Для будiвництва та обслуговування
будiвель екстериторiальних органiзацii

та органiва

0,500 5,000 5,000

0з.07 2,000 2,000 5,000 5,000

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

2,000 2,000 5,000 5,000

03.09
_ Щля будiвництва та обслуговування
будiвель кредитно-фiнансовиr устаIIов

з,000 3,000 5,000 5,000

03.1 0 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель ринковоi iнфраструктури

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

03.1 1 ,,Щля будiвництва та обслуговування
будiвель i споруд закладiв науки ж-

5,000 5,000

0з.12 Щля будiвництва та обслуговування
будiвепь закладiв комунального

qбслуговування ffi 5,000 5,000

W ,|ffi rr rr raallJlп
ради

А.М, flрапей



Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативцоi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцlнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межаIчIи населених

пунктiв, нормативну
rрошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

дJUI
оридичних

осiб

дJUI

фiзичних
осiб

03.13 !ля будiвництватаобслуговування | 0,0OO
будiвель закладiв побутового 

lобслуговування l

1,000 5,000 5,000

03.14 Щля розмiщення та постiйноТ
дiяльностi органiв ДСНС4

5,000 5,000

03.15
. Щля будiвництва та обслуговування
iнших будiвель громадськоi зiбудови

з,000 з,000 5,000 5,000

03.16 ,.Щля цiлей пiдроздiлiв 03.01-03.15 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду
04 Землi природцо-заповiдного фонду

04.01 ,Щля збереження та використання
бiосферних заповiдникiв

04.02 Щля збереження та використання
природних заповiдникiва

04.03 l Дп" збереження та використання
| нацiоналъних природних паркiва

04.04

04.05 .Щля збереження та використання
зоологiчних паркiв

04.06 .Щля збереження та використання
дендрологiчних паркiв

04.07 Щля збереження та використання
паркiв - па.Nл'яток садово-паркового

мистецтва
04.08 .Щля збереження та використання

заказникiв
04.09

04.1 0 Щля збереження та використання

--пам'яток 

природи

d

ж нь
04.1 1 .Щпя збереження та використання

регiональних ландшафтних паркiв ýflф\ý

фу#
9з/о|иПнллБй
8кFя7ар Dади'{ л; лri"о



Вид цiльового призЕачення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межtlми населених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

код2

05

найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
оридиtшпi

осiб

для
фiзичних

осiб
землi iншого пDипопоохоrrо

06 Землi оздоровчого призначення (землi, що мають природнi лiкувальнi
властивостiп якi в_икористовуються або можуть *йор"arовуватися

ня людей)-
06.01 ,Щля будiвництва i обслуговування

санаторно -оздоровчих закладiв4
3,000 3,000 5,000 5,000

06.02 Щля розробки родовищ природних
лlкувЕulьних pecypciB

з,000 3,000 5,000 5,000

06.03 Для iнших оздоровчих цiлей 3,000 з,000 | 5,000 5,000
06.04 !ля цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фонду

07 Землi рекреацiйного пtlизначення
07.01 .Щ"пя будiвництва та обслуговування

об'ектiв рекреацiйного призначення4
2,000 2,000 5,000 5,000

07,02 Щля будiвництва та обслуговування
об'ектiв фiзичноi культури i споотча

2,000

2,000

2,000 5,000 5,000

07.0з .щля iндивiдуально.о дачного
будiвництва

2,000 5,000 5,000

07.04 .щля колективного дачного бчдiвнитттв 2,000 | 2,000 5,000 5,000
07.05 Щля цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фонду

08 землi iстооико-к ,льт\,рного призначення
08.01 ,Щля забезпечення охорони об'ектiв

культурноi спадщини
08.02 Щля розмiщенЕя та обслуговування

музейнцх закладiв
08.03

08.04 ,,Щля цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та
для збереження та використання

зомель природно-заповiлного rъон пч ffiёп
09 З емлi rri.о.о", o/Ad'&o, ",Еfrоо\

к";жщжrl
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Вид цiльового призначення земель2

коД2 l "айменування2

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцlнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiqцезнаходження)

за земельнi дiпянки за
межаfuIи населених

пунктiв, нормативну
рошову оцiнку яких не

проведено

для
юридичних

осiб

дJUI

}iзи.пrих
осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
09.01 ,Щля ведення лiсового господарства i

