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ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БучАнського рАЙону киiвськоi оБлАстI

одинАдцrIтА сЕсlя восъмого скликАння
рIшЕння

< 14>  липня202l року

Про встановлення ставок та пiльг
iз сплати податку на нерухоме майно,
вiдмiнне вiд земельноi дiлянки

З метоЮ наповненнЯ бюджетУ ГостомелЬськоi селищноi територiальноI  громади,

вiдповiдно до cTaTTi 266 роздiпу ХI I  кПодаток на майно>  Податкового кодексу Украiни та

пунктУ 24 частиНи 1 cTaTTi 26 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> ,

Гостомельська селищна рада

ВиРIШиЛА:

1. Затверлити на територii Гостомельськоi селищноi територiальноi громади:

1.1 Попоження про податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, згiдно

з.Щодатком 1;

t.2 Ставки податку на нерухомо майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки на територii

ГостомелЬськоi селищноi територiальноi громади, згiдно з,Щодатком 2.

1.З Перелiк пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих вiдповiдно до пiдпункту

266.4.2 пункту 266.4 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни, iз сплати податкУ на нерухоме

майно, вiдмiнне вiд земелЬноi дiлянКи на територii Гостомельськоi селищноi територiальноi

громади, згiдно з,Щодатком 3.

2. Рiшення набирас чинностi з 01 сiчня 2022 року.
3. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 01 .0| .2022 року:

 рiшення Гостомельськоi селищноi ради M95952vI  вiд 17.01.2015р. ,,ПРо

встановлеI Iня ставок податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки в селищi

Гостомель";
 рiшення Гостомольськоi селищноi ради Jф100754VI  ьiд2З.04.2015р. ,,Про внесення

змiн до рiшення Гостомельськоi селищноi ради M95952vI  вiд 17.01.2015рокУ ,,Про

встановлоння ставок податку на норухоме майноо вiдмiнне вiд земельноi дiлянки в селищi

Гостомель";
 рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\ъ27715VI I  вiд | 5.| 2.201^ 6Р. ,,ПРо внесення

змiн до рiшення Гостомельськоi селищноi ради J\b95952vI  вiд 17.01.2015року ,,Про

встановлеНня ставоК податкУ на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки в селищi

Гостомель";
 рiшення Гостомельськоi селищноi ради М6504vI I  вiд 21.01.2016р. ,,Про внесення

змiн до рiшення Гостомельськоi селищrЪi рuд" Jt95952VI  вiд 17.01.2015рокУ ,,Про

встановлення ставок подtIтку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки в селищi

Гостомель";
 рiшення Гостомельськоi селищноi рали N9319 17р. ,,Про внесення

змiн до рiшення Гостомельськоi селищЕоi ради
встановлення ставок податку на нерухоме майно, в:

Гостомель";
 рiшення Гостомельськоi селищноi ради Nч87

1.2015року ,,Про
дiлянки в селищi
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змiн до рiшення Гостомельськоi селищноi ради N995952VI  вiд tZ.Оi.ZГГSРоry',ffi6* j
встановлення ставок податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки в селиrцi

IЪстомель"..

4. Оприлюднити рiшення в засобах масовоi iнформацii та на офiцiйному сай'гi

Гостомельськоi селиrцноi ради.
5. Щане рiшеtlня направити до ГУ ДПС у Киiвськiй областi для здiйснення контролЮ

за сплатоIо податку.

6. Контроль за виконанням рiшення покласти I ra постiйну депутатську комiсiю з

питаI Iь бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутвореI lltя та заступника мiського голови згiдно з

розподiлом обов' язкiв.

Селищний голова Юрiй ПРИЛИПКО
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КоЕхffi.
Щодаток 1

до рiшення Гостомельськоi селищноi ради
N976911 VI I I  вiд 14 липня 202lp.

Положення про податок на нерухоме майно, вiдмirrrrе вiд земельноi дiляllки

1. Загальнi положення

1.1. ПолоЖення про Податок на нерухоме майно, вiдмiтrне вiд земельноi дi.llянttи (надалi 
ПолотсенНя) розробЛене на ocHoBi ПодатковОt,о кодексУ УкраiнИ та вiдповiдно до Закону

Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi".

