
                                                              

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
ВАСИЛЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження ставок та пільг із сплати земельного податку, орендної 

плати на території Васильківської селищної ради 

 

Керуючись ст. 12 п.12.1.2 та 12.3, ст.273, ст.274, ст.277, п.281.1 ст.281, п. 

282.1 ст.282, п.284.1 ст.284, ст.288 Податкового кодексу України  та пунктом 

24 частини першої статті 26, статей 59, 73 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про 

затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки», враховуючи необхідність впорядкування місцевих податків та зборів 

на території ради та контролю за повною сплатою земельного податку, 

враховуючи позитивні висновки та пропозиції постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості та підприємства, селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити проєкт рішення Васильківської селищної ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, орендної плати на 

2022 рік на території Васильківської селищної ради» 

     1.1. Встановити на території Васильківської селищної ради: 

- ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 282.1 

статті 282 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 

     1.2. Встановити річні ставки орендної плати за землю на території 

Васильківської селищної територіальної громади згідно додатку 3.  

     3. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2022 року. 

     4.З 01 січня 2022 року визнати таким, що втратили чинність рішення: 



Васильківської селищної ради від 24.12.2021 року № 131-3/VІІІ «Про 

затвердження ставок та пільг із сплати земельного податку, орендної плати на 

території Васильківської селищної територіальної громади» 

      

     5.Доручити секретарю ради Агарковій Т.О.: 

 

- оприлюднити дане рішення шляхом його розміщення на сторінках районної 

газети «Васильківський вісник» та на офіційному веб-сайті Васильківської 

селищної ради відповідно до законодавства.  

 

     6.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості та підприємства. 

 

Селищний голова                                            С.В.ПАВЛІЧЕНКО 

     

    сел.Васильківка 

    20.05.2021 року 

    № 356-10/VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                       до рішення Васильківської селищної ради      
                                                                    від 20.05.2021 № 356-10/VІІI 

СТАВКИ  

земельного податку1 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

      Населені пункти територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

04 15 

 

1220755100 

сел.Василькіська, Манвелівка, Правда, Петриківка, 

Іванівка, Красне, Бондареве, Вовчанське, Зоря, 

Улянівка 

04 15 
1220782500 Воскресеніва, Нововоскресенівка 

04 15 
1220782200 Великолександрівка, Преображенське, 

Первомайське 

04 15 
1220781100 Богданівка, Катеринівка, Колоно-Миколаївка, 

Нововасильківка, Бабакове 

04 15 
1220784100    Дебальцеве, Веселий Кут, Охотниче, Лугове, 

Новотерсянське, Пришиб, Перевальське 

04 15 
1220783300 Григорівка 

04 15 

 

1220755400 

сел.Письмене, Вербівське, Возвратне, Воронізьке, 

Дібрівка, Зелений Гай, Іванівське, Тихе, Лябянці, 

Новоіванівка, Рубанівське, Солонці, 

Шевченківське 

04 15 

 

 

1220787700 

с.Павлівка, с.Аврамівка, с.Шевякине, с.Широке, 

с.Кобзар, с.Шевченко, с.Новогригорівка, с.Довге, 

с.Каплистівка, с.Криворізьке, с.Перепеляче, 

сел.Крутоярка, с.Червона Долина, с.Морозівське, 

с.Самарське 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва4 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства4 

1 1 1 1 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

01.05 Для індивідуального садівництва4 1 

 

1 

 

1 1 

01.06 Для колективного садівництва4 1 

 

      1 

 

1 1 

01.07 Для городництва4 1 1 1 1 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 1 1 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1 1 1 1 

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1 1 1 1 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)4 

0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

0,1 0,1 - 

 

- 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,1 0,1 - 

 

- 

 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 

02.09, 02.10 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

0,1 0,1 - - 

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

0,1 0,1 - - 

02.10 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури 

0,1 0,1 - - 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

1 1 - 

 

- 

 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти4 

1 1 - 

 

- 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

1 1 - 

 

- 

 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4 

1 1 - 

 

- 

 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування4 

1 1 - 

 

- 

 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів4 

1 1 - 

 

- 

 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3 3 3 3 

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

3 3 3 3 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

3 3 3 3 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

3 3 - 

 

- 

 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

1 1 - 

 

- 

 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

3 3 3 3 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

03.17 Для розміщення та експлуатації 

закладів з обслуговування відвідувачів 

об’єктів рекреаційного призначення 

3 3 3 3 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04.07 Для збереження та використання парків 
- пам’яток садово-паркового мистецтва  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

05 Землі іншого природоохоронного  

призначення 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 

які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту4 

1 1 - 

 

- 

 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

1 1 - 

 

- 

 

07.04 Для колективного дачного будівництва   1 1 - 

 

- 

 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

1 1 1 1 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

1 1 1 1 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1 1 1 1 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