пов'язаних з ним послуг
1,000 1,000 5,000 5,000

09.02 1,000 1,000 5,000 5,000

09.03 .Щля цiпей пiдроздiлiв 09.01-09 .02 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фондч
10 Землi в9дного фонду

10.01 .Щля експлуатацii та догляду за i 1'000

водними об'ектами l

1,000 5,000 5,000

10.02 !ля облаштування та догляду за
прибережними захисними смугами

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

10.0з .Щля експлуатацii та догляду за смугам
вiдведення

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

l0.04 Щля. експлуатацii та догляду за
гiдротехнiчними, iншими

водогосподарськими спорудами i
кан€шами

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

10.05 Щля догляду за береговими смугами
водних шляхiв

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

10.06 Щля сiнокосiння 1,000 1,000 5,000 5,000

10.07 Для рибогосподарських потреб 1,000 1,000 5,000 5,000

10.08 .Щля культурЕо-оздоровчих потреб,
рекреацiйних, спортивних i

туристичних цiлей

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

10.09

10.10 flля будiвництва та експлуатацii
гiдротехнiчних, гiдрометричних та

лiнiйних споDчл

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

10.11 ,,Щля будiвництва та експлуатацii
санаторiiЪ та iнших лiкувально-

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

J
{,/<,|/а,
\о
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Вид цiльового призЕачення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоТ оцiнки)

за земельнi дiлянки,
IIормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами населених

пунктiв, нормативну
]рошову оцiнку яких Ее

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

дjUI
}iзичних

осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
l0.12 Для цiлей пiдроздiлiв 10.01-10.11 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фонду

11 Землi промисловостi
1 1.01 щля розмiщення та експлуатацii

основних, пiдсобних i допомiжних
будiвель та споруд пiдприсмствчtми, щ(

пов'язанi з користуванням надрап,Iи

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

|1.02 .Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

булiвель та споруд пiдприемств
переробноi, матттццgýудiвноi та iншоi

промисловостi

l ,500 l 1,500 5,000 5,000

1 1.0з ,.Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

будiвель та споруд будiвельних
органiзацiй та пiдприемств

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

1 1.04 !ля розмiщенЕя та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

будiвель та споруд технiчноi
iнфраструктури (виробництва та

розподiлення гitзу, постачання пари та
гарячоi води, збирання, очищення та

розподiлення води)

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

1 1.05 !ля цiлей пiдроздiлiв 11.01-11.04 та
для збереження та використitння

земель природно-заповiдного фонду

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

|2 Землi транспорry
t2.0| ,.Щля розмiщення та експлуатацii

будiвель i споруд залiзничного
транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.02 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд морського

трацспорту l==\
12.03 .Щля розмiщення та експлуатацiil

будiвель i споруд рiчкового транспd,6ф1
,$рк ,Що

( а\\

5,000 5,000

аrЬ
2ч
оё
Vо'

tW)
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г|ндлом
ради
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоТ оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiпянки за
межап{и населених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
}iзични:

осiб

для
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
12.04 ,,Щля розмiщення та експлуатацii

будiвель i споруд автомобiльного
транспорту та дорожнього

господарства4

2,000 2,000 5,000 5,000

12.05 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд авiацiйного

транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.06 Щля розмiщення та експпуатацii
об'ектiв трубопровiдного транспорту

12.07 Щля розмiщоння та експлуатацii
будiвель i споруд мiського

електротранспорту

12.08 ,Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд додаткових

транспортних послуг та допомiжних
операцiй

2,000 2,000 5,000 5,000

12.09 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд iншого наземного

транспорту

2,000 2,000 5,000 5,000

12.10 Щля цiлей пiдроздiлiв 12.0I-12.09 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фондч

13 Землi зв'язку
1з.01 Щля розмiщення та експлуатацii

об'сктiв i споруд телекомунiкацiй
3,000 3,000 5,000 5,000

13.02 ,Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель та споруд об'ектiв tIоштового

зв'язку

з,000 з,000 5,000 5,000

13.0з .Щля розмiщення та експлуатацii iнших
технiчних засобiв зв'язку

3,000 з,000 5,000 5,000

13.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 1 3.0 1- 1 3.03,
13.05 та для збереження та

