
ПОДБi{ЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОi ОБJIАСТI

рIшЕння
вiд 10"06.2a2Q ýьз7 -2 Nl,

про вrгановлеши cTalBorс та пiлъг iз спяати
земеJьного податку на 202l piK

Код згiдно з КОАТУУ 712318650l

Вiдновiдно до абзшду другог0 i третъоrо Еункгу 284.1 cTaTTi 284
Податковсго кOдексу YKpailrra та ýу}firгу 24 частl.*tи псршоi стаrтi 26 Закоку
Украi'ни "fipu мiсцеве ýilмоврядуванIrя в }'краiЫ", сiлъсъка рада

ВИРШIIИJIА:

l. Установкги на тсрлrгорii ГIодiбrrянськоi сiльсъкоi рад{:
1) ставки земедьяого податку згiдчо з додатком l;
2.} шЬги для фiзитшос та юрнди.IнIФ( осiб, ýадаrd вiдповiдно до гrункту
284.1 статгi 284 Подажового кодексу Украiнц за перелiком згiдно i
додатком 2.

2. Оприlподлrги рiшенrrя на сайгi та iнформацlfшому стендi сiлъсъкоi ради.
З. Коlrгрсль за ýикOнilýЕям рiшенr*я пoKJIacTи на поiтiftry комiсiю сiльсъкоi
раш{ з питЁlЕь Iш€}Еування бюджету та фiнаноiв
4. Рiшеr*rя набирас щ*rHocTi з 01.01,2021 року.

сiлъсъкrй голова В.М.Кобзар



стАвки
земнIьпого подflткуl

Ставки вGтаяOвлюються на ZOZ| piK та вводятьýя в

з 01"01.2021 року.

Адмiнigгративнс-територiалъЕi одшIшti або

теркгорiТ об'sднанrD( тери,торitllьнI{D( {ромад, на

flодаток 1

ýо рiшення сiльсъкоi ради
вiд 10.06,2020 р.]'.tс З7-2N1l t{Гфо

в*таlIовя+нЕя *тав+к та пЬг iз сrжатн
земедъного fiодатку на 2021 piK>

насеяенi ,гtунrги,
яlсi поширю€тъся

дlю

або
дiя

Код областi
Код
району

Код згiдно з
коАтуу

Найменуваilня 4дмiнiстративно-
територiа.гlьgоi одиницi
або населеЕого пункту, або
територii об'еднаноi територiапьноi

71 2380*0 11zзl865*l Подiбrrянсъка сiлъсъка

Ставки податкуЗ
i вiдсоткiв норl\1ативноi грошовоi

оrпнкиJ

Вид цiльового признаrIення земель2
ta земельнi дiлянки

Ел_б!!QтlaЕцIt'

грgшGвlj c;tiHK5
якFrх ýрозsдеrrа
tнезатежнс вiд

**iсýезнах*дженн:ц)

за земельнi дiлянклт
Ф4 ! iд!r4f-!!т
.Jц rttvJl\ц:lrlr

Hacejleн;Ix пyнкdв.
нс}рматr{вяу

грошову 0цtЕЕу
яких не пs+веден0

код2 *айменування2
лJrл

лnl, ýIiuELf r

дýя
]л:

лj Dr
cff ElJuEEl

лJi}l,

зичнЕх
осiбосlо

:}rtýrгa_rrEj
*сiб осiб

01

t}1.01

*1.02

G1.0з

ý1,04

01.05

0i.06

Землi сiльськогосгrодарького ilризначення

Для веденнятоварного l 1

сiльськогосподарського виробництваt
22

Для веденяя фсрмерського
господарстваа

Для ведення особистого селянського 0'5 0'5

го*т;+дар+тзаа

Для ведення пiдсобного сiльського Х

господартваа

Для iндивiдуаJIьного садiвництваа 1

,Щл-ч ко-rrектlrвlrого садiвяrацтва4 Х

з.5?ý

0,5

1

х

s.5



Ставшл податкуЗ
(вiдсот*tiв нOрмативноi грошовоi

земельнi лiлянки jза земельнi дiлянки

01.i}? ffля горолчlrцтва4

t]l.ti8 flля сiнокосittня i врrпасанr*я хчдобrr+

Ltl,{]9 ýля яослiанrтх i навчальннх rriлей

+1.1В ýля провагашlý fi*редовог* лосвiяу
ведення сi,чьсъксго госп*дащтва

01.1i .Щля налаяt{я Еослyт у сiльському
госпо.лартвi

*i. lЭ. Д*я роз*лilltення iнфрастр},т<тури
оптовик ринкiв оiльськогосполарськоi
прояукuii

+ 1.1З {"тя iчцт+г+ сi_цьtьgогосllодар+ьц+г+
прнзчачення

*l. i4 Дlтя цiлей пЬразлiлiв 0i.0l -01. iЗ та дtт:I
зýереження та в}rк*рнстання земель
пр}rрод}iо-запоаiдноrо фондч

i
х

х

0,600

0,600

1

1.000

ý

1

х

х

*.50*

0,500

l

1.00с

хх
1t
'хх

хх

5.000 5,00a}

5,000 5,00*

t1

5.000 5,000

0,05 0.0ý
UJ Зеlrлi житловоi забудови

*э,0 ! ýля бlтiвництва i обслутовування 0,05 {},05

житлового будинку, господарсъкаiх
буаiвелъ i спорул {присадибна лiлянка)а

а202,Д.лякrrлективЕогf}житловOго
булiвництма

02.0З fiля будiвнlшдтва i обслуговув{lннrt
балатолваргнрЕого житловOго будшlку

02.04 ýля будiвлпацтва i обслуговувлlння
булiвель тимчасового rrроживання

02.05 .Щ"гlя будiвниrгrsа iндивiлуальних
гаражiв

02.06,Щля колекгrшного гарil}к}rого
булiвництва

02.С7 ý.пя irшоi жнтловоi забулови

02.08 Для цiлей пцроздiлiв 02.01-02.а'7 тадля
зберження та використltння земель
црцрдно-заповiдного фонду

х

х

х

х

грсшову 0фЕку
яккх Еровсдено
(незалежно вiд

мiсцsзЕаходжеЕЕя

Еаселених rrytTKTiB,
Еормативну

грошову оцiнку
якЕх не IIDоведенý

fкод, -,,нtlимен)вання-
д]-1я

{}nt{ýrialIJirl
jfjiл- Д;-iЯ дj-Iя

знtt}lнý
oclo

r--Ё-^ -

осiб
+rrJff fл

осif, осiб

х х



CTaBKTI податкуЗ
( вiдсожiв нормативноТ грошовоi

очtнки}

}а земеJьЕi дЬжи
Еiормативlry

грошову o*iHKy
якнх ЕроведеЕо
{неза-пежно вiд

мiсцsзrаходжеж{я)

за зýмельtli дfurяпкн
за мЁжамтi

населенlФ( ггункгiв,
нормаflавну

грошову 0цнку
якLDt t{e пЁоведено

кед*
!4 

,,

ýsнменJrвtжня*
лJr}t

a}tlljl ýlall}JIrl
Дl-tЯ дJ-rя длlя

з}lчн
осiб

уаlл|а ,-

oct} осiб
цrfч{rr1

осiб

0з

*з.*l

0з.02

*а п1v-}. \_rJ

03.04

*з,05

ffз.06

0з.07

0з.{!8

вз.*9

Uj.iU

0з.1 I

0з 12

Земяi грм*дськоi заб_члови

Д;-lя бчдiвrrицтва та обслуговyваЕн;l
бътiвеяь органiвдержавноi владЕ{ та
;ьтiеаеаого сан*вряяуванняа

ýля булiвнЕlцтва та обслуговтвання
бr,дiвель закqа_liв освiз tl'
т{-* q=.-:-- *л л€л--__
лjiя \r} дrrri-rЕц, 1 lr{l r сa I'UUJI} l lJlr_Y ý('lltlJ{

буяi*ель закладiв oxopoнEr здsрав'я та
соцiа.,r bHoi допомогиа

ýля бу.лiвництва та обс;-lутовування
будiвеrть громадськLiх та релiгiГrних, .-l
UPt 6}rirJсlцtf1

ýля буяiвництва та обслуговування
будiвель закладis культурно-
просвiтнлrаького обслуговуваttня4

flля бlиiвництва та обслуговування
булl вел ь екстериторlаJ ьн их органl зачl й

-.l
та органlв,

ffля булiвництва та обслуговуванI]ll
булiвель торгiвлi

ý-lr.ч будiвн!{цтва та +бс-ч5.г4в\jваlrllq
об' eKTiB туриспrчноi iнфраструктури та
закладiв грO}rадського харч}ъаннlI

ýля булiвнi{цтва та сбслуговува}r}бI
булiвель кредитно-фiнансових установ

лля оудlвництва та оOслуговчвання
булiвелъ ринковоil iнфраструктури

Для будiвництва та обслуговуванIuI
булiве"rь i спорул залс.lадiв на}ки

Лля бlrлiвниIIJва та обслчговчвання
булiвель закладiв комунаJrIьнOго
оболуговуваннlt

ýля булiвництва та обслуговування
булiвеяь закладiв побутового
обслуговуRання

х

1,000 1,000

3,000 1.500

ra

3,000 з,00*

5,000 5,008

х

х

х0з,lз

хх

х

х

х

х

к

х

ххх

ххх

ххх

х

Y

х х



Ставки полатку3
{вiдсожiв Еормётивноi грошовоi

оцlýки

земельнi дiляi
EiCIpMaTiiBHy

гршову оlцнку
ЯКЕХ ПРОЕеДSЕО

.(ттсза_пежно 
вiд

земельнi дiлянкя
за ме;ками

населенIж rгункгiв,
нормативýу

ГРОШОВУ OIIrEIKY

яких Ёе

ДГrЯ ДJ-iЯ

код2 найменlвання2
осiб о*iб

!ля розмiщення та постiйноi дiяльностi Х Х Х

органiв ДСНС4

ýля бу*iвнl{цтва та обе.,:_rТlrвYваЕня х х _\

iHm*rx б_члiве;rь гроlrадськоi забуловli

Для lii-цей пiярозлiлiв 0З.0: -0З,15 та для
збереження,а *rrоорЕстання земеýь Х Х Х

trрир*днO-заповiдногс фснлч

Землi природно-заповiдного фонду

ý;rя збережеЕнlI та вl{кор}rстанЕя Х Х Х

бiосфернlлх заповiднrrкiв

ýля збереження та в}лкOр}iстання Х Х Х

природних заповlдникlв*

!лязбереженнятавикOристання Х Х Х

нацiональних природних паркiва

ýля зберехсення та використання Х Х Х

ботанiчних садiва

ýля зберехсення т* Енкар}rетанЕя ,{ ý Х

зоологi.rннх паркiв

ýля зберешсеtlня та внкt}р}lст&ння Х "Х ý

дендролоl,i,lнtlх паркi в

!.тя збереженцq т* вl-rкор}{стання п*ркlв ,\ х ý

- пам'яток садово-паркового мистецтва

ýля збереження та tsикористання Х Х Х

заказникlв

ffля збереження та використаЕня _ Х Х Х

]аПОВiД-t ИХ уРФЧИЦ

ý-irя збереження та використання Х Х Х

пам'яток природи

fiля збереження та використання Х Х Х

регiональних ландшафтних паркiв

Землt iншого природоохоронного Еризначення

Зем;ri оздоровqсго призfi аченкя (землi, що маютъ приролнi .шiqува-чьнi
властивостt, якi використов}rються або можуть внксристовуаатися

для профiлактикt{ захворювань i лiкування людейi

0з. t4

*з.l5

0з. iб

в4

04.01

в4,02

G4"вз

04.04

*4.05

04,0б

t-}.18?