3 3 5 5 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3 3 5 5 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3 3 5 5 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

3 3 5 5 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3 3 5 5 

10.06 Для сінокосіння  3 3 5 5 

10.07 Для рибогосподарських потреб  3 3 5 5 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

3 3 5 5 

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

3 3 5 5 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

3 3 5 5 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

3 3 5 5 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

3 3 5 5 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами, які 
перебувають у постійному 
користуванні субєктів господарювання 
(крім державної та комунальної форми 
власності)   

7 7 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

7 

 

7 

 

5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства4 

1 1 1 

 

1 

 

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3 3 - 

 

- 

 

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

1 1 1 1 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12.11 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів дорожнього сервісу 

1 1 1 1 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3 3 5 5 

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів поштового 
зв’язку  

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

1 1 1 1 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

1 1 1 1 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

3 3 5 5 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до 
законів, військових формувань4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

    

15.10 Для розміщення та постійної 

діяльності Національної поліції 

України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери управління 

Національної поліції 

    

16 Землі запасу  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17 Землі резервного фонду  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 Землі загального користування4 1 1 1 1 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Секретар ради                                                                                               Т.О. Агаркова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

                                                       до рішення Васильківської селищної ради      
                                                                    від 20.05.2021 № 356-10/VІІІ 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 281.1 статті 281 та 282.1 статті 282 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Населені пункти територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області 
Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

04 15 

 

1220755100 

сел.Василькіська, Манвелівка, Правда, 

Петриківка, Іванівка, Красне, 

Бондареве, Вовчанське, Зоря, Улянівка 

04 15 
1220782500 Воскресеніва, Нововоскресенівка 

04 15 
1220782200 Великолександрівка, Преображенське, 

Первомайське 

04 15 

 

1220781100 

Богданівка, Катеринівка, Колоно-

Миколаївка, Нововасильківка, 

Бабакове 

04 15 

1120784101    Дебальцеве, Веселий Кут, Охотниче, 

Лугове, Новотерсянське, Пришиб, 

Перевальське 

04 15 
1220783300 Григорівка 



04 15 

 

 

1220755400 

сел.Письмене, Вербівське, Возвратне, 

Воронізьке, Дібрівка, Зелений Гай, 

Іванівське, Тихе, Лябянці, 

Новоіванівка, Рубанівське, Солонці, 

Шевченківське 

04 15 

 

 

 

1220787700 

с.Павлівка, с.Аврамівка, с.Шевякине, 

с.Широке, с.Кобзар, с.Шевченко, 

с.Новогригорівка, с.Довге, 

с.Каплистівка, с.Криворізьке, 

с.Перепеляче, сел.Крутоярка, 

с.Червона Долина, с.Морозівське, 

с.Самарське 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Особи з інвалідністю першої і другої групи 100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей 
віком до 18 років 

100 

Пенсіонери (за віком) 100 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 
100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

100 

Власники земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі за умови передачі 

земельних ділянок та земельних часток (паїв) в 
оренду платнику єдиного податку четвертої групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади 
громадських об'єднань осіб з інвалідністю, 
реабілітаційні установи громадських об'єднань осіб 

з інвалідністю 

100 

Громадські обєднання осіб з інвалідністю України, 

підприємства та організації, які засновані 
громадськими обєднаннями осіб з інвалідністю та 
спілками громадських обєднань осіб з інвалідністю 

і є їх повною власністю, де протягом попереднього 
календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, 

які мають там основне місце роботи, становить не 
менш як 50 відсотків середньооблікової 
чисельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб 
з інвалідністю становить протягом звітного періоду 
не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на 

оплату праці 

100 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, 
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 
незалежно від форми власності і джерел 

фінансування, заклади культури, науки (крім 
національних та державних дендрологічних 

парків), освіти, охорони здоровя, соціального 
захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-

курортні заклади та заклади оздоровлення і 
відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та 
оздоровчі заклади України, які знаходяться на 

балансі підприємств, установ та організацій, які є 
неприбутковими і внесені контролюючим органом 

до Реєстру неприбуткових установ та організацій 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської 
підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 

центри фізичного здоров’я населення, центри з 
розвитку фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а 
також центри олімпійської підготовки, школи 
вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі 

спортивні школи і спортивні споруди 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних 

товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 
підрозділів, що є неприбутковими та включені до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, за 

земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні 
споруди 

100 

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, органи прокуратури, суди, 
заклади, установи та організації, військові 

формування, утворені відповідно до Законів 
України, Збройні Сили України та Державна 
прикордонна служба України, органи Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів 

100 

Підприємства, організації, установи – для 

земельних ділянок під об’єктами комунальної 
власності  

100 

 

Секретар селищної ради                                                                               Т.О. Агаркова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

                                                       до рішення Васильківської селищної ради      
                                                                    від 20.05.2021 № 356-10/VІІІ 