використання земель природно-
заповiдного фонду

йт,
Z_оvлldЦЦ! 3\

l4 з.*.,#ýй,jцtftt
Е *l Ч./
\?""&fl,9

с 9;\
*



Вид цiльового призЕачення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межilп{и насепених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
}iзичних

осiб

дпя
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
14.01 !ля розмiщеЕня, будiвництва,

експлуатацii та обслуговування
будiвель i споруд об'сктiв

енергогенеруIочих пiдприемств,
ycTaHqB i органiзацiй

з,000
3,000 5,000 5,000

14.02 .Щля розмiщення, будiвництва,
_ 
експлуатацii та обслуговуваIIня

будiвель i споруд об'сктiв передачi
електричноi та тепловоi енергii

з,000
з,000 5,000 5,000

14.0з Щля цiлей пiдроздiлiв 14.01-14 ,02 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду
15 Землi оборони

15.01 .Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi Збройних Сипа

15.02 ,.Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi вiйськових частин

(пiдроздiлiв) Нацiональноi гвардii'а

15.03 Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi,Щержприкордонслужби4

15.04 Щля розмiщеЕня та постiйноi
дiяльностi СБУ4

15.05 !ля розмiщення та постiйноi
дiяльностi .Щержспецтрансслужбиа

15.06 Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi Служби зовнiшньоi

розвiдкиа
15.07 Щля розмiщення та постiйноi

дiяльностi iнших, утворених
вiдповiдно до законiв, вiйськових

формуваньа
15.08 Для цiлей пiдроздiлiв 15.01-15.07 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фонду lffi

16 Землi запасу l ь7 {ВёрJ l \Ъ,рj

R,-цшчж{,,ryр"ffir#
гlнАлом
ради

А.М. Драпсй
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативпоi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами нас9лених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
$iзичних

осiб

дJUI
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
\1 Землi резервного фонду

18 ýqццлi загаJIьного користування4

19 Для цiлей пiдроздiлiв 16-18 тадля
збереження та використання земель

прцродно-заповiдного фонду

1 У разi встановлення ставок податку, вiдмiнних на територiях рiзних населених пунктiв
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, за кожним населеним пунктом ставки
затверджуються окремими додатками.

' В"Д цiльовогО призначеНня земель зазначасться згiдно з Класифiкацiею видiв цiльового
призначення земель, затвердженою наказом Щержкомзему вiд23 липня 2010 р. j\b 548.
3 СтавкИ податкУ встановлЮютьсЯ з урахуванням норм пiдпункту 12.З.7 пункту 12.З cTaTTi 12,
пункту 30.2 cTaTTi 30, статей 274 i 277 Податкового кодексу VкрiiЪи i зазначаються
десятковим дробом з трьома (у разi потреби чотирма) десятковими знаками пiсля коми.
4 Земельнi дiлянки, що класифiкуються за кодами цього пiдроздiлу, звiльняються/можуть
звiльнятися повнiстю або частково вiд оподаткування земельним податком вiдповiдно ло 11ор*
статей 28Т-28З Податкового кодексу УкраiЪи.

Секретар ради Анатолiй ДРАПЕЙ

tr\
fuж

С gл\ч.
K"J.d

игlндлом
Ради

А.М. Драпей



.Щодаток 2
до рiшення Гостомельськоi селищноi ради

Лb 7б6-11- VIII вiд 14 липня 202lp.

стАвки
земельного податку за земельнi дiлянки,

що перебувають постiйному користуваннi платникiв податку
на територii Гостомельськоi селищноi територiальноi громади

Адмiнiстративно-територiальнi одипицi або населенi пункти, або територii об'еднанихтериторiа_пьних громЕlд, н& якi поширю€ться дiя рiшенн я ради:

код областi код району код згiдно з
коАтуу

Найменування адмiнiстраrиu"о-.ериrойл"rБТ
одиницi або населеного lтункту, або териюрii

. об'епнянпТ тепитппiя пl-л'i -ллл.. -,, 
-

(-елище Гостомель у складi Гостомельськот
селиtl(ноi територiальноТ громади у Бучанському
районi у КиiЪськiЙ областi, адмiнiстративний центр
територiальноТ громадц
uело ()зера у складi Гостомельськот селищнот
територiальноТ громади у Бучанському районi у
киIвськiй областi
uело lopeнka у складi Гостомельськоi селищнот
територiальноТ громади у Бучанському районi у
киiъськiй областi
uело Мощун у складi Гостомельськот селищноi
територiальноi громади у Бучанському районi укиiвськiй областi

Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межаN4и населених

пунктiв, нормативну
.,рошову оцiнку яких не

проведено

код2 наЙменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
01 землi сiльськогосrr призначення

01.01 Для ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва4

1,000 0,500

01.02 .Щля ведення фермерського
господарства4

1,000 0,500

01.03 Щля ведення особистого селянського
господарства4 #\:; 0.500

ж-.
01.04 Щля ведення пiдсобного сiльського l

господарства4 {t i:Иflh-
аi"\^ffis,
ý:.'..Ъ-;'

-iЕгlfiно.з ориг|+iM*:: нАлом
|АИ .

М. Драпей

Ч*чiн,
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Вид цiльового призЕачення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi' грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межttN{и населених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких Ес

проведено

код2 найменування2 |.o,uiНrr*l осiб

для
Рiзичнюr

осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
01.05 Для iндивiдуального садiвництва4 1,000 0,500

01.06 Для колективного садiвництва4 1,000 0,500

01.07 !ля городництва4 1,000 0,500

01.08 Для сiнокосiння i випасання худобиа 1,000 0,500

01.09 Для дослiдних i навчальних цiлей 1,000 0,500

01.10 ,Щля пропаганди передового досвiду
ведення сiльського господарства

1,000 0,500

01.11 1,000 0,500

0L12 Щля розмiщення iнфраструктури
оптових ринкiв сiльськогосподарськоi

продукцii

1,000 0,500 l

01.1з 1,000 0,500

01 l4 Для цiлей пiдроздiлiв 01.01-01.13 та
для збереження та використання

земель прлродно-заповiдного фонду
02 Землi rкитловоi забудови

02.01 .Щля будiвництва i обслryговування
житлового будинку, господарських

будiвель i споруд (присадибна
дiлянка)а

0,500 0,500

02.02 з,000 з,000

02.0з ,Щля будiвництва i обслуговування
багатоквартирного житлового будинкл 10,000 l0,000

02.04 .Щпя будiвництва i обслryговування
будiвель тимчасового проживання

0,500 0,500

02.05 0,500 0,500

02.06 ,Щля колоктивного гарiDкного
будiвництва

з,000 з,000

02.07 Для iншоТ жцтловоi забудови 10,000
r,"5Fi. lно3ориIгtнд ппrr
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнl дIJUIнки за
межами населених

пунктiв, нормативну
рошову оцiнку яких Ес

проведено

код2 найменування2
для

ЮРИДИЕIНИХ
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
02.08 Для цiлей пiдроздiлiв 02.01-02.07 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фонду

03 Землi громрдськоi забудови
03.01 Щля будiвництва та обслуговування

будiвель органiв державноi влади та
мiсцецого самоврядування4

0з.02 ,Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв освiти4

03.03 .Щля будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв охорони здоров'я та

соцiа-lrьн оi допом оги4

5,000

03.04 ,.Щпя будiвництва та обслуговуваIIня
будiвель громадських та репiгiйних

рганiзацiйа

5,000

03.05 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв культурно-

_цросвiтницького обслуговування4

5,000

03.06 ,Щля будiвництва та обслуговування
булiвель екстериторiальних органiзацii

та органiва

5,000

03.07 Щля будiвництва та обслуговування
будiвепь торгiвлi

5,000 5,000

0з.08 .Щля будiвництва та обслуговування
об' eKTiB туристичноi iнфраструктури
та закладiв громадського харчування

5,000 5,000

03.09 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель кредитно-фiнансових установ

5,000 5,000

0з.10 Щпя будiвництва та обспуговування
будiвель ринковоi iнфраструктури

5,000 5,000

0з.1 1 .Щля будiвництва та обслуговування
будiвель i споруд закладiв науки ffi, ж'

0з.12 Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв комунапьного

обслуговування

{я7ýо
lo о'/l5 :4l

ffi W\
\,чI п азо9иг й;Бг-l
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки
за земельнi дiлянки,

