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другЕ плЕFирrш здсrддннrl

рIшЕння

у 27 червня 20t8 рокуПро встановлення плати за
землю на територiТ
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4.контролъ за виконанням цъого рiшення ПоклоrПИТаНЪ фiНаНСУвт"r та планування соцiально_.'"" 
На ПОСТiйНУ КОмiсiю з

(ГОЛОва KoMicii _ Бортнiк п.Й.;-"'rа 
vur{lilJlЬНО-еКОНОМiЧНОго 

розвитку

, Iцо втрачас чиннiстъ з 1 сiчня 2}lgpoкy рiшення,Коi ради вiд 29.0е:Оr: ''Про 
"поu"п"пня плати за землю''

И 
П,О,кравчук.



Дода]rlrt ЛЦr 1

дсl pi tttclзня I-I i tttitзськоТ с i,,l ьськоТ

1la.ltt tli t ]7,0б.20l8р ,llч аtбР В

I I t}.jt{}iýt Eitl,irt

пр0 cпpaBjirtr{Hfi lte}re.xbHt)I-0 ll0дilтку

нп TeplrтopiT ПiшtilзсьlсоТ ci.llbcbKoT радлl

Ilолоrttсttняilросправjlянl-tяl]с]\1е,ць}lогопо,цаТкуrлаlеритi-lрiтIIirцiвськtlтселltttlноТ рали вiдповiдно,llо

tlop;ir llола,t.коL}0l.о кодексу YKpaltltl. з N,lc1,0lo |]1,11]llalteItllя ll0рялку сllравJtяllня ЗеlvlеJlЬtlоI'о пода],ку Y

l. П;ra,r.HrlKlI :tепýельноt,о ItOJlit гl{у

]. l Гlлатrlлrrtа\]I1 зеNlельнOго пода,fкY (]:

1.1 ,l . власнtiк1,1 зel\,lc"ilbiittx дiляноtt, :]e\{c"|]bH1,1x tlacToк (паТв);

l " l .2. зеrt.ltеttсlllt,tс,гyва,ti.

2. {}б't,K-t,tt 0ll{}ll11,1,ItyanltIlrl 
,}t},ýe.l1,1lýlli litl;l!t,|,l{{)}l

2.l . Oб'Eкla\li.l oll0,ial K\,]liltillя i :

2.1.1. зслrельiii дiltянкir. яrti ttepcClуBalt),гb t Bjtllclloc,r,i або rtopt,tcT1 BarrHi:

2.1 .2. зелле;rьнi час,гкtr (паТ). якi ltерсlбуваtо rb l вл;tсtttlстi,

3 " Бпзя опOi{атк_yвrлн п я зeit{eJl ыi llп't п ojlaтKoм

3.1 . Базоrtl 0llсlдаl,к\,i]анttя с:

j. j.2. PillreHLlя ltlоло HopýlnTIlBl]()'i гроlil()воi оiliнки l]с\iельнIlх дiлянок. розта1,1Iоl]ан,lх у i\,1eiKax се,па,

офirriiiно otlp1,1,jltojtl.ttocr]bcя IIiшtiв.r,,ооо ci.ltbcыtott) l]i}лоIо ло [5 rlltttt,tя року, що l]ередус бtодrttе,t,ноп{у

пеtr-liолу, в якоNlу tl.].lаtlч€]ться ,з|iстосуRанllя Hopl\,{aTi,lBtloT гроtповоТ otliHKtl :3еN,!ель або зtltiн (l1,1ановий

перiол). В iнruому prrai t,,,,1rn,, tзiдгttiвijltrtlгu 1ri,,,a",,, зttстOсовYi()тlэСЯ tte 1raHiltte пOLI;lтку бкlдittетногtl

llL,г]().I\. llL(l H:lCIi,i( ill lI.1l]ll(lItll\1 llL,l1;t} it,\1

,l. (],raBKll :te&le.ib},loi,o lIojla"t,li}, {ло,tа l *к .iТvl)