04.08

04,09

04, I0

G4.1 I

05

0б

ДJ-iя ДJ-iЯ

осiб



Ставка подаrкуЗ
{вiдсоткiв HopMaжBHoi грошовоi

sцlt{кя

земельнi д
ЕФFматизЕу

гршову OIý}{Ky
яких проведсно
(незалежно вiд

мiсцезrrаходження

земс.rьнi дi.u*rки
за мсяами

lrаселених r5пrrсгiв,
норматявну

грошову 0цrнку
яких Ее

для дJtя

код: наймеrт}вання2

06.01 ,Щля булiвництва i обслуговувакня Х Х

санаторно-оздоровчих зактадiва

G*.0] ýля розробкн родовиц прItродних i '1'

лiк_чва-чьнrтх ресзрсiв

ii? Зем-чi рекреачiйнсгG пр}rзfiачення

*7.{] 1 ýля бl.лiвв!{цтва та обслутсвтваняя
*б'ектiв рекреачiэlног* Ериз}rачення+ Х Х

*7,0? .Щ-тя буяiвнЕцтва та обсдътов_YзаЁня _х }|

об'сктi* фiзнчяоi ку:rьтури i сп*рт5,+

07,{]З Д;rя irцнвiдуа*цьн*гi] дачного Х Х ý

б_уяiвнrruтва

Г}Т r}.* ý_тя котечтilвЕФгQ.чflчног+ бз,7i*чиgчтоа_ Х Х Х

07.05 Для цiлей пiдроздiлiв 07,01-07.04 та для
зберження та в}rкористання зомель Х Х Х

природно-заповiдного фонду

08 Землi iсторико-культурног0 призначення

08.01 ýля забезпечення охорони об'сктiв Х Х

куJьтчрноi спадtцини

*8,0: fiля роззлiшення та *бслуговування Х Х

tчtузейник з&к1-Iflдiв

аЁ {lЗ ýl_я iнlпого iсторико-ч/цLтур!{Фге Х Х

призначен}ul

*8.04 ýля uiлей пiлрсзлiлiв 08.01-08.0З та для Х

зберяtення та використання земель
пр!{родно-заповiдного фонд1,

fi9 Зепuri.lligоl,uсподарuького пр}lзначення

09,0l J{.чя велення лiсового гссirодарства i 0,100 Х

ýов'язаних з ним пOсýуг

09.0? ,Щля iншого лiсогосподаIrcького Х

призначен}тя

для
зич}lнý
осiб

х

х
*б.OЗ .Щля iнших оздsровчих цiлей Х Х Х

0б.04 Для цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.0З та для х х х

эfiрпрчдц-q тя эт;илыdгтq!rцq э+ldрп!
.;Ъ*Уl,Jiiliiii;а i+ *rlla_ij

ilрнродно*запо*iдног* фсlнду

х
х

0,100

х

Дj-rЯ

-г
ёсiб

r,--- -^---,

осiб
-r,

осiб

х
Ё

х

ý

х



Ставшл податкуЗ
(вiдсоткiв HcpмinтKsrroi грошовоТ

оцiнка

Rцд цi-цьов+г+ цриз-цачечцg зеlле,ць2
земельнi д

ЕФРМаТiiВЕу
грошову sцlнку
яких ýроведено
{незаrrежяо вiд

мiсцезяаходкенrrя

дj-rя Д.rIя
1код' наfrменуваr*rя?

09,03 ýля чiлей пiдроздiлiв 09,01-09.02 та д;rя Х Х

зберження та використання земель
-рlilrGдiiс-зап*вiдногс ф*нд=т

10 Зе+*лi в*дноI,о фонлу

1С.01 ý;rя експщ"атацii та догJtяду за Boýrrn *lK " 
Х

tlб'Ёкгамн
i{l Гl? ТI.о rэ6*qrrrтJе_qlтцq тэ ]!r_-}гlIgтI_., 1з Х Х
i'-',ai; /iijijf v-L'jiйФ '_ лvi ,r,ал_} j*

прнберехснЕtми захЕсн1{}l}1 сý+тами

t0.{]З Для експ;туатачii та доr,ляýч за смyгами х х

вiдведеt*ля

lt'}.*.t ýля експлуатаuiТ та догляду за -ч х

r iлрот ехяiчнi.iмri, iнiлими
водогосподарськl{ми спорvлаt lи i
}t3.}{3;-I1}lt4

l0,05 ýля яогляду за береговими см\таI\{и Х Х

вt}дних lilJlяхlв

iO.Uб ,Щля сlнокосlння Р' Х

t0,07 ýлярибогосподарськихпотреб К Х

10.08 ýля культурво-оздоровчих потреб, Х Х

рекреашiйних, спортивних i

туристичних цiлsй

10.09 .Щля проведеЕнJI наукOво-дослiдних ^ Х

робiт
1*.i0 ýля булiвництвата експлуатачii Х Х

гiдротехнiчних, гiдрометричних та
лiнiйних споруд

10, l 1 ýля булiвництва та експлуатачii Х Х

caHaTopiiB та iнших лiкувалъно-
оздорФвчих закяадlв у lt{*жax
прr*береiкних захисЕих ýм},г MopiB,
морських заток 1 jlи}laнl8

lU.ll /]ля чtлей пiлрозлiлlв lU.Ul-i0.1 i тадля
зберження та використаннlI земель Х Х

ЕрироднO-заповiдного фонду

tl Землi промисловостi

11.01 ýля розмiщенtlя та експлуатачii Х Х

зепяельнi д*тянкц
зi ivic-friпiie

}tаселеýкх rцrнкпв,
нФрмативýу

грошову оцrшry
як!lх Ее

ДJ-rЯ

х
х

х
х

дjIя

"r,---^ -----,
осiб

r - --- -- -,--

осiб
"r"*^л,

осiб
хх

х

хх

хх

хх

хх



Стаgr*t податкуЗ
tвiдсожiв нормiхтlаЁЕоi грошовоi

ацiнкн

земельнi
}iЁPivii'IiiEЁ1;

грошсвч оцiнкy
яких прёведен*
iн*з*rе:кно вiз

мiсцезнаходження

земельнi дiлянки
jа ivie.iitaitiii

HacejleнHx ггуньтiв_
Hopera],HBHy

грошо8у Gцlнку
якях *{е

Д.!*rЯ

зЕчних
Фsiб

0сновнкх, пiд*gбý!rх i допомiжяих
булiвель та спор}ц пiдпрilс*яствам!{, що
пов' язанi з корr{стчванцяь{ надрам}t

l t.02 flля рсзмiшення та експлуатаuiТ Х

основних, пiдссбних i допомiхсних
бl,лiвель та споруд пiдприсмств
переробноi, машинобулiвноi та iншоТ
промисловостi

11.0З ýля розмirценяя та експлу-атачii Х

осЕовних, пiдсобних i допомiжних
булiве;iь т-а спорJд булiвсльних
органiзачiй та лiлприе*{ств

l1.04 fiля розмiщення та експлуатацiТ Х

ос}lовних. пiдсобних t допомiжних
5улiве;-rь та слоруд технiчноi
iнфраструктури {виробництва та
розполiленtfi{ газу, постачання пари та
гарячоi води, збирання, очищення та
п,tтпл.iпАцiJ4 пппr:!

11.0-ý ýляцiлей лiдроздiлiв 1 1.01-11.04 тадля Х

зберження та використання земель
природЕо-заповiдного фонду

Земrri транспорту

12.01 ffля розlvliшенtul та експлуата_rii З

бупiвель i споруа залiзничного
TpaнcnopTy

12.02 !ля розмiщеннrl та ексьчуатаиii х
б,vлiве_lrь i спорул морсьцого тFаI]сцорту

1?.0З Для рrтзмirцеt{}lя та ек*плуа-та*ii х
булiве;rь i споруя рiчкового,гранслорту

l2,04 ýяя роз*riшенрýI ?а експtlry,атацiТ Х

бухiвеяь r спорла авт*мобiяьнOго
l ранЁпорту,la дOрожньOгt
господартваа

12.05 ýля розмiщенЕя та експлуатачil Х

буаiвель i спорул авiацiйяого
транспорту

|2

н*йменування2
-)

ксд-
дj]я ДJ-rЯ для

осiб осiб



CTaBlcra податкуЗ
{вiдсожiв нормативноТ гршовоi

оцiuки)

