
 

 



Додаток 1 до рішення тридцять другої сесії сьомого скликання 

від 24.06.2020 року «Про встановлення ставок та                             

пільг із сплати земельного податку                                                           

на території  Руденківської сільської ради на 2021 рік» 

СТАВКИ  

земельного податку 

ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення Руденківської 

сільської ради: 

Код 

області 

Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

53 5323480000 5323485500 Руденківка 

53 5323480000 5323485500 Дубина 

53 5323480000 5323485500 Мар'янівка 

53 5323480000 5323485500 Пудлівка 

53 5323480000 5323480700 Великі Солонці 

53 5323480000 5323480700 Пологи-Низ 

53 5323480000 5323481400 Клюсівка 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, 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 виробництва 

1 - - 1 

01.02 Для ведення фермерського господарства - - - 0,5 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

- 0,3 - 0,3 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

- 0,3 - 0,3 

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.06 Для колективного садівництва 1 0,3 1 0,3 

01.07 Для городництва - 0,3 - 0,3 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби - 0,3 - 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,3 
 

0,3  

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

1 - 1 - 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1 0,3 1 0,3 

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

- - - - 

02 Землі житлової забудови 

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

0,1 0,03 0,1 0,03 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,1 0,03 0,1 0,03 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  - 0,1 - - 

02.06 Для колективного гаражного будівництва      

02.07 Для іншої житлової забудови   0,1 0,03 0,1 0,03 

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

     

- 
- - - 

03 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 - - - 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 

1 - - - 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 
обслуговування 

1 - - - 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

торгівлі  

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

1 0,5 1 0,5 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

1 - - - 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування  

0,1 - - - 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування   

1 0,1 - - 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

1 0,1 - - 

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

1 0,1 1 0,1 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.08 Для збереження та використання заказників  1 1 1 1 

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) 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1 0,1 1 0,1 

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

1 1 1 1 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

1 - 1 - 

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

1 - - - 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,1 0,03 0,1 0,03 

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,1 0,03 0,1 0,03 

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

0,1 0,03 0,1 0,03 

08 Землі історико-культурного призначення  

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 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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  1 1 1 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 

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

1 1 1 1 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами   

1 1 1 1 

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

1 1 1 1 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту 

1 - 1 - 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

1 - 1 - 

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

1 1 1 1 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій  

1 1 1 1 

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

1 1 1 1 

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 

1 1 1 1 

14 Землі енергетики 

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

1 - 1 - 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не 

проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

організацій   

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

1 - 1 - 

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

1 - 1 - 

15 Землі оборони 

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

1 - 1 - 

16 Землі запасу  1 1 1 1 

17 Землі резервного фонду  1 1 1 1 

18 Землі загального користування 1 1 1 1 

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

1 1 1 1 

 

 

 
               Сільський голова    

               Руденківської сільської ради                                                                               С.І. Головко 



 