5. IIi;ьги tцt)д(} €платIt :]eil{e;lb}t0I,0 ttt}дa,l,liy л.п*l фiзlr"tпuх trсiб (лола,гок .}tч2)

б. Зелrе.пьнi дiЛяrlклl, яtti lle пiilлrrr'аю'r'ь оllолit'l'itYВанню Зеlvlе.ЦLн}l]vI ПОj{аТком

6.1 . 1,1e сплвч!сться пOлатOк зil:

6.1. ] . сirrr,сirкt]госпсr;1?}lськi r гijl,,tлt зоlt 1-ta.llitlattr-rtBHo 
,забрулнс1,1их тсРИТОРiЙ, ]]t,lЗНаLIеНl,]Х Вi.ttПОВiДНО ДО

,-.,,rar,r",nn.u ра:ritlекtl:lогi.ttlt)гtl rtон,гролкl), i .riilti.itto забру:tltегrrl.r сi.tьсьttt.lгtlсllодil|lськrlх угiль. на якi

заilро]]а/iliкеtlо 0бl\ле)+iенrIя lIlo.]10 llед0!,lня сiльсt,когtl l осгlо.lilрс гва;

6. 1.2. зеш,r;li сi,lьсьttогосllgл;lрськllх уt,iдь, tцо l1еребуваltl lь y ,l'l1NlLlacoBiii KcltlcePBtrЦiT абО У cl'aliТ

сiльськогсlспO/rlарського ос восн ня ;

.l1_,lя виrlробуi]ан},лll L]t}lllit; t,i-tt,.-r,K,,t t]Cll().гii]l})cbliI1.\ Fi)'"lI}i),il:



rrиi рсlзл,riruеlti cttopy;tll. I1tg з;lбе]Ilеtr),]{_),гь il]),l]liLliOtlvttallllя aB,I 0r{обijtь],tИх ,ЦOPil', а caj\,le:

til\llilti tIlicl,t,l;Kcllll}l. lll\ \1\}l{; Clrll.rlllI. t"lrt.'lli r'llrrl)_\ l}t,

йa^'r,пrпп* \,{aTepieliB, к1,l\,Iп.r]еiiсli ,ll.jlя зRmкуваннrl веjlикоI,абаритного транспор,ту. t]14робничi ба:зtt, t,ur,учяi

т.а iншli cпOpyi11.1. r,цtl перебувак).гь у л"рr,,,",r,iiй власtlостi. t]ласнOсl,i дер),кавних пiдпрtJ(]ý4ств або влzrснtlстi

г.осIl.,ларсьК!lх T,Ot]tip1,1c,I.B. у с"гату"гНOi\lу l{|ltlil,a]li яr<r.lх l00 Bi,itcoTttiB акt..цiй (часr,ок, гtаТв) I]ajlc,,l(llTb.lcp;ItaBi;

багаторiчн tl х I lJIоловIlх нllса"ц7liсн ь.

6. l.J, земельнi дiляtlкrI l(-IlадOви|t{:

6.1..1, ,зсмельнi .пi,rянки, Ha/lagi .l1:lя будiвнtтtlтва i сlбслуговчI]аtIня культовllх та iHiIl1,1x бУЛiВеЛЬ, НеОбХiЛ1,1l'lХ

в с l,ан о вл е н о \,I },, з ак о Li 0 \,I п {:} l] rl д к,\,.

7, ГloilaтKoBrrii пеliiо;t l{,.lrl }e}Ie!,tbrIo1,o llaj18,1 Ky

7.i. [jaзtlBlrM ПО,lilГlt0В11\,l (звiтн;tлr') llерiOдоi\,t д,]]я,Jе\4е.itьr{0I,0 гI(),,li.llti_\ r Iii-1_1eHJ.ipHrlir piK.