}аземельн'.чЬ"п"Ы
норматrisгrу- i ,u ме;,!йIчiи

гршову оцiнrсу |населених 
гryнкгiв,

яких прведено | нормативну
(незалежно вiд i грошову оцiнку

мiсцезrrахо.шкешrя) | якЕх не проведено

}
код* найменування2

Д.r-rЯ

лпн ýrluull\
ДJ-rя

фiзнчни:ч
осiб

ДlЪi
п?.lжFвgЕL{\

дjlя
зичннх
осiб

lJglлgrf.
ссiб

r--л^- -

осiб

l2,06

iэ,07

12.*8

1?,09

12.I0

iз
Iз.$1

1з.02

1з.Oз

1з.04

l4
1.1.01

,ЩЛЯ РозмitltенЕl! та експлуатацii об'сктiв -!t

трубопровiдного транспсрту

ýля розмiшtн}I;t та експлчатацii Х

бrдiвель i спорr,.л rtiського
електротрансýорт\.,

ý;rя розмiruен}ý{ та експлr,атацii Х

будiвель i споруд додатков!lх
транспортних посл}т та допоьtiнсних
операпiй

ffля розмiщення та експлуатачii Х

булiвель i спорул iншого наземного
транспорту

Для цiлей пiдроздiлiв l2.0I -12.09 та для Х

зберження та використання земель
природно-заповiдного фонлу

Зсмлi зв'язкт

ýля роз:rrtценнJ{ та екL]ýпYатацii об'сктlв
i сп*руа телекоъlyнiкацiе] ,\

ý;lя розмiшення та екоплчатацiТ
буаiвеrть та спор,lц об'сктiв поЕiтовог0 Х

зв'язкy

!ля розмiщеняя та експлуатацii iнших Х

технiчннх засобiв зв'язку

.Щля цiлей пiдроздiлiв 13.01-1З.OЗ, 13.05 Х

та дýя зберження та використання
земель природно-заповiдного фонду

Землi енергетllки

ýля розмiшенЕя, будiвництва. J

еКСПЛ}j'атацii та *бс:rуговyвання
булiвель i спорул об'сктiв
сiiсijгfr гсЁсрi]if чiiх пiдпi;;iсiiстБ, ус таЁоБ
i срганiзаrtiй

ýля розмiщgння, будiвничтва, Х

ексшIуатацii та обслуговуванFýI
булiве-irь i спорlв об-скгiв передачi
слсктрtiчноТ та тспловоi снсргii

чх

х

х

14,s2

ххх

ý

ххх

хх

ххх

ý5

хх х



ставки податкчj

( вiлсоткi в нор}lативноi грошовоi
ошilки}

}а земельнi дi.пянки.
EiФFMaTi,iBiiy

грsшоýу офнку
яких проведено
(незалежно вiд

мiсцезнаходtсентrя}

за земельнi дi;r,внхи
за межами

населеýrтх rrylrKriB,
нормативIrу

грошову оцlнку
якЕ)t ýý пЕоЁедено

код2 наймегтуваrшя2
дJ-IrI ДJlЯ

+,-;

дJ-rr{
*fi]lпIrв

дjIя
зиlш
oýiб

vy.
осiб

*rrJfrlп
осiб осiб

l4.0з

l5

15.01

!<лп
-t J"v4

l5.*з

l5.04

15.05

15,+*

15.07

15,08

16

!?

t8

19

Для цiлей пiдроздiлiв 14.01-t4.02 та для х

зберження та використаннjI земель
rlрирUлнO-ЗаltuвiлнОt u фuнлу

Зеr,с,.Ii оборони

ýля розмirценнjl та постiйноi дiяльностi Х

Збройних Сила
тт_- *л-- -:-------,-* .-л .--__.-;.-==-.-: -: --- --лл_j х
лjl,i iJlJJi}t t.щE-rtat-}l t {l i -tuL l tcrfi Ut лrrJ tbгtt.rL. t r

Bi*lcbKoBнx частин tшiдроздiлiв )

Нацi она-: ьноi rварлii'а

ýля розмiшення та постiйно? дiяьностi Х

,Щержприкорлонсщасби 
а

дrrя розмiщення та постiйнот дiяльностi х

сБу4

Щrrя розмiцсння та поотiйноi дiяльностi Х

Держспеt tтрансслужбиа
П*- ппа."irfтдтт!!f -о -алтi.З.rпТ -j-вr..лл_i 

х
l+grJr ljv-}:?lrЦ*iitsi l* iiuvltltilui ЛlJtjtýliilGi t

Слlаiби зовнiшньоt розвiаки+

ýля розмiшеItня та постiъ:lноl дiяльностi Х

iяшнх" утвареЕиý вiдповlдно до законiв-
BiйcbKoBiтx формувань+

Для цiлей пiлроздiлiв 15.01-15.07 та для Х

зберження та використаннJl земель
прирсдно-заповiдного фонду

Землi запасу Х

?яl;Ti rrр2е!"rв'Jлгп rlrntrпr, х

Землi зага-тьЕ]L,}г* корltец,ванrrя+ Х

Для цiлеri пiхр*.злiлiв lб-tЕ та для Х

зберхсенлiя та використаЕня земеjIь
прЕrродýо-заповiдного ф*нду

х

х

ý

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Секретар сiлъськоi ради

^ф

Л.М.Шевченко

хкх

ххх

хх-\



Лодаток 2
до рiшеr*rя сirьсъкоi р*дя
вiд 10.06.2а20 Ns З7- 2N1l

кПро встit}Iовлення стлlзок та пiльг iз сгшатя
зg}€gд}н+г+ lrодатк}J на 2021 рiю>

IIЕрЕлIк
пiльг лля фiзичЕих тfl юршдшчншх *сiб, rrftдаIlЕх

вiдповiдно до пуЕIýгу 284,1cTaTTi 284 Податкового
кодексу УкраТпп, iз сплатп земельного податку1

Пiльги встановJIюються на 2a2l piK та вводягъся в дiю з 0l сiчlrя 20?1року.

Алмiнiстративно-теритосiальн i одиниl {i або населенi пункти, аб о територii
об'еднаних територiа-пьних грOмад, на якi поширю€ться дiя рiшення ради: село
Подiбна

w лЕ 4лt44ф!
t\ujl rqil.jJiq.lv t i

Код
pirlioHv

Код згйно з
коАтуу

Найменування qдм iHicTpaTиBHCI-
територiалькоi одиницi
л6л,,лл^- -,,,.,^, л6лcl\J\J ncl\-UJlun\rr U rr} лRrJ ) u.ч\,

TepHTopii об'сднаноi iериторiа.гtьноi

}L ?з8000 7t2з 1865*i ГIодiбнян*ька сiль*ька

Група платникiв, категорiяlц iльове призначенЕя
зsмеýьник дiлянок

1нвалiди гоi гочпи t00%
Фiзнчнi особи, якi вихо*ують трьох i бiльше дiтей BiKoM

100%
до 18 poKiB
Пенсiснери {за BiKoM l00%
Rе,грпят_rтл а,iйrrr,r \?Ёrяглrтя.wrz. АТО,гя rtгпбът Ёя ýr.t y

пешЕрю€ться дiя Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB

Розмiр пiльги
(вйсожiв суми
шодатковOгG
зобов'язання зý}

100%
вiйни, ii ix соцiа"гlьного
Фiзичнi особн внзнанi закенOм особами, якi

100%внаслiдок
'?

JBl-1lb}ieEЕя вц сtljlа,гit rrодатку за земеjlьнi дlJlянки} ЕередUачене дjlя вцtlt)Еiдноi
к:атегорii фiзичних *еiб пункто*g 281 , 1 cTaTTi 2ý 1 ýодатковогсl кодексъ- Украiни=
fiоширюстъся на зеjlrельну яiлянку за кожнl{эt, в}lдOм викаристаiiня y межах
гранi.rчних норь{:
-,цля ведення *еобнстого селянського господарстза не бi-liьш як 2 гектари:
- для будtвництва та обслуговування житлового булинку- господарських булiвель
i спорул {rrрисадибна дiлянка} у селах - нс бiльш як 0,25 гекЕ}ра;
- для iндивiдуалънOго дачного булiвництва- не бiльш як 0,10 га;
- для булiвництва iндивiдуаJIьнЕх гаражiв - gе,бiльш як 0,01 га;

Фiзичнi особи

- для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 га.

i



вiд сплатн пOдатку звiльняютъся на псрiод дii сдннtгý податку четвертот групн
&п€}ýяикн земельýих дLтянок} 3емельfiих ч€юток {паiв} та зеfulдsкорнетувачi за
умOви пердачi земельних дiлянок та земеJIьних чаýток {паiв) в оренду шлатн!IкJ.
сдЕцого ýOдатку четвертоТ групи.
SкlтlО фiзична особП Rизначена у пунтстi 281 ,I . стъттi 28l Пола-гковог{t калексJi
Украiни, ма€ у власноtтi декiлька земGльних дiлянок одног0 вИДу вккорнстання
}т0 жка особадо 1 травня пOточного року пода€ Еисьмову заlIву у довiльнiй формi
д0 контролюючого 0ргану за мiсцем знаходжеilня земеяьноiдiлянки пр
самостiЙне обрання/ змiну земельноi дiлянки для застосуваншI пiльги.
ýiльга iiочriЁа€ застос*вi,ват*iсЁ до обраноi зеьiельнсi дiлянкл; з базовогс

податкового {звiтного) перiоду, у якому подано заяву.

i особи
санаторно - KypopтHi та оздоровчi закгlади громадськяк
органiзацiй iцва_гriдiв" реабiлiтац iйнi установи

ських
Громадськi органiзацii iнвалiдiв Украiни, шiдпри€мства
та органiзацii, якi заснованi IромадsъкЕми орга}riзацiями
iнва-пiдiв та спiлками громадськрrr( органiзацiй iнваr:iдiв i
е ix повною власнiстю, де протяrом попередньог0
капsнд&рного мiсяrш кiлькiсть iнвалiдiв, якi маютъ там
основне мiсце роботи, стаяовить не менш як 50 вiдсоткiв
середньооблiковsi чиселъностi штатних працiвникiв
облiкового скJIаду за умови, шо фонл опýати працi таких
iнва-гliдiв станOвить IIротягом звiтного перiоду не менш
як25 вiдсоткiв сумн заrальнtтх витрат rrрацi.
Зазначенi пiдприемства та органiзацii громадських
органiзацiй MaroTb право заýтосовуваж цю пiльry за
нgявноgтi дсзs*j]}J lrg Ерgв+ к+рrrýý,вання такsю
пiльгою, який н4да€ться уповнова}ке*{ам органом
вьповiдно до Закону Украiъи <<про основа соцiальноi
зilшщеfiостi iнваrriдiв Украiню>,
У разi порушення вимог цiеi норми зазначенi громадськi
орr,анiзацii iнвазriлiв, ix, lriлrrриемý.rва .ra орr,анiзацii
зобов'язанi спltатити суми податку за вiдповiдний
перlод, проlндекссванt з урахуванням iнфляцii, а також

i санкцii згiдно iз законодавством.