рмативну грошову
оцlнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження

за земельнi дiлянки за
можами населених

пунктiв, нормативну
шову оцiнку яких

проведеЕо

,Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв побутового

,.Щля розмiщення та постiйноТ
дiяльностi органiв ДСНС4

!ля будiвництва та обслуговування
iнших будiвель громадськоi забудови

,,Щля цiлей пiдроздiлiв 03.01-03.15 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного

,Щля збереження та використання

,.Щля збереження та використання
природних заповiдни KiBa

.Щля збереження та використання
нацiона-ilьних природних паркiв4

,,Щля збереження та використzIння
ботанiчних садiва

,Щля збереженЕя та використання
зоологiчних паркiв

Щля збереження та використання
огlчних паркlв

Щля збереження та використання
паркiв - пам'яток садово-паркового

Щля збереження та використання
заказникiв

,Щля збереження та використання
заповiдних урочищ

,Щля збереження та використання
пам'яток природи

.Щля збереження та використання
ональних ландш

гlнАлом
ради .

А.М.Драпеи

найменування2



Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межЕlми населених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких Ес

проведено

код2 найменування2
для

юридиtIних
осiб

дJUI

}iзи.пlих
осiб

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
05 Землi iншого пDиDолоохопонного
06 Землi оздоровчОго призначення (землi, що мають природнi лiкувальнi

властивостi, якi використовуються або можуть використовуватися
для профiлактики захворювань i лiкування людей)

06.01 Щтtя будiвництва i обслryговування
санаторно-оздоровчих закпадiв4

3,000 з,000

06.02 з,000 3,000

06.0з flля iнших оздоровчих цiлей з,000 з,000

06.04 .Щля цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду
07 Землi рекреацiйного призначенця

07.01 .Щля будiвництва та обслуговування
об'ектiв рекреаrдiйного призначення4

3,000 3,000

07.02 Щля будiвництва та обслуговування
об'ектiв фiзичноi культури i спортуа

з,000 3,000

07.03 .Щля iндивiдуального дачЕого
будiвництва

з,000 3,000

07.04 Для колектцвного дачного будiвництвu з,000 3,000

07.05 Для цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фондч
08 Землi iсторико-культурцого призначення

08.01 Щля забезпечення охорони об'ектiв
культурноi спадщини

08.02

08.03

08.04 Щля цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду ffi ffi о\ь
,1\\

09 землi лiсогосподчо.jýйьоý } dйтll.,Апffi

W
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Вид цiльового призЕачення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
IIроведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнl дlлянки за
межаI\4и населених

пунктiв, нормативну
рошову оцiнку яких не

проведено

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

для
оридичних

осiб

для
фiзичних

осiб
09.01 Щля ведення лiсового господарства i

пов'язаних з ним послуг
,з,000 3,000

09.02 з,000 3,000

09.03 fuя цiлей пiдроздiлiв 09.01-09 .02 та
для збереження та використання

земепь rrриродно-заповiдного фонду

10 З9млi водного фонду
10.01 Щля експпуатацii та догляду за

водними об'ектаivи
з,000 з,000

10.02 Щля облаштування та догляду за
прибережними захисними смугаNIи

з,000 3,000

10.03 3,000 3,000

10.04 ,Щля експлуатацii та догJIяду за
гiдротехнiчними, iншими

водогосподарськими спорудами i
каналами

з,000 з,000

10.05 .Щля догляду за береговими смугами
водних шляхiв

з,000 з,000

10.06 Щля сiнокосiння з,000 з,000

10.07 Для рибоIосподарських потреб з,000 3,000

10.08 ,Щля культурно-оздоровчих потреб,
рекреацiйних, спортивних i

туристичних цiлей

3,000 3,000

10.09 Щля проведення науково-дослiдних
робiт

10.10 Щля будiвництва та експлуатацii
гiдротехнiчних, гiдрометричних та

лiнiйних споруд

3,000

4

3,000

Rr._
10.11 Щля будiвництва та експлуатацii

санаторiiЪ та iнших лiкувально-
оздоровчих закладiв у межах

прибережних захисних смуг MopiB,
морських заток i лиманiв ffi ffi \

J!
.J

чf



Вид цiльового призначення земель2

Ставки податку3

(вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки)
за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами населених