7.2. Базовиii гtода],ковиii (звiтниii);liк почltнас,гь,ся l сiчня i ,закitrt,чс:r,ьсяr 31 цэулня тOгt] }li 1-1оку,(.lt"lя

HoBOcTBopeHtlx пiдпрltсrчrств та tllrгаtliзацiГl. а T,i11(0)li у зв'язку iз набуттяivt пl]ава I]лt}снос,тi тtt"/або

корrlстуван}1я на HtlBi зеr,rольнi дi.;rянкtt r,loiKc бу,ги \4c}lIlI}ll\,1 12 мiсяrtiв).

8. C,lpoK cr!"]raTrI ,}e]l,Iejlbiltl!,t; ilOj{tl i,lil,

]]е \1 cj I ь Hl]}t],1 i-rt я н K,.itO.

.-.,,,,,.,^uyairar, за фtrKTtlutttrii перirэ,il гlерсбуваllня зспtлi 1 l]-,lacHocT,i або KopttcTy,BaHHi у поТ'оLiFIОlt{у роцi,

рiшеtttrя.

8.4. llри перехtlлi права BjlaсlHocтi H;t будiв,лrо. спор,Vд},(Тх час,гr,rну) i]trllа-гOlt за зеr.tе,ltьгti .цi,'lянкtt. Llil яltllх

po*,t'u,irouo*i тaKi бl,лiвлi. сгlор1,;1r.l (Тх .tac,rtrHlt). з ур;tхl,ваttням ltрtlбу,lll]нItоВоТ'геРttТtllЭii СIl;'liL|У("ТЬСЯ tifl

заl,ilльнllХ пiдсr,аваХ з дalтll дерrttавгttli реtlстрацiТ праl]а власнtlстi на таI(Y зеi\,1ельtlу дiлянку,.

8.5. У разi наданнЯ в 0pe}l,ir_Y зе\,lеJlь}lIlх:liляt,rок (1, licяtax }Iасе.гlс1,1l{\ пrнктiв). oKPcl\11,Ix бу,пiвель (спор,v.1)

час:,l,tt н ),

8,6. I].iracHltK неж1.IJlого прrrмitltеt,tня (iiоr,о.tас,t,llгtи) 1,бitгатоквартl]рноý|у жll.loNly булинку сIlJаlIус до

прlrбу,цttлtковоТ тери lорiТ з ,l1aTt.t il,epiKaBHoi pec:cTpartiT п}]ава власl-|tlстi t,ta Hcll}xoNIc r,laйtHo.

9,. flpиrluIlrtt{ l]c,гall0l}'lerlllrl розr,tilriв opeIUIttoi ll;la,r,lt ]!l :]0]!1,]rlo

9.1. Оренда зел,l.цi - tle ,}aL:ilOBatte llti дttI,ол]о|.li c,t1loKoBe" Il.ia,1-1,e нt)пt) LiIlHя i r;oplrc I\ вання 3e\,1ej]bHOI{)

j-li]lЯlll{1ilg, tlеrlбхi.Цtе opetrJi_tpeBi j1:Iя з,,liiir:rrcItttlt iti.ltlllltL\llltIlibl(0i,t,it ittшttax ritt,ltitз лiя,rr,ttосli.

9,2. Bc-t,aHcltзtt,l,tl 0реitдну плiLту дJlrl:

* земlе.Iьil14х ,]li.i.]яllок. якi гrере.lагli суб'сктаь,t госпо;]lt}рськоi jliя,,lьгtостi лля бу,лiвн1,IIlтва багатоквартLlрLlt,lх

?Iil1T.пOttl.jx будliгtкiв. гlх)i\lадян л,ilя горо/llll.tLlтва, будiвlIl]ll,гва i tlбсп\,гс,в,r BittllL ilill,tr;го бr.(rtHr;),

зrijlti() з l'lo;laTrtoBrt\,1 liоДеtiсt)l\,t Yrtpaititl ,}B]-,lt tli|lt]-i,t,aя t;ijl cгt_lll,t1,1,1 ]еN]еjtьногtl п0:1а1-1(\,- 3% Bii|x
t t о p,lt ct ltttt в t t tl - t lэ tl tll о в tl i' t l ц i l t t; tl .