яких за Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
ýошкiльнi та загальноосвiтrri навчалънi закJIади
незалýжно вiд форм власностi i джерел фiчансування"
закlrади культурЕ, науки, (KpiM нацiональних та
ДеРЖаВЕих дендрологiчник паркiв)" освiти, охороЕи
здоров'я, соцiального зФ(иýту, фiзичноi культурЕ та
сlrорlуэ якi повцiстю угримуються за рахунок коштiв

ого або мiсцевих бюджетiв.
ýержавнi та KOMyHaJIbHi дитячi caнaTopHi - KypapTHi

Бази ол iмпiйськi та ilараOл iмпiйськоi пiдготовки, перелiк

зщ{цжн тэ заr*ч9ди +здоровлеr+gя i вiдпочи а тяиa\ýa

х

х

]a

100%

100%



дитllчi caHaTOpHi - KypopтHi та оздоровчi заклади
Украiни, якi знаходяться на балансi пiдприемств,
устанOв та органiзацiй, якi е неприбугковимэr i BHeceHi
коrlтролюючим органом до Реестру неприбужових
}/стаЕаR та органiзатqiй. У ра"зi виключеняя таких
пiдпрнсмств, устанOв та органiзацiй з Ресстру
нсприбужовЕх ycTa}IoB та органiзачiй декларацiя
$Фда€ться платником псдатку шротягом З0 кыrендарннх
днiв з дЕlI викпюченlIя: а IiOдаток сIIJIачу€ться

,.. л...;л_.. ..iл-,,о"
ii\r-iylП(+R -l.rr J lvtirg.:lЦЛ, П(дr'lJllrl\JlL' Jcr lvltrrrlЦbiYl, ED llN\JIYrJ

вiдбулося внкIlючення з Рееиру непркбугковýх устанав
нlзацlи,

ýержавнi та комунальнi центри олiмпiйськоi пiдготовкя"
шкслн вищоТ caýaтopнoi майстерностi, цýнтри фiзичного
здоров'я насепення, ценlри з розвитку фiзичноi
культури i сп*рту iнвалйiв, дитячi - юýачъкi спортнвнi
школи" а таксж цеЕтрЕ олiмпiйськоi пiдготовки? школи
ващоi спортивноi майстерностi, дитячi-юнацькi
спортивЕi школн i спортивнi спорули BccyKpaiнcbкl[x

фiэкультурно-спортивних тOвариств, ix мiсцевих
осередкiв та вiдокремJIених пiдроздiлiв" що е
непрнбужовlIми та вкJIючснi до Реестру неприбуткових

установ та органiзацiй, за земельнi дiлянки" на яких
розмiщенi ix опортивtti спооyди. У разi викJIючоння
тiжнх устанOв та органiзацiй з Реестру uеприбуткOвих

установ та органiзацiй" деlсяарацiя пода€ться ilлатником
подажу пратягOм З0 ка.гlендарннх днiв з дrrя
викJlючення, а податок ýплачуЁться починаючЕ з мiсяця,
каarт\rrtIJf!гп ся пriсqттRlш tl {trarтllrl; вirтбwгпсq rtTrтсTтtnrтat{tJlg ?,^^-""^J

1 Пiльги внзнааIаються з урахуванЕям норм пiдпункry 12.З.7 пyrlltту 12"3 статгi 12,

Еункту 30.2 cTaTTi З0, статеft28| i 282 Податкового кодексу Украiни. У разi
-| -- 

_ - 
j 
-, 

_:,,,,-- : *- -_ :--,:-,_-вýтановJiення пiJIьг, вцмiнни-х EIa т€риторiях рiзних HacЁJ-IcH}ix гryЕктiв
адмiнiстратиsно-територiальноi одиницi, за кожним населеним rцшктсм пiльги
затверджуються окремо.

Секретар сlлъсъко1 ради ,ф Ji.М,Шевченк$

х



датllчi caHaT,OpHi - KypopтHi та оздоровчi заклади
Украiни, якi знаходяться на балапсi пiдшриемств,

устанOв та органiзацiй, якi с неприбутковими i BHeceHi
контролюючим органом до Реестру неприбуткових

}/станаR та органiзатliй. У ра.зi виключе!{ня такцх
пiдпрнсмств, уýтанав та оргыriзачiй з Ресстру
нсприбужоýЕх ycTa}IaB та орrанiзачiй декларацiя
Ёода€ться IIJIатником податку протягом З0 кшендарнЕк
днiв з дня викпюченliя, а псдаток ýIшачу€ться

-,, - ,,;л-,, ,,iл-,.о". n *,.лlдt,iilj=i*liiai\r*lEl J tYiiчацdr aа{дъrJllп\rtt Jсt lYllчrlцчlYl] D дI\rrrYrJ

вiдбулося вýкJIючення з Реестру непрнбугкових установ

ýерэкавнi та KoмyнajrbHi центри олiм гriйськоi гliдготовкн,
школи вищоi саЕатýрЕоi майстерностi" центри фiзнчного
здоров'я Еаселення, центри з розвитку фiзичноi
культури i спорту iнвалiдiв, дитячi - юя&&кi спортивнi
шкOлЕ, атакож цýЕтрI-r олiмпiйськоi пiдготовки" шкOли
внщоi спOртивЕоi майстерностi" дитячi-юнацькi
спортивЕi школи i спортивнi спорули всеукршЪських

фiзкультурно-спортивнLгN товариств, ix м iсцевих
осередкiв та вiдокремJIеЕих пiдроздiяiв, що е
неприбутковими та вкJIюченi до Ресстру неприбужовttх
уýтаýов та органiзацiй, за земельнi дiлянкн, на яких
розмiщенi ik спортивнi спорyди. У разi викпюченЕя
такнх уýтаýав та органiзацiй з Реестру непрнбуткOв}lх

уýтанов та органiзацiй, декларацiя пода€ться lIJlжHHKoM
Еодатку протягом 30 ка.гlсндарннх днiв з дня
викJIюченt{я, а пQдаток спJIачуеться поч}lнаючи з мiсяця"
цастчýgrогп за ьдiсяцем_ в якомч вi:lбч_цося R_t{Еýт+чечця з

1 Пiльги визначаються з урахуваншlм норм пiдrryнкry t2.З.7 пуякry 12.З статгi 12,

пункту 30,2 cTaTTi З0, статей28| i282 Податковог0 кодексу Украiни. У разi
_ _]__ _ _ :-, -:_,,,--_ : * __:__:__-- -_ --....._---.-:*вýтановJiення пiJIьг" вiдмiЕiних Еа тýриторшх рrзних ЕаýýJlЁниi( rryflýt,llr

адмiнiстративно-територiальноi одиницi, за кожним насgленим цrнктом пiльги
затверджуються окремо.

х

Секретар сrлъськ01 ради ,ф Jt"М.Шевченко
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ЕТ,Эд;БЁ-ЕtrСъit;-l СijэЬСЬiiё Fё&д
f,ееýеквсък*г* F.е**ж чЕрLАськ*Е *Б-аЕст1

рlý"аýЁ}iýя

g€д 1В *6.2l}?t .ýe{i*i/vqý

Г{р* вr.ганФвýекý5r ffrавФк та пiльг iз *шrатрr ýsджmу ýа
жр}хо&{с майнФ, вiд-цiýfiе вiд земе.iьн*i дЬgжя на 2021 piK

Ксж згiднс :з К*АТУЪ"
71z3lE65sI

ýiдш*вiдrr* дФ *TaTTi 26ý ýеёжков*г0 кOдексу YKpalT**_ пункту 24
ц&*тнни пеsrн*? *TaTTi 2S Законъ, Укваlсз{ *TlЁlo мiсцеве ýaMФEpýýr*aýHlI в

YKparKi"" сi-цъеъка реда
ВИFItj-[FLГý..{:

}. Уtханс}вити r{а тёрýтФрii' ý*дiбнянськоТ сiдъськоi рýди:
ii сжазк*t !rФд*тку Ё{ý яЕрухом* майяrэ" вijрзi*ж* яiл зсд,iсjiiэýФi дiiяяк*i.
эгigя* э я*джком 1:

?i кi_,чьг*з яяя фiз+rчiтлж та юрЕ{даgrl*iж **iS" жа:эавi вiдlт*вiдно ао тriдrуr*гту
2*б.4"Э ýзу-ý*;"Fу Uбб.4 cTaTTi З*S ЕТ*дgтковФгФ кФд*ý*y Уяраiкя, за:rер*яiк**я
згi.lт+тt з =rrсr,таткrъьт 2"

2. 0rgржяюдш.rги рiшеrжя rTa сайтi сiлъсъко? радя та iнформацiйrr*ляу стендi.

3. Ковтроль за виквЕаIlflям рiшеlлня пoILTacTl* на постiйну, Ko*riciю
сlть*ьн*ý ради з fiнтаiь rLlаfi},ваt{н_я ФюдЕ;етт т:* qэжж*iв,
4. Рiвrё*FýЕiя наfiкра*

*.fuLFi*ýзар

Э.*1"2*21 F*ку.

Ъл
L ь-тд*ьк;-гй г+зФ*8



Лодаток 2

до рiшеrrня сiлъсъкоi рад{
вiд 10.0б.2аZ0 JЧi37-З/ YII <iГlро встllýовлення
ставок та rri.lьг iз стшати податку на Еýрухоме

вязfж+, зiдряirже вiд зеtлельrr+i дiпя^лкr на 202! рiя

IIЕрЕлж
пiлы для фiзпчпах тff юрпдпчнпх осiб, ýаданшх вИповiдшо до пiдпункгу
2бб.4.2 пупкту 266.4 cTaTTi 2бб Податкового кодексу Украiнп, iз сплатлл

IItlдатку не Еерухоме майнgп вiдмiшне вiд зgмgльшоiдiляпкшl

пiльги встаllовJIюються на
з 1 сiчня ZaZI- року.

