
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ   

VІІ СКЛИКАННЯ 

І – пленарне засідання  

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 306/17- І/2017                                                     

від 15 лютого 2017 року                                                                            м. Заставна    

                                                                                                                            

Про внесення змін до рішення 

дев’ятої сесії VІІ скликання  

від 24 червня 2016 р №181/9-2016 

 

Керуючись ст. 7, 8, 10, 12, 14, 269-287 Податкового Кодексу України, п.п. 

25,26 І Закону України №1791 від 20.12.2016 р. «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» - зміни до 

п.п. 274.1, 277.1 ПКУ та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити земельний податок на 2017 рік: 

1.1. Внести зміни в п. 2.1. рішення дев’ятої сесії VІІ скликання Застав-

нівської міської ради від 24 червня 2016 р №181/9-2016 та викласти в такій ре-

дакції: 

«2.1 Органи державної влади і місцевого самоврядування, органи проку-

ратури, заклади, установи та організації які повністю утримуються за рахунок 

коштів місцевого та державного бюджетів та згідно ст.282 Податкового кодек-

су України»  

1.2. Внести зміни до додатку № 2 в пунктах 01.01, 01.02, 01.03, 01.05, 

03.10 і рішення дев’ятої сесії VІІ скликання Заставнівської міської ради від 24 

червня 2016 р №181/9-2016 викласти в такій редакції:  

01.01 - ставка земельного податку на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва становить 0,3 відсотка від 

нормативної грошової оцінки в межах населеного пункту, 0,3 відсотка від 

одиниці площі ріллі по області за межами населеного пункту. 

01.02 - ставка земельного податку на земельні ділянки для ведення 

фермерського господарства становить 0,3 відсотка від нормативної грошової 

оцінки в межах населеного пункту, 0,3 відсотка від одиниці площі ріллі по 

області за межами населеного пункту. 

01.03 - ставка земельного податку на земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства становить 0,3 відсотка від нормативної 

грошової оцінки в межах населеного пункту, 0,3 відсотка від одиниці площі 

ріллі по області за межами населеного пункту. 

01.05 - ставка земельного податку на земельні ділянки для ведення 

індивідуального садівництва становить 0,3 відсотка від нормативної грошової 



оцінки в межах населеного пункту, 0,3 відсотка від одиниці площі ріллі по 

області за межами населеного пункту. 

03.10 - ставка земельного податку на земельні ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель ринкової інфраструктури становить 0,5 відсотка від 

нормативної грошової оцінки в межах населеного пункту. 

11.02 - ставка земельного податку на земельні ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості становить 1 

відсотка від нормативної грошової оцінки в межах населеного пункту, 2 

відсотка від одиниці площі ріллі по області за межами населеного пункту. 

          11.03 - ставка земельного податку на земельні ділянки для  розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств становить 1 відсотка від нормативної 

грошової оцінки в межах населеного пункту, 2 відсотка від одиниці площі 

ріллі по області за межами населеного пункту. 

14.02 - ставка земельного податку на земельні ділянки для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд  об`єктів 

передачі електричної та теплової енергії становить 2 відсотка від нормативної 

грошової оцінки в межах населеного пункту, 5 відсотків від одиниці площі 

ріллі по області за межами населеного пункту. 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики (Джус В.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до рішення № 306/17-І/2017 

від 15 лютого 2017 року 

сімнадцятої сесії VIІ скликання 

І- пленарне засідання  

Заставнівської міської ради  

 

Ставка земельного податку за земельні ділянки різних категорій, які розміщені на 

території земель Заставнівської міської ради на 2017 рік 

 

Код КВЦПЗ Цільове призначення земельної ділянки 

Ставка,                

(відсоток від 

нормативної 

грошової 

оцінки в 

межах 

населеного 

пункту) 

Ставка,                

(відсоток 

від 

одиниці 

площі  

ріллі по 

області за 

межами 

населеного 

пункту) 

Розділ  Підрозділ      

1 Землі сільськогосподарського призначення    

  01.01. 

Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 0,3 

 

0,3 

  01.02. Для ведення фермерського господарства 0,3 0,3 

  01.03. Для ведення особистого селянського господарства 0,3 0,3 

  01.05. Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 

  01.12. 

Для розміщення інфраструктури оптових ринків с/г 

продукції 0,01 

 

0,01 

2 Землі житлової забудови   

  02.01. 

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,03 

- 

 02.03. 

Для будівництва та обслуговування  багатоквартирних 

житлових будинків 0,03 

- 

  02.05. Для будівництва індивідуальних гаражів 0,03 - 

3 Землі громадської забудови   

  03.01. 
Для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого самоврядування 
1 

- 

  03.02. 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти 
1 

- 

  03.03. 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров'я та соціальної допомоги 
1 

- 

  03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 0,2 - 

  03.09. 
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-

фінансових установ 
2 

- 

  03.10. 
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури 
0,5 

- 

 03.12. 
Для будівництва та обслуговування  будівель та закладів 

комунального обслуговування 
1 

- 

  03.13. 
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування 
2 

- 

  03.15. 
Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

 

1 

 

2 



4 
Землі природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення  

 

                04.06. Для збереження та використання дендрологічних парків 
1 

 

2 

9 Землі іншого лісогосподарського призначення    

                09.02. Для іншого лісігосподарського призначення 2 2 

10 Землі водного фонду   

  
10.01. Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1 

 

1 

  
Землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, 

оборони, та іншого призначення  

 

11 11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами. 1 

 

 

2 

 11.02. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 1 

 

 

2 

 11.03. 

Для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств 1 

 

 

2 

  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) 1 

 

 

 

2 

12 Землі транспорту   

  
12.01. 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 0,3 

 

4 

  
12.04. 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства 0,5 

 

4 

13 Землі зв`язку   

  
13.01. 

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 

телекомунікацій 1 

 

5 

  
13.02. 

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 

об'єктів поштового зв'язку 1 

 

2 

14 Землі енергетики   

  

14.01. 

Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 2 

 

 

5 

  

14.02. 

Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд  обєктів передачі 

електричної та теплової енергії 2 

 

 

5 

 

 

Міський голова      В. Радиш 

 