)ttll.,'loI,0 бу].чилrку, I.оClloi.LitpcbKl]x булi].}еJ1l, i спорул, буrtiвtll.tц,t,ва i обс.,t1,1riвування гараiкt1,

caдiBHt,ttlTBa. Ttl гр0\.{аllянаrl, riкi ,iiл,r,_, з [ltlдаrкоrз1,I\,, к()лексо\l УкраТнrl:звiлы,tяtо,гьсяt вiл сплатtr

зеl!lельl]ого пOдатltч * 3%, Bii ix ttoD,пunulBtto|z|lt,lutoBo| ottittKu: . .__ _._:

l]е\,IсJьнrlх дi.rяlttlt<. o,.l *щл*i aуб',,,оruпч госtlодаl)к)вi.lННЯ Д.Пя здiйсненttя вl,tllобнltчоТ дiяльнtlстt,

особirr.r) д,пя нilllаllня гtttil,л toBttl lt()c":l}L,*aa,,aпnnr. оilслуговувtttiня C'I'O. cKjlajlcblil,i,\ ItpttbliLrleHt, t,l

6ý'l,Ktir+ itltIrott, цi.lьuвt,tЬ ,,р,,,,,,,,,,.,'||я -- 5"i, Bi() i',Y ll(,PJllrпluBtrl)i',,pl)utt,B(,i'(,цiltlilr 
,,e,|l:li:

зе\lеjlьilих лi:tltл,лOк, lla,lKlix роз,гаlll0л}аlli tiкремозбуltоt]t}lli об'(К'lИ'rОРl'iВ.'li 'l'a t'Po\'1a,,|]cbK()I'o

харllуваннЯ (rIагаз1,1нIi, кафс. барlr), PLltiKll, гt,,телi - S'и, Bia rx Hop.ltam@;

якi rle r1..1l,нttt.{itlttчtот,ь. r,-,,,.,',1,,,,,,,,дttться l'х рек0llс],р1,Iittiя (за aKтoll обстеiltення про(liльноТ

,tеrrуlаi,сыtоi l<olliciT ce.ltttlLlttoi pir:iii) l2']+, t;it' tttlp.ltttпttttitttli':polttoBa[ 0ц,illкui

ПО;lаl.Кiв iнttlих"геритtlрiа.rtьllllх l роIlaд - Bc,lttttHou.ttoc'пtbc:ll_ |ltll.TtiD tltэettdHoi tlлаmu, I2%,Gid

lt oll.u аm u ы t о { z р о ttt о в oi о ц i t l t;u з e,vt,l i.

Ро,змiр' YtvlOBll i cTpoKtt BlleceItHr! о1,1ендноi ll.nal,i] за ]]cI\,tjllсl вс,гаl{овJlюtОт,ься У вillгlовiднOстi jlo t,{boгr,l

l ltlлоirсеннЯ в 21огtlворi 1;pel{.Illj ll,tixt оренд<l,цавliе\,1 (в-паснr,ritом) i ореttдарем,

'l'Pl,t)x PoKiB.

9,4. 1-1;lсндна п_r]а'а за зе\{слt,i-iу дiлянtt1, вбl,jlовirного tlри_l",lit,liеttня, t,,tirlboBe llР1,1ЗНаLIСНti'l ЯКОГ0 BiД;vtiHHe

вiд;кtл.глово1,0, розраховус,гься lзiл t}tltc,t,tl,ttlo за,li11я"rоТ ll.;1ощi.

9.5. }О1lllдir.ttll{i\,l та (liзи,tнlrп,t tlctlбirlt зi1 0реliд),зе\,lеJtьн1,1х дi,,lянtlк Bcix ви,,liв вI,1li0рtlстання пOдава,II]

рсi:страt 1ii' i]o i,o вOр),.

l0. Порялоli сttла,гIl 0l.}еl{д}lот lljl:}I ll :]:l :]e},1,1lro

10.i. ()рендна п"ilа.га за зеьtе:lьнi lliлянк1.1 справJlясl,ься B1.1tiJlK)чtl() у грtlшtlвiй форlli Ta),cTp()l(ll BcraH()B,leHi

Пола,гковtt b,t ко.цеliсоN,l YKpaTt,t и.

