
 

 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

03 липня 2018  
 

Про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку 
 

З останніми змінами, внесеними згідно з

рішенням десятої сесії Горішньоплавнівської міської ради

Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 06.07.2021

«Про внесення змін до рішення 35 сесії Горішньоплавнівської міської ради

сьомого скликання від 03.07.2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку», Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району

Полтавської області

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Горішньоплавнівської міської територіальної

громади:

 1.1. Ставки земельного податку згідно з додатком 1.

 1.2. Пільги із сплати земельного податку для фізичних та юридичних

осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,

за переліком згідно з додатком 2.

 2. Встановити, що з 01.08.2018 втрачають чинність:

 - рішення п’ятдесят третьої сесії Комсомольської міської ради Полтавської

області шостого скликання від 27.01.2015 «Про встановлення пільг щодо

земельного податку» зі змінами;

 - рішення шостої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області

сьомого скликання від 16.02.2016 «Про внесення змін до рішення п’ятдесят

третьої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 27.01.2015

«Про встановлення пільг щодо земельного податку».

 3. Встановити, що з 01.01.2019 втрачають чинність:

 - рішення п’ятдесят восьмої сесії Комсомольської міської ради Полтавської

області шостого скликання від 16.06.2015 «Про встановлення ставок земельного

податку» зі змінами;

 - рішення двадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської

області сьомого скликання від 21.02.2017 «Про внесення змін до рішень

Комсомольської міської ради Полтавської області щодо пільг та ставок

земельного податку».

Міський голова (підписано) Д.Г. Биков

http://www.hp-rada.gov.ua/uploads/econom/dok5dod1_2022.pdf


Додаток 1 до рішення  

 
СТАВКИ  

земельного податку 
 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, 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 

   Горішньоплавнівська міська територіальна громада 
 

Вид цільового призначення земель 

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 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення    

01.05 Для індивідуального садівництва 0,300 0,300 3,000 3,000 

01.06 Для колективного садівництва 0,300 0,300 3,000 3,000 

01.07 Для городництва 0,300 0,300 3,000 3,000 

02 Землі житлової забудови   

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарсь-

ких будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

0,030 0,030 3,000 3,000 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

0,030 0,030 3,000 3,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,030 0,030 3,000 3,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 
0,030 0,030 3,000 3,000 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва 

 

 

 

0,030 0,030 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель 

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 

код найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,030 0,030 3,000 3,000 

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

0,030 0,030 3,000 3,000 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарст-
ва і пов’язаних з ним послуг 

0,050 0,050 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,050 0,050 0,100 0,100 

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

0,050 0,050 0,100 0,100 

11 Землі промисловості 

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

0,700 0,700 3,000 3,000 

 Землі інших видів цільового призначення 

  1,000 1,000 3,000 3,000 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного  
аналізу та контролю   (підписано)   Віта ПЯТІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до рішення  
 

 

ПЕРЕЛІК 
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  
кодексу України, із сплати земельного податку 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, 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  

   
Горішньоплавніська міська 

територіальна громада 
 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за 

рік) 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи 

прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів 

100 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 100 

Підприємства, що перебувають у комунальній власності територіальної 

громади за землі загального користування (землі будь-якої категорії, які 

використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські 

пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, 

бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням сесії Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області їх віднесено до земель 

загального користування) 

100 

Комунальні некомерційні підприємства 100 

 

 

Начальник відділу економічного  
аналізу та контролю   (підписано)   Віта ПЯТІНА 