пунктiв, нормативну
грошову оцiнку яких не

проведено

коД2 l "айменування2

для
юридичних

осiб

для
фiзичних

осiб

для
оридиtIних

осiб

для
фiзичних

осiб
10.|2 Для цiлей пiдроздiлiв 10.01-10.11 та

для збереження та використання
земель природно-заповiдного фондч

11

1 1.01 Щля розмiщення та експлуатацii
осtIовних, пiдсобних i допомiжних

булiвель та споруд пiдприемстваI\4и, щс
пов'язанi з користуванням надрами

з,000 3,000

11.02 .Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

будiвель та споруд пiдприемств
переробноi, машинобудiвноi та iншоi

промисловостi

з,000 з,000

1 1.03 ,Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

будiвель та споруд будiвельних
органiзацiй та пiдприемств

3,000 з,000

1 1.04 .Щля розмiщення та експлуатацii
основних, пiдсобних i допомiжних

будiвель та споруд технiчноi
iнфраструктури (виробIIицтва та

розподшення газу, постачання пари та
гарячоi води, збирання, очищення та

озподiлення води)

3,000 з,000

1 1.05 !ля цiлей пiдроздiлiв 11.01-11.04 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду

з,000 з,000

12

|2.0l Щля розмiщоIlня та експлуатацii
будiвель i споруд залiзничного

транспорту

3,000 3,000

|2.02 Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд морського

транспорту ru-
12.03 ,.Щля розмiщення та експлуатацii

будiвель i споруд рiчкового транспорт]
,жý
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податкуЗ

(вiдсоткiв нормативцоi грошовоi оцiнки)

за земельнi дiпянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незатrежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки за
межами населених

пунктiв, нормативну
rрошову оцiнку яких Ее

проведеIIо

код2 найменування2
для

юридичних
осiб

для
Рiзичних

осiб

дJUI
оридиtIних

осiб

для
фiзичних

осiб
12.04 ,.Щля розмiщення та експлуатацii

будiвель i споруд автомобiльного
транспорту та дорожнього

господарства4

з,000 3,000

12.05 ,Щля розмiщенЕя та експлуатацii
будiвель i споруд авiацiйного

транспорту

з,000 3,000

12.06 ,.Щля розмiщення та експлуатацii
об'сктiв трубопровiдного транспорту

12.07 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд мiського

електротранспорту

12.08 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд додаткових

транспортних послуг та допомiжних
операцiй

3,000 3,000

12.09 .Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель i споруд iншого наземного

транспорту

з,000 з,000

12.10 Щля цiлей пiдроздiлiв l2.0|-I2.09 та
для збереження та використання

земель природно-заповiдного фонду
13

13.01 ,Щля розмiщення та експлуатацii
об'ектiв i споруд телекомунiкацiй

5,000 5,000

13.02 Щля розмiщення та експлуатацii
будiвель та споруд об'ектiв поштового

зв'язку

5,000 5,000

1з.03 ,.Щля розмiщення та ексrтлуатацii iнших
_технiчних засобiв зв'язку

5,000 5,000

13.04 ,Щля цiлей пiдроздiлiв 1 3.01 - l 3.03,
13.05 та для збереження та

використання земель природно-
заповiдного фонду

---{biс cl}\
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податкуЗ

вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiнки

за земельнi дiлянки,
нормативну грошову

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження

за земельнi дiлянки за
межаL{и нас9лених

пунктiв, Еормативну
у оцiнку яких

найменування2

,Щля розмiщення, будiвництва,
експлуатацii та обслуговування

будiвель i споруд об'ектiв
еЕергогенеруючих пiдприемств,

!ля розмiщенЕя, будiвництва,
експлуатацii та обслуговування

будiвель i споруд об'ектiв передачi
електричноt та тепловоi енергii

Щля цiлей пiдроздiлiв 14.01-14 .О2 та
для збережоння та використання

земель природно-заповiдного

,Щля розмiщення та постiйноi

Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi вiйськових частин

Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi Держприкордонслужбиа

,Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi СБУ4

Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi,Щержспецтранссл

.Щля розмiщення та постiйноi
дiяльностi Служби зовнiшньоi

Щля розмiщенЕя та постiйноi
дiяльностi iнших, утворених

вiдповiдно до законiв, вiйськових

,.Щля цiлей пiдроздiлiв 15.01-15.07 та
для збереження та використання

земель природно -заповiдного
6"$
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Вид цiльового призначення земель2