;lоз;лliрi 0.З9'о СУ:Vи t,te;(oTl,ttttt за tttllt<t,tt"tй ,цеllь прострочIi}l,

l l. IH,цeKctrtlirr Hopiu л,rrl rзноТ l,pottlttBoT tlt{iHKrl :iсLlg",! },

1 1.1. fllrя Br1,1Hal(leHHrl розмiрl, сlреrrдrrоi п"|I!lт1.1 lзllкOрrlс,|ов\i(],гься ltOpi\{a,1,1lBtlil грOшOва t)цiliка ,]eN,]e-,lbHll\

дi:tяttсlк, за,l,]]ерrlrкеtlа Y l]cTllll0l].jtei,ION,ly зtlк0ll0[l tlOрядк)"

1 1 .2. llopMaTtlBHlt грOtil()ва. clцit.ttta вказусl,ься 1 дttrовtli-li о|)ендll

irrдексацiТ, визt.tачеrttti{ Llet,ll,pajlыlr,I\1 оргаrlоN] BllKoltllt],loT L]Jlilдll.

:Je\{ejlьнtlх вiдносtlн, бе:l уrtладаl;ня лOдатl(()воi'5 г,l, 1tl,

Сlск;lе-гар рlrлtл

Ttl iндексусться щOроку на ltсlефiшiснт

що реа,liзчс лерiкаIJ},Iу ttcl;ti,tltKy у сферi

T'.l, Бr,.r r,бан toK



стАвки
земельного податку

СтавкИ встановлюються на 2019 piK та вводяться в дiю з 01 сiчня 2019 року.

Ддмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пункти, або територii об'сднаних

територiальних громад, на якi поширюеться дiя рiшенняради:.

.Щодаток 1

до положення про встановлення

плати за землю

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням ПiщiвськоТ сiльськоi

ради вiд 27.06,20|8ч lь!!6fЦl8

:л_лл
U,)UU

i

I

1

i0,500
I

i:i,|
;00 10,500 ,0"500

,l
l,I

..L.l
l0.300 0.з00 ,0.300

j0 ]0 i0

Найменування адмiнiстративно-територiальноi одиницi або

областi iрайону iзгiдно . |пu..п.ного пункту, або територii об'сднаноi територiальноi
КОАТУУ |громали

за земельнi дiлянки, земельнi дiлянки
ормативну грошову ,|за межами населених

lr

цiнку яких пунктlв, нормативну
проведено шову оцlнку яких
незалежно вiд е проведено

мiсч9,_зн.ах9дженчз)

ii;i;--"-
.

фtзичних
осiб

Код Код Код
ооластl раиону згlдl

TlKO,z

01.0l :Для ведення товарного
j ]сiльськогосподарського виробництва
|--",,--"-,-
01.02 flля ведення фермерського

aоaподарar*u'

-.{""" ,

i 0,500
1

I

]01.03 1,Цля ведення особистого селянського ,0,500

] 1rо.подар.r"аО :

0,300

;р--:0 - ,re---*

Вид цiльового призначення земель
(вiдсоткiв нормативноТ гроtповоi оцiнки)

айменуванн

0,500

l \-rLll\Jлсtul l Dcl

;Ot.O+ iДп" uеде"ня пiдсобного сiльського
'4

господарства

г---|о ---io--:l01.09]lДля дослiцних i навчальних цiлей



цiлей пiдроздiлiв 01.01 - 01.13 та
збереження та використання

02.02 '!,ля колективного житлового 0.0з0 0.0з0 0.0з0 0.0з0
| .- 4 ] | 

|

оудlвництва

цrччr .""J:-

, ,багатоквартирного житлового буцинку l i i \ ,___ ,

02.04 Для будiвництва i обслуговувz' |-

] on" збереження та використання | |

земель np"poo"o-.uno"io"oro фонлу

]0

ШП Е"" будr"""ц*а та обслуговування

l lбтоiвель 
органiв державноi влади та

l Lмl9цевого самоврядування

надання послуг у сiльському



,, .. -- . ,*-".l

l1l1l,il1
'{2,000 

* 
\.ll

Г, --1

1r'V-
,l-

'Г__.tт--
l

;*;":-,
rо--* Г-]lll

булiвничтва та обслуговування
вель закJIадiв побугового

:l i1o* збереженн" *:]i:l_T:Ti.