Z*Zl piK та вводжъся в

Адмiнigтративно-терlсгорiалънi одl*lлтцi або населенi гryrшrги, або терrгорii
об'еднаrтлur TepнTopit}JlьHlп( {ромад} на якi поширюсться дiя рiшеr*rя ради:

д:ю

к rtп ,1t.tпелт,!_1vý 9v,I$v х:

Група платнлtкiв, категорiя;'класифiкацiя
бlаiвель та споруд

а) об'екти эrсатловоr та нежитлово1 ýepyxoMocTi, як1

пербувають у власностi органiв державнсi влади, органiв
лдiсцевого самоврядiваý}lя, а такOж органiзаruй, створних ЕI.1ми

в уýтан$влеýому порядку, що повнiстю утримуютъся зzрilс;r*Iок
вiдповiдного державного бюджету чи мiсцевого бюджсry i с

ix спь-Бнl и В"t-iйсНФчI i

б} сб'сrrи Nе{тловоi та l{еrсrlтловоi HepyxoMocTi, ясi розташованi
в зонах вiдчуlкення та безумовного (обов'язкового} вiдселенrrя,
визначенi зlжоном, в тому цаолi ix чаотr<и;

IЕ!Rп! rrlrтgчldY

г)жи:глова HepyxoMicTb ЕецрЕдатна дJIя проживаýня, у тому
чвслi у зв'язку з аварifrним cTllHoM, визнаýа такOю згiдва з
рiшенrrям сiльськоТ, селищноi, MicbKoi рали або ради об'еднаноi
тсриторiальноi громади. що створена згiдно iз законом та

}lаймснуванrrя адмiнiсlрапшно-
територiа-тrъноi одиrlицi

або населеýсго пун!mу, або Tepнmpii

ГI*дiбнянська сiяьська

Розмiр пiльги
1вiлсожiв суми

пOдатков*го
зобов'язаr*rя за

l00%

l00%

100%

l\vл Jr lдI!ч

к пп пqlra1цI l""^ r*"""J | коАтуу

?12з18650l

ннм пл&ном

l00Yo

об'

1009t



д} об'екги житловоi HepyxoMocTi, в тому ,шrслi ix чаýтки, що
ЕаJIсжать дiтяrл-сиротам, дiтям, позбавленилд батъкiвсъкого
пiклування, та особам з ix числа, визнаним такими вiдповiдно до
з{tкону, дiтям-iнвалiдам, якi виховуються одинокимн матерямн

батьками}, аJIе tte бЬше одЕсгоIццqго обЗкfgёа

е} об"еrсла ýежитлФвоi Hepyx*MocTi" якi внкористOв).ються

сlб'ехтами господарювання маJIOго та сsFднього бiзýýс}', ш*
провашIть свою дiялънiоть в мапЕх архiтекг_y_ýш{х формах та fiа

ci булi*лi цромисловостi, зоtЕема в}ФобЕвчi коргryеи} цехи}

сrФ{адGъкl iшеrrня IIDомI,Iсловнх пiдл

ж) будiвлi, спорулн оiльськогоспOд{lрськю( тсварвцрбжкiв
(юридичних i фiзичних осiб), вiднесенi до класу <Булiвлi

сЬськогосЕсдftpського цризначсння, лiсiвниrIтва та рибяегt
госЕодартвш (код l27|} ýержавного класифiк*тора будiвель

та ýпоруд дк 018-2000, та t{ý здаються ix власrrиками в оpе*Iдr,

яiзr.*rг, позичку;

з) об"скги Хслтловоi та нежитловоi HepyxoMocTi, якi перебрають
ч власностi гщмадськltх органiзацiй iнваriдiв тФlцддilрисмств;

а} об'скrЯ HepyxoмocTi, щО вербуваютъ у власно*тi рлiгiйннх
орrанiзшliй, стат}тЕ {положення) яки}t зарý€стровано у
ýcTaiioБjicEiýiý ýaк+Ei$iyi iiорядкir, та БiiкорiiстOЕуються
викпючно дJIя забезпечеtlня iхньоI статутноi дiяльностi,
вк;lючаючи Ti, в ялслх здiйснюють дiяльнiсть засgоваrri такими

рлiгiйними орrанiзацiями лбролifori заклади {пркryлкя,
i*rep"a*, лiкарнi тощо}, KpiM об'сктiв Hepyi(oмocTi, в ялс*t

ццча таlэбq пlgшьнtсть,

i) булiвлi дошкьншr та загальýоосвiтнiх навчаJIьних закладiв
незаJlе}firФ вiд форми власностi та джерея фiнансування, що

дJIя надаЕня ocBiTBix

i) об'ектlа нежитJlовоi HepyxoMocTi державiмх та комуналы{их

дtлтяttиХ санаторнО-курортнЕх закладiв та закJIадiв

ФздорвлеIrня та вiдпочиlжу дiтей, Ёt також дЕтячЕх ***:р.jr
курртних закладiв та закJIадrв оздорвленflя 1 вцгIоtl}Iнч{ дtтеи?

,r*i з"а*од"ться на баланоi пiдприемств, установ та органiýildЁ,
якi е ноrrрибугковими i BHeceHi контролюючим 0рrанOм до
Реестру неприбуткових установ та органiзачiй. У разi
врlЕпючеýЕя з Ресстру ýsприбуrкових уст8нов та оргалтiзецiй

дешарацiя пода€ться Елатником подажу пртягом з0
ка-гl€Ёцарнюr днiв з дt{я викшоченrш, в Еодаток сппачуеться

почЕнаючи з мiояця, насцш}rого за мiсяlем> в якому вiдбулося
вr,rкдюtýння з

й) о6'скги нежнтловоi нсрзтомостi державнях та коI\qaнаilьнfiх

центрiв олiмпiйсъкоi пiдготовlса, шкiд вищоi спормвноi
майстернОстi, центрiв фiзичноГо здорв'Я населенIll{, центрiв з

розвитку фiзичноi куяьтури i спорry iнвалiдiв, дитячо-юнацъких
irrop*"*r, шкiл, & т&кож цеflтрiв олiмпiйеькоi пiдгоmgк}r, IEKiý

1Oеqd

100oя

l00%

100%

B}rщoi

1 00%

100%

100%

зд!Ёс!{-=r{gтьсg

l00y;

100o/



шкiл i спортивннх спsруд всеlпЕаiнських фiзкульryрно-
слортивних ToEap}rcTB, iх мiсцевих осередкiв та вiдокрмпенIФt
пiдроздiлiв, що с непрнбугковнми та вкпюченi до Реестру
,rо**116..-.лпrrч trлфттлп фо л**оrri-оr.jii V no-i ъlпrЕлI!дттt!а Ф!.*+,iivilРIruJ lI\чýIl?ъ Jva*lrvý ra Uyl +Itto0r{tlt. J рФr Dltlvtlvlwlлm lФlцtл

устансв та Oргаяiзецiй з Реестру }rеЕрибуrкових установ та
оргаЕiзаIriЙ деrшарацiя подасrься IIJIатником гrодатку прожгом
З0 календарних днiв з дня викJIючення, а цодаток сIIJIачуеться
ýочинаючи з мiсяця, насчпIного за мiсяцем, в якому вiдбулося
ЕЁк.ýюraен!{g з Rих уста_нов та_

к} об'екги неяtитлOвоi HepyKoMooTi баз олiмпiriськоi та
параояiмпiйськоi пiдготовкн. Перлiк такЕх баз затверлжуеть*я
Кабiнетоал MiHic-TpiB У

лi об'екти житловоi Hep}rxo&rocTi, якi н&цежать
,)!

uаtа}uлrrним aUU rtри}ruмним ullvl Nм, у яких t i{лUБYLlьчя ii яlь
та бiльше дiтей.

1Пiльгrr визначаються з урахуванням норм пiдпункту 12.З.7 пункту l2.З ci,aTTi 12, пуякry З0.2 gr-аттi З0.
пункгy 266.2 статтi 2бб Податкового кодексу Украiни. У разi встановлення пiльг, вiдмiннl{х на терлtторiях рiзних
населенaf}i пунктiв a;lýtlнlýTpaTIrBHo-TepIrToplaTbHoi одлlil}iцt, за KOjKHI{M населен!tм пунктом пi,тьгн
затверрýъlсться оЁремо.

Секретар ci;bcbKoi радн dt л.М.Ше*ченк0I



гta}дБi{янськА сшьськл рллА
мqнькiвL=ъког о ? 

^{r.Jну 
чЕрgАськоi оьллстt

рlшЕння

вiд 10.06.2S20 ýз7 -4л,пI

Про встановлення транспортl{ого
Еодатк},на 2021 piK

Нод:зriдло з К$АТУУ
7 l2з1 55fi1

Вiдп*вiд*лý до ýTaTTi ?, ::унк:l=у t*.2 *тазтi i0, пу:lкту \7,3 sтаттi 12, cTtrTT'l

2*J П*аатксвsг* Есдексу YKpai'Ha- Е}.rýiту 24 ча+тэтнлt першоi- *TaTTi 2Ь Зак*яу
УкраТжt "llp* мiсц*ве саl.l*вряд1,.ваЕЕý * Украiяi'", *Ьъсъка Fада

BEPIiШ,1;-iA:
l. В*тан*вrrти il* TepltTopii Г{одiýнянськ*? сiэ:ъ*ък*i р*дн траЁсЕортний
п*дат*к на 2*2l piK,
2. Затвердити Положеr*rя про порядок обчислецня та сIIлати транспортного

податку на територii Подiбrlянсък*i сiлъсъксi Радл згiдно з додатком 1.

2. Оrrрпrr*яннти рiшення на саirгi та iнформацiй*r**ry стеЕдi сirъсъкоi радЕ.
З. К*нтРýлъ за ýик*iланIýIlrя рiжехtж llýKjlacTI.i на п*стiЙrу* комiсiю с*:ъсък*i

радFr з IIитань _бюдкяrу та фiнансiв,
4. Рiшеrrrrя

Сi-гьсъкlй

1.S1.20Z1 psкy.

В"М,Кобзар

ы



Додаток 1

до рiшенrrя сЬсъкоТ радн
вiд 10.06.Za}a NgЗ? -4ЛrII

<Про встllновлеш{rr трitнслортнопо
податку на 202l piK>

поло}кЕння
шро порядок обчиепенЕrr та сплатЕ трапсшортного податку па теритОРii

Irодiбняпсько? сiльськ*i Fадп

l". Загальнi положення
Положеrrня про порядок обчисленrrя та сIIлати трнспортного податку (лалi У TeKcTi

_Положеrшя) визначае правовi засади його справJIяння та обов'язковi елемелrги шодатку У
вiдповiдrостi до Податкового кодексу YKpail*l,

Транспортr*тй податок входить до скпадl подажу на Mafuto, яlстЙ НалеNМТЪ ДО

мiсцевrаr податкiв.
термirти, наведенi у 1рому Положеннi вжgшаються у значенIrDL визначенш( у

податковому Колексi Украiýи.
Норми цього Положення с обов'язковими длядотримання фiзнчrтиrrм таюРиJрrчними

особами-платниками транспортного податку, та коIrтроýюючими органами.
2. П-тlатнпки податцry,

I]латrпакапда трfiiспортт{Oго пsдаткт е фiзичнi та юFЕдirrнi особи, в тому- чкслi
керезидsflти, якi мають заре€строванi в ykpa'iнi згiдно з чиЕним законодавством власнi

легковi автомобiлi, що вiдповiдно до пiдпуlпсту 267.2.1 пункту 267.2 податкоВоrо КОдеКСУ

Украiни € об' скгами оподаткування.
3. Об'екги оподаткування
З.1, об'ектом оподеткування € яегковi автомобiлi" з рrry випуску якIж минуло нЁ бiльше
п'ггЕ poKiB {вмючно) та середНьорЕЕкýва BapTicTb якнх стаповшть ЕсЕад З75 рзмiрiв
мiнiммъноi заробiтноi плати* вст€lновленоl законом на l сiчня податкоЕого {звiтного) рОКУ.