1.2. Полоlltення визначас ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно,

вiдмiнне вiД земельноТ дiлянкИ на територii Гостомельськоi селищноi територiальноТ

громади.
1.3. ПодаТок FIa нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки с мiсцевим податком, який

сплачусться за мiсцем розташування об'скта оподаткування i зараховуеться до бюдЖеТУ

ГостомелЬськоi селищноi територiальноi громади вiдповiдно до Бюджетного кодексу

Украiни.
1.4. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс календарному року.
1.5. Норми Положення е обов'язковими для дотримання фiзичними та Iоридичними особами

 власникамИ об'сктiВ житловоi HepyxoMocTi, а такоЖ органами дерrкавноi податковоТ

слухсби.
2. Платники податку

2.1. Платниками податку с фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, якi с

власниками об'сктiв lкитловоi HepyxoMocTi, що визначено пунктом 266,I  cTaTTi 266

Податкового кодексу УкраТни.

2.2. ВизНаченнЯ платникiВ податкУ в разi перебуваНня об'екТiв яситлоВоi HepyxoMocTi у
спiльнiй частковiй або спiльнiй cyMicrriй власностi к iлькох осiб:

2,2.| , Якщо об'ект > ltитловоi HepyxoмocTi перебувас у спiльнiй частковiй власностi кiлькох

осiб, платником податку с кожна з цих осiб за налех{ ну iй частку.

2.2.2. Якщо об'скт хtитловоi HepyxoмocTi перебувас у спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох

осiб, але не подiлелlий в HaTypi, платником податку € одна з таких осiбвласникiв, визнаLIена

за iх згодою, якщо iнше не встановлено судом;

2.2.З.Якщо об'ект хситловоi HepyxoмocTi перебувае у спiльнiй сумiснiй власностi к iлькох осiб

i подiлений мiж ними в HaTypi, платником податку е кожна з цих осiб за належну Тй частку.

3. Об'скт оподаткуваI Iня
3.1. об'сктом оподаткування е об'скт лситловоi та нежитловоТ HepyxoMocTi, в тому числi його

частка, що визначено пунктом266.2 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни.

З.2. Що не с об'ектом оподаткування визначеFIо пiдпунктом 266.2.2 пункту 266.2 cTaTTi 2бб

Податкового кодексу УкраТни.

4. База оподаткування
4.1. База оподаткування визначена пунктом 266.З cTaTTi 266 Податкового кодексу УкраТни.

.,lI l o.; t i iit ltt l .лi,tс,гtlt< .

} { epyxOlVIOcTi, в т:ому ,l1,1clti Тх час,Iок,

J\ I  Op{ ,tllI0M на1 пU{ с,гt} t} l

i{ aFlplx fdерхсавtlого рес:стру ре.I trвих lTpirr]  j la } repyxoмe IUlilTI { o lI0.,] tI к)тьOя

4.2. База оподатк)iвал,tt:я об' { ,:KTi в > rtl,tT.TloBoi та пехсштловоТ

якi rrepeбyB&io,I ir у lзj lасшоотi фiзrлT нлtх trсiб, обчисJI loсться

оргаI IаN,lI .r дерлtаtзлiсlТ peccTparlii 1IptlB lra fiерухоеlе

вiдlто Bi.i{ lrt lx ,'{ oкy,fut e} lT iB пл агн и ка шодагtt iR. зOltрема д о

4.3. База оllt li_{ tтI ку} ]а;rrrя сrб' скгirз жлrr лоtзоТ т,а, лrехtи,шr,

шlо шеребуl} аIOть у L]JI ilcHocT: i tоридлI ,rн1,1х сlсiб, об,r

i орr,rгiпатiв

част()1{ .
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l} I ,I xoiI rI \ I14 i: ]  зi} t,алl,ttоi ttлorlli кох(ного trкреlt{ ого об'ск,га опоi{ tlткуt]аJ[ I { я на t ii; { сr'аrзi ilокумен'гi,tЗ.

rцо пiдтверi{ х(уют[ , прilзо BзrticHilcTi } tt}  ] ]ш(} { 1"I  t lб'с:кt,. ко[ Iж
5. Пiльги iз сплати податку

5.1. Пiльги iз сплати податку визначенi пунктом 266,4 cTaTTi 266 Поджкового кодексу