природно-заповiдного фонду

збереження та використанЕя

ця та використан.ня
природних паркlв





|Для чiлеИ пiдроздiлiв l0.0l - l 0. 1 1 та

|для збереження та використання

|з9* едь gрgр*одц_о_ 
9 
аL9р.iдцо го ф о нду

Г,J00 tlJOб---

: -,г-

г--г-

г-г-

re- Гоllll
т---il

'г---ljГ-l
:l1

rl
Р*--l
i

будiвництва та експлуатацiТ
наторllв та 1нших лlкувальЕо-

чих закладiв у межах
прибережних захисних смуг MopiB,
морських заток i лиманiв

11.01 iЩля розмiщення та експлуатацii
их, пiдсобних i допомiжних

,дiвель та споруд пiдприемств€l]\{и,

що пов|язанi з користуванням надрами

розмiщення та експлуатацii
новних, пiдсобних i допомiжних
дiвель та споруд пiдприемств

Y:
Y-

експлуатацiТ та догляду за

спорудами i

i"-,,*,,----,",-, ,

0|"
I

)

l..

()

гiдрометричних та

1 1,02



1|2.041Щля розмiщення та ексшлуатацii , 3,000 З.000 lЗ,000 13,000

, ,ТРаНСПОРТУ Та ДОРОЖНЬОГО . l

а4:|lгосподарств , , 
I

,_ __1 ... -' .; - t |-*-' **Г0
,12.05/_(лярозмiщеннятаексплуатацii 0 ,0 :0 l-

булiвель i спорул авiацiйного ,

] lтранспорту | i

trZ.Ol Д;Ь"**ц."r",u b*yuruuii l О ,,0 iO - 
| О

'буоiвель i споруд мiського ', 
Iелектротранспорту | | l

r ---
il
1,500 i1,500

It t.OS |Для чiлеИ пiдроздiлiв 1 1.01 - 1 1.04 та

l lдп" збереження та використанЕя ]

| |земел_ь_црир9лlо_13I9рiёц_оLо фоу4у_ j

1 1.04 |.Щля розмiщення та ексrrлуатацii
пiдсобних i допомiжних

та споруд технiчноi
(виробництва та

газу, постачання пари та
води, збирання, очищення та

\1м;,1 
|

]

ri.ю
i

I

1

цlпБИ пiлрозлiлiв l2.01 - 12.09 та
збереження та використання



lЗ.OЗ !ля розмiщення та експлуатацii.iнiлих о
технiчних засобiв зв'язкv

1З.С4 2Jлrя цiлей пiдроздiлiв 1З.01 - 13.03, 0

,]JИКОРИСТаНН;I ЗеМеЛЬ l1РИРОДНО- i

::;;iпозiдгlоl,о tl)оj,.д.). 
]

14 Землi енергетики

14.0 1 l]ля розмiш]ення, будiвництва,
, сlr: п.пуатацir та обслугбgування
|j,,,дiвi:ль i спt;руд об'сltт,iii
9нr.jргогенеруючи;i пiдприсмств,
l}станов i органiзацiй

l4.02 Для розм iщення. булiвниltтва,
,експлуатацii та обслуговування
'будliве:r, i спор5ц об'ектiв передачi
0л aj(T]jи,.Il 1 оl,i,a тепловоr енергiТ

]".50t)

с.500

з.000

j"000

1,500 0

0.500 0

0 з.000

].000 0

t4.0З ii:;я цiлей пiдроздiлiв 14.01 lЦ.аlZii ]0
:дJIя збере;кення та використання
земель природно-заповiдного фонлу

:i ,jl ,._ir:-lLl4-Лj oбi;pOнn

]15.0 i дiлl>i розi'лi.diеi.iня та ;ioc гiйноr' , О 
..