СТАВКИ  

орендної плати за землю 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

      Населені пункти територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

04 15 

 

1220755100 

сел.Василькіська, Манвелівка, Правда, Петриківка, 

Іванівка, Красне, Бондареве, Вовчанське, Зоря, 

Улянівка 

04 15 
1220782500 Воскресеніва, Нововоскресенівка 

04 15 
1220782200 Великолександрівка, Преображенське, 

Первомайське 

04 15 
1220781100 Богданівка, Катеринівка, Колоно-Миколаївка, 

Нововасильківка, Бабакове 

04 15 
1120784101    Дебальцеве, Веселий Кут, Охотниче, Лугове, 

Новотерсянське, Пришиб, Перевальське 



04 15 
1220783300 Григорівка 

04 15 

 

 

1220755400 

сел.Письмене, Вербівське, Возвратне, Воронізьке, 

Дібрівка, Зелений Гай, Іванівське, Тихе, Лябянці, 

Новоіванівка, Рубанівське, Солонці, 

Шевченківське 

04 15 

 

 

1220787700 

с.Павлівка, с.Аврамівка, с.Шевякине, с.Широке, 

с.Кобзар, с.Шевченко, с.Новогригорівка, с.Довге, 

с.Каплистівка, с.Криворізьке, с.Перепеляче, 

сел.Крутоярка, с.Червона Долина, с.Морозівське, 

с.Самарське 

Вид цільового призначення земель2 
Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової 
оцінки) 

код2 найменування2 для фізичних та юридичних осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського                  

виробництва4                                        

                   12 

01.02 Для ведення фермерського господарства4                    12 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства4                12 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 12                    

01.05 Для індивідуального садівництва4 3                    

01.06 Для колективного садівництва4                                                                                                                    3 

01.07 Для городництва4                   12 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4                    12 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей                     12 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 

господарства  

                   12 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві                    12 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції  

                  12 

01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення                            12 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

    12 

   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

3 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 3 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

3 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 

проживання  

3 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  6 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  3 

02.07 Для іншої житлової забудови   3 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 



02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови 

3 

02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури 

3 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування4 

3 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти4 

3 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги4 

5 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій4 

3 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування4 

3 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та органів4 

3 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  12 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування  

12 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ  

12 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  

6 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 

закладів науки  

3 

 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування  

3 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування   

10 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 3 

 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови   

3 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду 

3 

 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 

3 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  3 

 

04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 3 

 

04.03 Для збереження та використання національних природних 

парків4 

3 

 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 3 

 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  3 



 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  3 

 

04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток 

садово-паркового мистецтва  

3 

 

04.08 Для збереження та використання заказників  3 

 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  3 

 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  3 

 

04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків  

3 

 

   

05 Землі іншого природоохоронного призначення                                                   3 

 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих 

закладів4 

3 

 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  3 

 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3 

 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 

   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення4 

12 

 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту4 

12 

 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  12 

 

07.04 Для колективного дачного будівництва   12 

 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

12 

 

   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   3 

 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  3 

 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  3 

 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 

   

09 Землі лісогосподарського призначення 



09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг   

3 

 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  3 

 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 

   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  6 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 

захисними смугами  

6 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  6 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами  

6 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  6 

10.06 Для сінокосіння  6 

10.07 Для рибогосподарських потреб  6 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей  

6 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  6 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд  

6 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 

лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних 

захисних смуг морів, морських заток і лиманів  

6 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

6 

   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами, які перебувають у 

постійному користуванні субєктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності)   

10 

 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  

6 

 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств  

6 

 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  

12 

 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 

   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 

10 

 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

морського транспорту   

10 

 



12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

річкового транспорту   

10 

 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 

10 

 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

авіаційного транспорту  

10 

 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 

транспорту  

10 

 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

міського електротранспорту  

10 

 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  

10 

 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого 

наземного транспорту  

10 

 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

10 

 

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього 

сервісу 

10 

 

 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій  

12 

 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

об’єктів поштового зв’язку  

3 

 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 

зв’язку  

3 

 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження 

та використання земель природно-заповідного фонду 

3 

 

13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України 

3 

 

 

 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   

12 

 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії  

12 

 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

 

12 

 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 3 

 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин 

(підрозділів) Національної гвардії4 

3 

 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 

Держприкордонслужби4 

3 

 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 3 

 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

Секретар ради                                                                        

 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Держспецтрансслужби4 

3 

 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 

зовнішньої розвідки4 

3 

 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених 

відповідно до законів, військових формувань4 

3 

 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду 

3 

 

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і підприємств, 

що належать до сфери управління МВС 

12 

15.10 Для розміщення та постійної діяльності Національної 

поліції України, її територіальних органів, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції 

12 

16 Землі запасу  3 

 

17 Землі резервного фонду  3 

 

18 Землі загального користування4 1 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  

3 

 