Украiни та в ,Щодатку 3. Баlлза оподаткуRання об'екта/об'еlстiв rкитttrвоТ HspyxOMOclTi, в ,t,t lMy

.tис; ti Тх .tаlс,гок" п{ о псрсбуlза} о1ь у в.]1асностi фiзлr.rrrоТ особи  I I JIаI } Iика llolla:гKy, змоlI lI I } с,LьсfI i

5.1.1 [ ля квартлtрi.t/ iсвар] ]ир He:Jane} Ic: Io вiдt iх it iлькостi  lla 60 кв. MeтPiB;

5.1.2 .Щ"тrя жl4тj} tll] ого бlцилrку/бу;rинкiтl незаJIе} кно rзi; r ix Ki.ltbKoc,t,i  rrа 120 кв. MeTPiB;

5.i.З ff"гrя рiзних трiгliв об'с:ктiв ltси,гловtlТ HepyxofulоcTi. в тому.лttслi ix,tttcTtlK (у разi

о/ { ночасногu ltepeбyвallнrl у tr; lаснос:гi llлaI ]HIdKil пoi{ aTкy кlзаlэ,гltрtт/ квар,rrlр ,гtl 
it(} 1,1] j ltrl] 0гO

булинку/6улиtlк iв, у то] \ { у ,lt,tc: ti Тх ,racToK),  на 1В0 rtB. MeTpiB.
'I 'аке зд,tелiшIе} lllr{  liаласться gilи} r ра:]  за коrклrlтй бitзоtэий шодагкоl11,1ri (звi'гllиi,i;  пеРiО;r (P,iK).

5.2 С]е,гrr.rrцнi радrа т]а ради об'tlднаних терлtтоlэiiUIь} I I { х грtr] \ { ад, ш10 отRоренi зг,iдllсl iз заtсоном
,гLl перс11ек'гJ: I ] ] liI ; lм l] jтаllох4 форпrtуватtttя т:ери,гоlэiй гpoMa;1, lзcTallol] JlloloTl, пiJI l)l,T з rтo] { a,t,Ky, шlо

сIUIаqуеться на вiдповiднiй TeptlTopiT, з об'ск,гiв iltит; ttlвоТ таlабо неяil.lтJIOвоi HopyxoMtlcTi, шiо

rlepeбyBato] ]1, } i l} j lt lсtлос,гi фiзlлчttлtх або к)рLtj{ рIчних осiб" Ipoмa/ tcbкlax Об'С:ДНаi{ Ь, бЛilГO/ { iЙuРtХ

оргаrriзачiй, релiгiiiних оргitнiзаrцifr УкраТttи, статути (полоltсеirгtя) якi,tх :зttреестрtlва1] i у

Bc,гalIol] jIerroд{ y зtlконоп{ t rIорядку, ,га викорllстоRУlОТl,Сrl / lJIя забезпе,lеltt lя i{ iя,rrыrос,гi,

передб аченоi TalcprM ll статутаN,Iи ( п о.п о женн ям l,t).

I li; rьгрl : ]  I Jодатку, lцо cIUlaLIye'Гi:C;I  rrar rзi/ t liоtlii{ ллiйt тери,rорii з об'ск,riв ; itи,T;roBoT,rtr нежит:rовоТ

Hёpy,lgy,raTi, 21ля t| liзичtллtх осiб ви:значаIоться виходячI {  з Тх майt,tового cTi} I ] y Tti рiВriЯ

лохоi{ iв.
Пiльгlл з пOдаткУ, Що сплачусться на вi; lповiднiii TeprlTopiT з об'с: l< т: iв нехсрt,глсlrзоТ

llepyxoп4ocTi, tзста,rrоrзлrок)т,ься заJlожно t li/ ]  tvtal'lнa, яrке с об'с:ктоjчI  trпола,l,ку* i} а} I1lri,

Пiльгtл з пOдагI tу. передбачеrri rц!гirста,rцLr * ý.! та 5.2 цьOг0 пунlсту, дjIя dliзичнllх осiб rle

зас,r,Oс оIJуlоться до :

 об'(: tста/ rrб'с:ктiв опода,ткувап} Jя. я1(1ц0 плошlа ,гаlсого/ такlлх об'скта/об'сктiв ПереВи,ЩУС

l,т'я1гtакра:гilилt розмiр lrеOшоl]агкоtзувашоТ rt; rclп{ i' tзс,гаtловлетtоТ шi2lltунк,rом 266.4.i цt,tlг0

llyHKTу;

 0б'сlt,rаr/об'скгit l оподirткуi} анi{ rl) lllt l liI iкOристOл]уIо,гься ix l} JlilсниltаIчlи з ме] ]о1t)

одерх(аншя дохtrдiв (здаються в ttренду, lt i:зилlг, позичку, RrtI (ористовуIOться у
п ii_lttрi,tелtтtиltьrtiй дiяптыrостi).