Така BapTicTb вI,IзЕ&чаеться цекцраJIьн}iм оргаяом внкон&вчоТ влади, що забезпечуе

формування та реалiзуе держ€ýну полiтику екоrrомiчного, сOцiальнOго рзвитку i торriвлi,
за методtшФю? затвердженою Кабiнетом MiяicTpiB Украiни, станом на 1 сiчня под&жового
(звiтного) рску вIжодячи з марки, моделi, року випуску, об'ему rшлiнлрiв дригуна" типу

па.пьного";

Щороlсу до l шотого подажового {звiжого) рOку центр{шIьним органом виконавчоi
вл&ди, що забезпечуе формування та Fа.тriзус державну полiтику економiчнсго, соцiаьного
розвитку i торгiвлi, на сво€му офiчifшому веб-сайтi рзмiщусться перелiк легкt}вlпt

автомоfiiлiв, з рокry виIIуýку яких миЕуло не бiльше il'яги poKiB {вшючно} та
серсд}ъорш{кова BapTicTb якнх становить понад З75 розмiрiв мiнiмагrьноi зарсбiжФi пJtати,

вýтаIIовленоi законом на 1 сiщrя подажового (звiжого) року, яltlrЁ повинен мiсшrти T*Ki

данi щодо цI,D( автомобiлiв: маркц мод€ль" piK BrarycKy, об'ем цилirцрiв двигуflе? тип
IIaпbH*i,o.
4. База опOд8ткування
4.1. Базою опsдатIýъання е легковий автомобi.тъ, Що € об'елrrом 0податкування вiдповiдно

ло гriдпункту 267,2,| пуЕ{кту 261,2 шодаткоБого Колексу Украiни.
5. Ставка податку та податковпй перiол



a

5.1. Стазка податку встановлюеться з розрахуýку на кllлендарЕнй piK у розмiрi 25 0с0

гривень за кФксн лсгковнй автсмобiль, що е об"екюм оilодатк}Ёання вiдповiдно до

пiдrryнкту 267 .2.1 гryнкry 267 .2 пOдатковог0 Кодексу Укрiни,
5.2. Бжовий rrодатковий (звiтнийi перiол дорiвrrюе калsýдарЕому рФку,

6.IIорялок обчис.тlення та сIIJIати пФдатку
6.1- йчисленЕjI с}ъ{и подltilqу з об'екгаlоб'скriв оподаткуванrrя фiзишrих осiб здiйснюсться

коштрjIюю{жм органом за мiсцем ресrграцiI гжатника Еод8тку.

6.2- ýодажове/податковi повiдомлiнrrя-рiшення про сплатy суш#сум податку тавiдповiднi

шlатiжнi реквiзrтги надсилаються {вручаються} плrатниrqу ýодатку коЕтрлюючЁм органом

за мiсцеlчгйого реестрацii до 1 липйроку базозого цодажового (звiжого) перiоау {porv).

Щодо об'елrriв оподеткуванIIя} цFндбанюr ýротягом рку, fiодаток сIIJIа{у€ться

фiзнчною особою-платнЕкQм пФчиЕаю}tи з мiсяця, Е яком}, ви}tикло прsв{} власностi на

жкяй ýб'€rсг. Ксятроэrюючлй орган flадсвJIае шýдатк*вý повiдомленяя-рiшенrш fiФвому

влftснику пiсля отрнмаýяя iнформачii про псрхiд права власвостi.

Нарахуван}iя податку та надсилаýня iврученяя} податкових шовiдомлень-рiшень пр
**rurу rолатку фiзичrпам особам - нерезидентам здiйсrпоютъ коЕтролюючi оргаrrи за мiсцем

рссфlrii об'еtсгiв оЕýдаткуванtul, що перебувають у власностi таких нерзилен:гiв,

Ь.з" З 1 квiтrrЯ 2015 рокУ органИ внутрiшнiх спраВ зобов'язанi щомiсяця у лесятlлдеr**й

щрок пiсяя закiнчецtтя калýндарного мiсяця подав5ти контрýлюючим оргаЕам вцомоýтL

"ЙОriд"i 
дJlя розраху*су та спразjU{шý подапry фiзвчними та юридичними 0собами, за

i,яiсýеь; рессlрацiiЬg'i*о с,rслаоg=аЁЁ#i cеiЁýili Не ЕеРшff Eilicýo вiдrсвiдн*г* t"яiсяця.

Форма водачi iнформаrii встаrrовлпоетъся цеrrтраJIьнЕм оргfirом ýиконавчоi влади, що

забезпечуе формування та ремiзус деркавну фiнансову полiтшqу.

6.4. Гfuатlтики податку - юръдrоi особн самостiйlrо обчислюють суму подятrry станом на l
сiчня звiтного рку i до 20 JIютого цього ж року Еодають кФнтролЮЮЧОМУ ОРГаýУ За МlýЦеМ

рсстрзцii Фб'еr_та оýФдат!ryВа!{!ls деJгларадiю за формою" вста.!lов-ЕедФю у ЕоFsд!ry.

Ь*щлЪuо*номУ статтgЮ 46 податкОвого Кодексу YKpail*r, з розбr,шкою рiчноi сушr рiвними
частками Еокварfi rпьно.

Щодо об'srffiв ошодаткуванIж) црндбаних Ертягом рокУ, дектlарацiя юридичною

особою - платником пOдаеться протягом мiсяця з дЕя вннЕкýеншl гIрава власностi HEr такий

об'скг, а податок сплачyеться почиýаючн з мiсяця, в якомy виникýо право власноугi на

тшсай об'екг.
6-5- У разi перхолу Ер&ва власностi на об'еrг оподаткуваЕня *iд одного вJIасника до iншого

,rрооr** *"ioo.o'pon y податок обчис.rr}о€тъся поперлнiм вл€:ш{к:,I 
11 

пеriол з I сiчня

цього року до початку того мiсяця, в якому BiH втртив право власностi на зitзначений об'екг

sЕsдаfi(ування, а новнм влаgЕиком - поаIинаюIм з мiýяqя, в якому BiH набув flраво впасностi

Еа цсй об'скг"
Контроlшоючяй орган надýилас гrодажове повiдомнсння-рiшеrяя нФвому 3даснш{у

пiсля оФимання iнформачiт гlро перхiд црава власностi,

6.6. За об'екти о.rодчr*у*аrнr, придбанi Ертягом рку, ЕодатOк сЕлачуеться пропорчiftlо

кiлькостi мiсяцi*, якi зжrкшилися до кilлця року, почянаюtш з мiсяця, в якому црведеfl*

ресстрацlю трансr:оржого заооýу,

Ь.т. У разi сплrиву п;яrнрi.жого BiKy легкового автомобiтrя ýротягом звiтного року подеток

ýпдачу€ться за верiод з f сiчня rрого рку до початку мiсяц*, наступного за мiсяце}r, в якому

BiK такогО автомсбЬ доýяг {лосlгне) п"яти pcKiB,

6.8" У разi ltеýжонногФ заволсдiння третьою особою яsгковим автомобiлем, якlй
вiдп*вiдас дс пiп;}тiКrr,.* 267,2,',, iiJЁKTJ-* z{,?,2 iiодаткýЁсго К*дсксу- УкраIни € о6'ёа-т*ьi

оподаткр{lння, траýýпорIlil{й податок за тадсий легковнй автомобirrь нс сплачу€ться з

мiсяця, 
"а"rуrrrrо.Ъ 

за мiiяЦем? в якоШу маВ мiсце факг незаконного заволодiнrrя легковям

автомобiлем, якLцо тшсай фшrr пiдтвердд{уетьýя вiдповiдним доцЕ{ентом про вяессшrя

вiдомостей про вч}rнення крнмitltlльногО цравогIорУше}lш{ до Сднного реестру доýудових

розслiдувань, g:{даним упOвII+ва}кеним держав;{им Фргано}J-



Уразi гlовернсння легкового автомобiляйоговласнику {законяому володiльцю) податок

за такий легковий автомобiль сilлачу€ться з мiслц, в якому легковий а*томобiль було

поверненО вiдповiднО до пOстаýОви слiдчоГо, процrрОра wr рiшеяня суяу. Гfuатrжк подетку

зобов,язаrтrй надати коятроJ-Iюючомт оргаЕгу коп1ю TaKoi поýТаtlОВЕl iРiШСrШЯ) ryОТЯГОМ i0

днiв з моменту отр}rмання.
c.g. у ржi незаконного заволодirшя третьою особою лýгкоsим авmмобiяеп4 якI,й

вiдповiЙо до пiдrгуrrкту 26t.2.1 rrункту iвl.Z пOдаткGвOго Кодексу УкраiЪи е об'сктом

0цодажуВанIlя? уточнююЧа дешrарафя юркднчноло особою - IIJIaTHHKOM податку пOдаеться

*рй.оiп З* кнl+ндарI*{х днiв э-дня **Ъ+а**" эiд*ля+сте;i пр+ ЕчIlýеl:lr:l кр:эъяiн*ън+г+

цревоIIсрушеfiня д0 единого рёеGтру дссудовнх розслiдрань-
у рБi повёрнеЕня Jlегкового автомоýiля його sлаФнш(у уточн}о}оча декдарецш

*р*""rruю особЪю - платник8м под&тку шодаеться яротягýм З0 калевларнюr днiв з дt{я

скдадання пQýтанови слiдчого, прIryрора чЕ винеGення у:ваIý{ ауду,

6.10, Фi*цчнi особи - пJI&тники податк,ч MaIoTb TIpaBo зверя.vтýс{ з пиGьмовl}ю эаявоlФ ýФ

контролюючого органу за мiсцем cBoei реестршrii дjIя провsденrrя звiрlст даних щодо:

ai об'екгiв оýодаткуваýнrI? що пербувають у власноетi шяатника Еодатку,

б) розмiру ставки пOдатку;
в} HapaxoBaHoi cyIvпr пOд&тку,

У разi виявяеIlня розбiяrностей мiж данимЕ контролюючих sрга}lIв та данимн,

пiдтвердкенкмн IIfiатником податку на пiдставi оригiна-шiв вiдповiдних докумеll,гiв

{зокрма документiВ, щО пiдтверлх<уютЬ правО власяостi н& Фб'сrсТ оЕФдатI{ув€IIIня, перхiд

права вяасност1 на об'€rсГ оподаткуВанпя), контрJIюЮч*й орган за мiсцем ре*трацii
пдаý{ика податку прводить перерахунок суми податку i.надсилае (вручас) йому новс

Еодаткове повiдомпення-рiшення. Попердн€ шсдатковs повiдомлення-рlшёнIIя ввФýlсться

скаýованим (вrдкlпжаним ).