Ставки податкуЗ

KiB нормативноi грошовоi оцiнки
за земельнi дiлянки,

ативну грошову
оцiнку яких
проведоно

(незалежно вiл
мiсцезнаходження

за земельнi дiлянки за
межами населених

пунктiв, нормативну
шову оцiнку яких

проведено

землi резервного

Землi загального користування4

!ля цiлей пiдроздiлiв 16-18 тадля
збереження та використання земель

природно-заповiдного

l -- .-' У ptu}l встановлення ставок податку, вiдмiнних Еа територiях рiзнихадмiнiстративно-територiальноi одиницi, за кожним населеним
затверджуються окремими додатками.

' В,д цiльового призначення земель зrLзначаеться згiдно з Класифiкацiею видiв цiльовогопризначеНня земель, затвердженою накаЗом,.Щержкомзему вiд2З n"rrr" 2010 р. Ns 548.
3 Ставки_податку встановлюються з урахуванням норм пiдпункту 12.З.7 пункту 12.З cTaT-ri 12,пунктУ 30,2 cTaTTi 30, статей 274 i 277 Податкового кодексу VкрdiЪи i зазначаються
десятковим дробом з трьома (у разi потреби чотирма) десятковими зЕаками пiсля коми.
4 ЗемельНi дiлянки, що класифiкуютьсЯ за кодами цього пiдроздiлу, звiльняються/можуть
звiльнятися повнiстю або часткововiд оподаткування земельним податком вiдповiдно до нормстатей 281-28З Податкового кодексу Украiни.

населених пунктiв
пунктом ставки

Секретар ради Анатолiй ДРАIIЕЙ
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код2 найменування2
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.Щодаток 4
до рiшення Гостомельськоi селищноТ ради

М 7бб-11- VIII вiд 14 липень 202|р.

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих

вhповiдно до пункту 284.1 cTaTTi 284 Податкового
кодексу Украihи, iз сплати земельного податкуt на територii населених пунктiв

гостомельськоi селищноi територiальноi .роrчд"

l Пiльги визначаються з урахуванням норм пiдпункту 12.3.7,
281 i 2s2 Податкового кодексу УкраТни. У разi'встйо"п"rJ

кту 30.2 cTaTTi 30, статей

рlзних населецих

код згiдно з
коАтуу

найменування адмiнiстративно-
територiал ьноi одиницi

або населеного пункту, або територiI
об' сднаноТ територiальноi

10539000000 з2 l 0945900

Селище Гостомель у сrшадi Гостомельськоi
селищноi територiальноТ громади у
Буtанському районi у КиiЪськiй областi,
адмiнiстративний центр територiальноi

Село Озера у складi ГостомельськоТ
селищноI територiальноi громади у

йонi у КиiЪськiй областi

Село Горенка у складi Гостомельськоi
селищноТ територiальноТ громади у

киiъськiй областi
Село Мощун у складi ГостоrrлельськоТ
селищнот територiальноi громади у

група платникiв, категорiя/цiльове призначення
земельних дiлянок

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми податкового зобов'язання за

piK)

Роздiл I Пiльги щодо сплати земеJIьного податку для фiзичнихосiб

особи, якi мають статус учасникiв АТО / ООС

2) родини загиблих осiб, якi мали статус учасникiвАто / оос

ЗвiльненнЯ вiд сплати податкУ за земельнi дiлянки, передбачене для вiдповiдноТ категорii фiзичних осiб, вказанихв пунктах 1-2 розлiлУ I, поширюеться на земельнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних нормвказаних в ст.28 1 ,2.\ - ст.28|.2.5.

Роздiл II Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб

1) Органи мiсцевого самоврядуваннrI, заклади, установи та
органiзацii комунальноi власностi, засновником яких
Гостомельська селищна рада

V*6 Се)
Р iлоttУ K,.i{

гlнАлом
ради

пунктiв адмiнiстративно-територiальноI одиницi, за кожн



не пiдлягають оподаткуванню земельним податком земельнi дiлянки вказанi в cTaTTi
283 Податкового Кодексу Украihи.

Секретар ради Анатолiй ДРАIIЕЙ
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