6. Ставка податку
6.1. Ставки rrодатгку;1.1l; r об'ск,гitз; ttи,tтtоlзоТ таlабо } Iож!1,11lоlзоТ Hep,rzxoir,ltrcT: i. п{ о пе; lебуваtот,t у

власностi фi:зlлчlrлtх та к)ридиI lнrах rrсiб, встаl;овjllоютьоя за pirпeHH;tM сiлl,сьtсtlТ, ce;tlTп{ H{ lT,

MicbKoT pa;tll або pailll об'сilflаtt,Llх терllторiаllЬI : I ilх I ,pOMail', lцtl cT,I ]opeHi зr,i/ lltо iз :закtlllом ,га

перспек1ивI tрIм ПЛанO]чl t ilорп,rуваuня TepиTоpiil r"ропrадi. залежltо вiд ;vtiсця ро:] т,ашуваI tня

(зоl1аuтr,ностi),гtr трrпiв TaK} L\  об'ск,гitз } repyxoмocтi у розплiрi, шtоlle rlеревиtцус 1,5 tзiдсотка

роз,l,riру мiнiрtальноТ заробiтrrоТ плати, BcтaHOBJIei{ tri:зaKoH< )M на 1 сi,litя звiтttt lго (lrо; ltпкового)

року, за 1 квtlцрагltлtй плеr:р бази trrrcr; lirT,KyBa; lнr{ .

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. ОбчислеFI i{ я C} TvilI  ПОДатку з об'скта/об'сктiв хtiттлоlзоТ нерухOмостi, яrсi перебуваtоть у

tзltасltос,гi фiзичrrиХ осiб, з: tiйСнIостъсrl l(онтроJI IоЮttt4I l оргаНом за, MictleM l] o/ IaTKoBOi аlц;есlt

(мiсцеtчl ресстраiцii) rrлtiсника Tarco|  Hepyxgl4oc1i у TtucoirTy порядку:

а) за паявtrоотi ,rz rз,lrасltостi пJIагFIика пOilагку о/ ]ного об'ск,гtt ;ки,г; tоtзOТ fiepyxofulocTi, lз топltу

.ли,с;ri йог0 .lttстttи. t lt lдаток об.{ исjI Iосться, вихо.llяlлI i з бzrзи оподатi(уваijI Iя. зменшенсri

tз1ilttоtзilil1о дg) rriдпуi{ кr: irз "а" або "б'lпiдlrуttк,гу 266.4.1шуlI кту ] (* * ] ricT с,гiтl:Li, та вii{ ltоtзiдrtоТ

с"га} вки податк} / ;

б) за тlаявtlостi у l] J]acнocTi t1.; laTнltKtl ilодатку бiльlrtе о 1 HepyxoМOc] ,l

0дног0 Tl{ lly. в ,I ,oрty .лltслi i] x ,,lас,гсlк. пOдtilтOк o6,11,1cTl MaplloT зsI гаJIьноi

ttлоп{ iтеlких об'ск,гitз" зl\4оI I IJIеI IоТ вi:{ ltоrзi; lно,ilо цi уI { к:rу 266.4,|

ригlнАJ"lом
р ради

пункту 266.4 цiсi cTarTTi, т:а вiдгlовiдлtоТ cTaBKI ,l l10дitтку:

А.М.l1рапей
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в) заr паявтлос,гi 1z tз; tасllостi I lJIаlтI lика, по/ { а: l,ку об'ск,гitз lKl.tT;roiзoi нерухомойlЕilих lffiý} J
,гоN4у T11,lg,li ix .lacTclк. по/ .I itток 0бчислк)сться вихOдя.ли i:з сумарноТ зOt,i} л} э[ Iоi п;rощi Tilкplx