,дцi яльнос;тi liбройних Сила

i5.C2 r,,:lt ilgj,,1|шlеttня la посгiйноj, 0
:

дlяльностI вlиськових tIастин
(пiдроздiлiв) Нацiональноi гвардii'l

]_5.0З Для розмiцення та постiйноТ 0
:дiяльностi fiержприкордонслужбиа :

]**

l 5.04 i lля розлл itлення та постiйноi'
_riяльлruгl i Cl,Y l

15.05 /]ля розмirцення та постiйноt
дi яльносr.i f]ержспецтрансслуrкбиr

l5.06 Лля розrrilцеi!Ilя та посl iйrioI
,.ц i lr.пbнocTi С llу;кб ra зовнilrтньоi
i),.r,j[jl/it{li '

i5.07 ljля розмiЦення та постiйноt ]

дiяльностi iнших, },творених
вiдповiдно до законiв, вiйськових

0

0

0

l'4
Формувань

15.08 2Jля цiлей пiдроiдiпi" i i.o r - r 
j.o7 iu i б

0

0

0

000

:

0

0 0

0

]

:

t)

:

:

ll

:

0

о

0

:

,

,00

.0 0i0



i

l

1] Землi резервного фонлу

i| ý*- iliБiiii iiiii, о.о к ор" сту"а*, н я*
Y-", ","""-'-"'--'-'' -'

:19 |Щля цiлей пiдроздiлiв 16- 1 8 та для

l 1збереження та використання земель
природно-заповiдного фонлу



I l t'l l) l']"l l i ii
l l i.п br,,rUl я (liзtl ч r t tlx lа t()ptl,Ii},l tl i] rix 0сiб. нilдilн 1,1x

l,ti;lliol]i,Utсl .]1tl ]]ylllil у J8,:l. l с га r,гi 28;l l lслла,r KoBot,cl

lioдеi(су YttllaTHlr, iз сплатtl Iltlда,гку Hil :}е\4лltl

lliльги встановл}ок)ться на 20 l 9 piK та вlзol]Iяl,ься в ,цitо :з 0l сiчня 20 l 9 року

гро\4&ц. ttar якi tTot.lttlpю(:,l,bcя ,,1iя рittlення ра,цl,t:

Код областi Код району Код КОАТУУ Назва

Група платникiв, категорiя/цiльове призначення земельних дiлянок

iнвалiди першоТ i другоi групи;

Пiщiвська
сiльська

рада

Розмiр
пiльги

(у вiдсотках)

100

100

100

100

100

100

100

100

фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей BiKoM до 1В poKiB

Пенсiонери (за BiKoM)

ветерани вiйни та особи, на яких поширю€ться дiя Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB

вiйни. гарантiТ Тх соцiального захисту);

фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок ЧДЕС.

дошкiльнi та заг€шьноосвiтнi навчальнi заклади незыiежно вiд форми власностi iджерел

фiнансування, заклади культури, науки, (KpiM нацiонаJIьних i дендрологiчних паркiв)

освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, фiзичнот культури та спорту та iншi

установи i органiзацiТ, якi утримуються за рахунок бюдrкетiв ycix piBHiB

землi громадськот забудови - для булiвництва i обс,пуговування багатоквартирного
житлового булинку (житловий фонд комунальноТ B;acHocTi)

землi громадськоТ забудовИ - для будiвництва та обслуговування будiвель органiв

державноТ влади та мiсцевого самоврядування

органи мiсцевого самоврядування, заклади, установи та органiзацiт, якi повнiстю або l00



частковО фiнансуються з державного та мiсцевого бюджету,

релiгiйнi органiзацiiукраiъи, статути (положення) яких зареестровано у встановленому l00
законом порядку

/' ,l
СJекрсlтар pa,ltlr GrWt I.i,IJl,льбаrtкlк