Фiзячнi особи - нерезиденти у порядку, вЕзначеfiому цям цункощ звертаютьýя ýt

пр8веденням звiрrоа даЕих до кснтрспююl{их оргаrriв за мiсцем pccTparii об'сrсгiв

ояýдаткуваIшя".
Податок сплачусться за мiсцем реестрацii об'скгiв eflодапýъаннrl l зарахOвУеься дО

вiдпоЙнОго бюляtеry згiднО з ttоложенt{ятии Бюджетного кодексу YKpaiHH,

7. Строки еплати податку
7. 1. Транспортний податок сIшачrсться:

а)-фiзичнимц осебами - протягФм 60 днiв з д}rя вруче-нtlя ЕФдаткФвогсl повiдомдеlIllg-

рiшення; лл
б) юридичЕими особами - авансовими BIleýKaMll щокварт€lлу до З0 чиýла мIсяця, що

"u*фua 
за звiтням кварталом, якi вiдобра]каються в pi*riй податковiй декл*рацii",

8. Контроль та вИповhальнiсть за порушецня податкового закоЕодавства

8.1. KoHт'pojlb за дотриманням вимот податкового законодавства УкраiЪи щодо справляння

трtlнспортного податц на TepиTopri Подiбн*rськоi сiльськОi РадИ ЗДiйСНЮЮТЬ ВiДПОВiДНi

коштрJlюючi оргапи.
8.2. За порушення податкового та iншого законодttвства Украiни при обчисленнi та сплатi

танспортного подflтку IIJIатники пOдатку несугь вiдповiдапьнiсть вiдповiдно дQ чЕнног0

:]aKoHOJlaBcтBa У KplaiH и.

Секретар сiльськоi рали dф л.М.Шевчеriкlо



ПОЛБНrШСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РДЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

р IшЕння

вiд 1t].tJ6,2|J2U лiз7 _SlYtl

Про встшrовленЕя туристиtIного збору
ка 202l piK

Код згiдно з КОАТУУ 712З186501

Вiдповiдно до gгаттi 7, гrуr*rrу 10.2 gтaTfi 10, гrylшrгу 12.З cTaTti 12, gгаТТi

268 Податковог0 кодексу Украiшл, гIуIff(ту 24 саgтлillr*| першоi cTaTTi 26 ЗаконУ

YKpai}*r "Про мiсцеве самоврядувltння в YKparrri", сiлъGъка рада
ВИРIIIIИJIА:

1. Встаrrовити на територii Подiбrжнсъкоi сiлъсъкоi ради туристичrпЙ збiр на
2021 piK.
2. Затверд}rгЕ Положеrпrя про порядок обчислення та сIIJIати туристшtного
збору на територii сiдъськоi ради згiдно з додатком 1.

2. Опркшодrпши рiшенrrя яа сайтi та iяформафfor*му стендi сiлъсъкоi раД4.
З. Контрýлъ за iшеr*rя ЕокJIастц на постiйrry KoMicils сiяъsькоi

радх з IIитань ,та 
фЬансiв,.

|.ZaZ| року.4. Рiшеrжя

Сi-шсъкнй В.М.Кобзар



Дсдаток 1

до рiшення сiльоькоi рали
вiд i{J,Oб.?t]2r} ýз7 --ýiYli кПро встанOвленlljI

туристlrчного збору на 202I piK>

Полох<ення
гiро порядок обT исленнJI та сплатIt туристичного збор_ч

на теритOрii Подiбнянськоl'сiльсъкоi ради на 2021 piK
туристичний збiр - це мiсцевий збiр, кOшти вiд якого зарахов},ються до мlсцевогс

бюджетJ.
Платники збору
Платниками збору g громадяни Украiни, iнозешrцi, а також особи без громадянства, якi

прибуваЮть яа територiЮ алмiнiстратив}Iо-терИторiальноi одиницi, на якiй лiс рiшення
сiльсько? Fади про вýтанýв;lеяня тYррlстичЕ{ýго збору, та тиi{часово розмiшуtоться у rticrmK

Epor{?rBaнi{ll (ночiвлi), вЕзначених . ..__.*_ ii _, _._::_":_:.' 
- 

_;_ пункту 26fi,5 статгi 268 Г{ОдаткOасlГа

кодексу Украiни.
ýлатникааiii збору не i,lо;йiуть бу,ти ссоби, якi:
аi постiйно ýрожнвають" у томy числi на yltoBax логоворiв найtчtу, у селi_ радою якого

встановлсно такий збiр;
б} особи визначенi ,:,l.-.-l-.:; ],i:' :l,:. _,_.3'-. пiлцчнктУ \4,|,21з пунктч 14,1 cTaTTi 14

ПодатковОго кодексУ Украiни, якi прибули у вiдрядженвя або тимчасоsо розмiшуютъся v
lжiciцK iiрожЕrваFiня {ночiвлi)? врiзначэних;11.,illiлi":;Ё,i1_,{r__lпiдпункту 2585,1 пiTtKTi, 258.5

cTaTTi 268 Податкового кодексу Украiни, що належать фiзичниаl особам на правi власностi
абс на npaBi корис;,yвання за договороl.t найму.

в) iнвалiди, дiти-iнвалiди та особи, що с}.провод}ql,ють iнвмiдiв I групи або дiтеЙ-
iнвалiдiв [не бiльше одного супроводжуючого};

г) ветерани вiйниl
г) у.rасники лiквiдацii наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй АЕС,
д} особи, якi прибули за лутiвками (курсiвками} на лiкування, оздорOвýеннlI,

реабiлiтачiю до лiку.вально-профiлактичних, фiзкl,льтурно-оздоровчих та санаторflо-

tryрортних закладiв, що мають лiцензiю на медичну практику та акредитачiю шентрального

органу виконавчоi влади, шо реалiзус державну полiтику у сферi охорони здоров'я.
е) дiти BiKoM дс i8 poKiB,
с} дитячi лiкувальнО-лрофiлакТичнi, фiзКультурно-Озлоровчi та caHaToPHO-Ky-POPTHi

заlсцади;
хс) члени ciM'i фiзичноi особи першого таlабо др}того ступеня спорiлнення, визначенi

вiдгlовiдно до rj.,ii.11;1ij;_i:,_,j:i,,i.;iЁ пункту 14.1 статгi 14 Податкового кодексv УкРаТни. якi

тимчасово розмiшуються такою фiзичною особою у мiсцяк проживання {ночiвлi,}.
вF{зцаченик il,i:j,i*..}j ji.],ir_},t-."-ii,: пiдпункту 2б8.5.1 пункту }.68.5 cTaTTi 268 Податкового кодексу
YKpaiHli. irto IlаjIежатъ iй на правi власн*стi або на правi кор}lýýваЕ}lя за дýговорý}, най*ry.

Ставка зýору.
Ставка збору встановлiо€.тпся за рlшенняý ради, з* кожý}, до8у тимчас*вýгО

роз*riшення особи v ьtiсцях прожllвання 1ночiв",rii. визначених пiдпчнктоr.r 268 5.1 пунlсгу

268j c-TaTTi ?68 Подат..ового кодекs_y УкраТни, у розмiрi |i,! вiдсотка - для внчтрiшнього
туризму та 3 вlдсоткл1 - для в'iзного туризму вlд розмlру мiнtмальноi заробiтноi пЛати,

вс.таЕIовленоi законом на 1 сiчня звiтного {податкового) року. для однisi особlr 3а однУ дОбУ

ти мчасового розм i шення.
База справляння збору
Базою справJuIння збору с загiшьна кiлъкiстъ дiб тимчасового розмlшенýя у шсrýх

{{роживанF{r{ iночiвлi). визначених пiлпунк,tuм 2б8.5. i пунк,гу Zб8.5 cTaTTi 2б8 iiодаГКОвоГ$

кодексу УкраiЪи.
податковi агенти та мiсця проживання {,ночiвлi}



Згiдно з рiшенням сiльськоi ради, спрЕtвJIяшrrI збору може здiйсrюватися з тимчасовогФ
рзмilценrrя у TaKI,D( мiсцяr( проживанЕя {ночiвлi):

а) готелi, кемпiлги, мотелi, ryрто}fl{тки для приi'ждж*l, хостеяи, будинlял вiдпочt"*тrсу,
: €_--=- -:--,- --: __Е ---- --- 

_:**-________- _----: __-_-* 
-_ 

j_____jrурЕUrЕчнt Uжt4? rrpEbr\r rrРиryJlки, raUuIJl1 лJrх ЁU_liio.iiiяKJr, IlaEiýioнarи -ra iiimi закJ*lfu]i{
гФтельного тIitпу, caнaTopнo-!rypopTнi зllкIIади;

6} житловий будиноц прнбулова до житлового булшlку, кваргнръ котедяq KiMHaTa,
садовrй будиноц да,*Iий будr*rок, буь-*.i iншi об'еrсгн, що використовуютъся дJrя
тнмчасовOго црживання (ночiвлi).

Згiдно з рiшеr+яям ciлъcbKoi рам, справJurння збору може здiйснюватися такями
подажовими gгентамн:

а) юридичrrими особами, фiлЬшr, вiддiлеr*лями, iнlшtми вiдокрмltеннми пiдрздiлами
юриднs}fiý( осiб эгiдно з пiдцуrпrгом 268.7.2 пyrllrry 268.7 cTaTTi 268 Податкового кодексу
Украirвt* фiзнчннмн особа}g{ - пiдгlрисмцями} лсi нцають Еослуги з тимчася}вог0

розмiщення осiб у Miclt*t прФживання {ночiвлi}, визначен}il( пiдцпrктом 268,5.1 cTaTTi 2б8
Податкового кодекýу YKpaiHH;

б} кварирно-посередниiък}rмя органiжrfямн, якi нffIраешя}Фть неорганiзова:*тх осiб з
метýю ix тнмчасового розмilце}rня у мiсцях црживання {ночiвяi}, внзýачених пiдпуякrом
"б" тliдп5rнлrry 268.5.} пункту 268.5 статri 268 Податкового кодексу УкраiЪи, що наJIежать

фiзячннм особам на ггравi власностi або на яpaBi кGрнсч.вffrня за дсговором найму;
в} юридишими особами, лсi уповноваý(уються сiльоькою Fвдою, справJIяти збiр на

умOвах догсвору? укпаденого з радою.
Перлiк подажових агентiв та iнформаriя пр них розйщуютъся та оприлюдIюються

на офiцiйному веб-саЁтi сi"iьськоi ради.
Особ:швостi оправляння збору
Гkатrпшси збору сплачують суяlrу збору аýанýOвим ýЕеском пеЁд тим.lасовим

розмiщенням у мiоцях проживанЕя {ночiктli) подажовIiIм агентltм, якi справляоть збiр за
ставками, у мiсцях сцраЕJIян}ýt збору та з дотримtlнням iнших вимог, визначýних рiше+rням
wtJtýwýnvl y{l+{n.\J9lju{D JлtItwпlUL iItrvilaw\r}v lrirJrvlrЩriliira iUicriгiiiii'Ci sU\rPJ J triiiuiia;t iiiru.?бiiiriiiiiiЯ

{ночiвлi}, що налýжать такiй особi *ra правi власностi або на rrравi користуванЕя, викJIючнs
за HlýBHocTi у плажика збору докумечтаэ що пiдтвердхсуе сплату ним турЕстЕtIного збору
вiдповiдно до ГIодатковоrý кодексу YKpaiHH та рiшенrrя сiльськоi ради,

У разi доýтрокового заjlишенrrя оообою, яка сплатиJIа TypиcTкItl*mt збiр, сума надмiрно
с!тлачецого збору пiд_цgr."ае ц+ве.рце!!Ё]d! звкiй особr }, цстаЕовле!{оц}l цор_ýдЕ}i вiдlт+вiднrr д*
ГIодаткового ксдексу Украi'ни ;

Гlорядок сгlllатн збору
Податковi агенти сIшачують збiр за cBoib мiсцезнаходженням щGкварfiшьно, у

визначенЕй для кварfiшьflого звiтного (rrодаткового) rrерiоду ýтрок та вiдповiдно до
Еодатковоi деклараrrii за звiтний (подажовrй} квартал, або авансовими внýскамн до З0
числа {вшючно) кожЕого мiсяця (у лютому - до 28 (29) внп*чrrо) на пйgгавi рiшення
сiльськоi ради.

Податковi агеЕти, якi спlrачують збiр авансовимн внескамFr, вiдобраэкають у податковift
лeKTraparrii за звiтний (подажовий) квартал cynд.r HapaxoвaнI.*( щомiсячних iIвансових
BHecKiB. Прн цьому оýтаточна сума збору, обтислена вiдповiдно д0 податковоi дешrарацiI за
звiтний (податковий) квартал (з уракуванням факгишlо внесених авансових платежiв)"
сIIJIаIIуеться такнмн ilодатковими агснý}ми у строки, визначенi дlIя квартаJьяого звiтнсго
{нодаткового) перiолу.

ГIодатковий агент, який мае пцроздiл без стаryсу юридичноi особи, що нжас послJrги
з тимчасового розмiщення у мiсцях проя{ивання (ночiвлi) Ее за мiсцем рестрачii такого
Еодаткового аIЕнтъ зобов'язаний зарестррати тамй гliдроздiл як податкового агеЕта
туриýтl,{чного збору у контролюючому органi зqмiсцезнаJ(одженн*м пiдроздirу.

Базовий податков:й (звiтний) перiод xopiв?$oe калеtцарЕому кварталу,
Секретар сiльськоi ради Л.М,Шевченко



пsлlБ}{llнсъкА сшъськА рдлл
мАнъкtвськг_}г{J гдйону чЕркясък{}i tэg:tлст:

FlшЕнFlя
вiд l ц,B*.ЪIJZO

l Lp* в+т ановп*t{Ея .ди}lýг$
гlfiдатЕу яа2*2L рlъ<

ýgЗ7 -6N11

К*д згi,ж* з K{JATYY 71zЗi865*t

Ёiжl*ЕiдЕr* д* cTaTTi 7" *у::жу lS.2 cTaTTi l{i. r:ъ.нж,у l2.3 cTaTTi l2"
sтат*й 2q | -З В* П*датк*вfi гý к*дýк*у YKpaiH и= rryЕктy 2 1 часЕ, ц#ц rэерш*i
g.татгi 26 Закону Украiни "Про *riсцеве саýlовржyванЕý в Украiяi=', сiльська
раýа

ВИРIШИЛА:
l. BсTaHсBETL{ *rа тернтэрiТ Гi*аiбнg**сък*t сiяъ*ък*i ржи сдr**rg** ,Iодатеlс ýrl
202 i piK.
2. Затверд}Iти Подоження про порядок обчислеrIня та сплати €л{ного податку
на територiТ Гt*,тiбrrянськtэТ сiдъсъко? р*д}.r згiдно з додатком l.
2, {}тzръlаюдЕ}lт1{ рiшення на сайтi та iнфориаiзiй*:gнy *тендi *Lqъ*ък*i-рад}r-
З. КrrяrтрФлъ за Br{E*gaTittllr* рiiкежж rr*lсIа тэl gTa вrэ*тi:-?rrу Kc*aticiю сi,эъсъкеi
ради з IIFIтаЕъ ЕJаёъъаЁ=jl бю;ж*ry та фiнаl**i*,.
4. Рiшеl*lя кабнрас i з {}i,*i.2*2t р*ху.

сiльсъккй ts.М.Кобзар

'/ --,1 \

\ф\ '/ .Ьn ruuu9Z



Додаток i
до Полеженrrя

Еро пФрядок обч*rслення та cf$I&ý}I

€днног* пФдатку. затверд}кеЕаг0

рiшенняъ* сiльськоi ралъI
*iд ifi.tiб.2*Э{i ЁЗ7 -6,\'ii Kiipo встанl-}вjtецня

едllногс лодатк_т на 202l piK>

Ставкя Ёдлtного шодsтку ддя Ел*тн*Iкiв
першоi груп}r н* 2В21 pit*

Секретар ciпьcbKoi ради л,М.Шевченк0

Вид дiя.тьностi зжначасться згiдно з Кrrасифiкацiя видiв економiчноi дiяльностi {Д{
009:201S; КВЕД-2010}

Вводжъся в дilt з fi 1 t01.2021

4,7.89 Роздрiбна торгЬля з лоткiв i на ржп<llх lншими

IHrпi в}ци дiяльностi {KpiM зазначеrrlш{ у

Ст*вк* п*д*тку
iy вiлоожах вiл
рзмiру
цржнтковсго
MiHiMyMy
дJш IIрацездатЕ{к

Роздрiбна торгiвля з noTкb i на pl**tax
х4рчовими продукгамц ЕагIоям}1 та
тютюновими виробажl {*pilv{ продажу
пiдакцизню( товарЬ, па-пьяо-мастиJIьЕlý{,

яiк-ер о -гор i-,rчаIщ та тют!в}lФвI4}r-

Роздрiбна торгiвля з лоткЬ i на pr,*пcax

11

Ре*rонг лобlr,овr+х г{р}Lцадiв. д*лtашнъФг* та
садовOго об-таднання

Рсмонт взуття та шltiряr*оi вЕробiв

Ремонт меблiв i дtlмашньогt }tачиЕIlfi

ремож гýдннr{икiв i ювел tB

Рамонт irmrюi побутовr,*i виробiв i предмнriв
осuбиgгut,о вжи,l,к

Органiзуваш{я ýoxOBt}Hb i нада:тня сумiж*пс

Еод1 Внд дiяль*ос,тi1

1 2 3

47.8i tU%

4,? -82 10%

10%

?4.?* 10%

95.22 10%

Ё5,]з iO-**

95.24 1*oJ'o

95.25 1*%

95.29 I0%

}6.sз 10%

101/о



,Щодаток 2
до Положешш цр шорядок

обчислення та сплати единого податку,
з€Lтвердженого рiшенrrям *iльськоi рди

вiд 10.06.2020 л137 -4IVII (ýр
встановлsвlrя единого податку на 202i piK>

Ставки €диного Еодатку лпя rr.гrатнrrкiв
другоТгрупЕ на 202t piK

Вводятьоя в дiю з 01.01.202 1

Код1 Вид дiяльнастi1 Ставк*
rruлilrh',

{у % вiд р*з-
Mipy MiяiM
заробiттlоi
flJIатф

lз.9? Виробннuтво гФтовЕ,х TeKcTt{JIbHHx внрабiв. KpiM Фдяry эOСfi,

i.+.12 Вирбннцгво робсчого одяry эO9а

l4.19 Внробничтво irrшого одягу й aKcecyapiB 2i]}il
14.з9 Ёиробничтво iнш*го трlскстажЕtого та *'язаногФ одягy ?09*

I8. l2 ýрукування iншоi нрадуrщil 20o/s

18.1з Виготовдеr*ня друкарýью{х форм i надання
iнmr.or полiграфiчншr послуг I 0Уо

20Yв

47,ý Ilлrli види розарiбноi торгiвлi в неспецiмiзоваr*ах магазинах 20%

47.24 Роздрiбна торгiв-rя хлiбобуяочtlЕlмн вирбами, боршtr*rпми
Ttt цJкрвими коядитерькими виробами в сrrецiапiзованих
м*гff}ЁЕах

?t%,

47.5z Розлрiбна mргiвэrя залiзнкми виробатtпа, будiвельними
матерiалами та санiтарно-технiчr*rми виробами в
спецiалiзоваýI,D( магазЕнах

ZOYн

4?.61 Розлрiбна тсргiвля книгам}l в спецiа-пiюваЕих маЕLзинtlх 2о%
47.81 Роздрiбна торгiв.гtя з лоткiв i на рr*rкзх харчовимн

ТТ!!{}{vктдl"dЕд цаЕr-аgмц,!lа ,гta!TT/}!J.!q!rii]rTJ вrлrrrбяr_дrr l'Tcnirr

продаJ{qу пiдалсшзrтих ToBapiB, пltJIьно-масжльнlDL лiкер-
горiлчаtllfi{ та тютюнових виробiв)

2аус

47.82 Роздрiбна торгiвля
виробами, оджом i

з;-IOткiв i на prrHKax TeKcTt{jIbHиMH
взуттяI\t

2$Yq

47.89 Роздрiбна торгiв.lrя з лоткiв i на ршrках iншнми товарами 2Оуо

56.з9 Еостачання iнrrTi+r гOтових стрв :{J._ё

58, lз ýtадання газет 20?i}

7?.?l Прокат TsBapiB дJIя ýriopTy та вiдrrочянку 20-o"i

9з.1 1 ФункцiюваIiЕý сЕýржвн}Ф( споруд 20ola

i

Секретар cirbcbKoi рди а,
Л.М.Шевченко