об'сктirз, зрtеltптеttоi lзiдшоlзiдttо llo ц]дщ.] rцтJ_"tз" tt i;дllуtlк,гу 266.4.1 пl,tтк,гу 266.4llici с'гагr'i, та

l] uIлOBl/ I } IOl стаRки податку;

г) C).lvI tl I Iодirтку. об.tрrс.тtеша з )?a.\ )i ва; lllяп4 пiдtrунк,гill liбll i "i] " l{ ьогО Шi7ltt5,t; lcTv,

розподiляс,гьсЯ контрOjlюIоI tI lNI  оргапо\ {  пporropuiliHo дО пtлтопttli вllгИ загальноТ плоlцi

1(оя(ного з об' сктirз rrси lTroBclT ttеlэухошtостi .

0б,лi.l0:rенНя cyшipl rIOдаткУ lз об'скта/об'сttтiв llежl.I тлоR(li lrepyxclMocTi. якi ltеребувакlт,ь у
B.ltacпocTi фiзичlrиХ осiб, з: tiйСлI } оOтI lс.rI  KoнтpoJllolо.I rltr4 opгaLroý,{  за lvlictleM по/ { ап(овоi а;цэеси

(rMicr{ eпt pec:cTpalдii) в.пасниltа Tatcoi Hepyxoмc)cTi виходячи iз з; iгатьноТ irлошli кOiliного з

об' с:ктi в I Iе} ки,гjIоI } оi HepyxoivlocTi та t li ; { поrзi; { tlоi с,гаlзклt п Oда:,ку.

За цаявностi у B.llacHocT: i платнl.] ка податку об'с: tста (об'еrtтiв) хtитловоТ HepyxoмoсTi. У Т:ОМУ

чис.;ri iiol.t i час,гки, 1110 rlеребувас у ] зj lасltос,гi фiзl.rчrrоТ ,tи lорl,tлtт.tt lоТ особи *  IUIа,гfil,I ка

полЕlтку, : } iu,aJlbн; l ilдOrца}  якOг0 перевищусr 300 rсвадратtлих ме,грiв (дзrя кв;tр,гири) ,га/або 500

Kl]a/ФaтHplx ме,rрiв (;1;rя б.ч7lиllку), су,ма шOдагку. рOзрахована вi/ tttоtзiilно дсl rriдпуrtктiв llalllilI 'l|

пiдпункr:У 266.7,l цьtrго пупкту, збiльшtус:ться на 25000 гривень uа piK за i(Oжett таrсllй сrб'ект

> ltи,г: rовоТ нерухtrl\ lсlс,гi (itого час,тку).

7.2. Подагtсове/шсrлатковi повiДомлеI .Iнярiшrентtя про спJIаiту суiчrи/сум пOдатltу. об,lислеr,rогtr

згiдtто з t li,i{ TtyltKToM 266.7.1 UyllкTy 266."/  r{ ici стаrтi",та rзiдllтолзij ltt i ш:tатilк lli рекlзiзlтти,

:зсlI tрема, ilpгirHiB п,tiсцевого самоврядування : ] а п,tiсцезнахо} l} кеl; I lятчt кOжного з об'сктirз

лtи,г"lrовоТ тtr/або неж} lтJlоl} оi Hepyxo.naoc.Ti, t la/ { c} tJii1[ lоT0,0ll l,Ulа"гн.LJкУ пollaTкy ttoI tT,poJI Io[oLIpINl

с,ргаFIOм у поряj] к} r. виз[ { аченО,l,rУ C_r'aTTeKl 4_? цьог0 I tодексу. до 1 ллtшня рOку, [цо настас : ] а

базоlзим псr/ { агков} lм (зтзi,гллиitt) lrерi o;toM (роком ).

LI !одо новOс"гвореного (новtlвведеногtr) об'скта lкитловоi таlабо нех(итлоI3оТ HepyxoMocTi

lro/ IaTog с1r;1i} ч,усться фiзичttоtо особоюIUI tlт1.1I { кол,1 I IOtlиHajol{ I {  з пtiсяtllяl, в яксlN,lу l} иниIсlс)

право B.llacHocTi t la TatttllYl об'скт.

Коtt,гро.lrlоltrчi oplaltli зil I { iclley шроживаtttш (peccr:palriT) tr.па.гltикiв ПОillrГКу l]  ilecяTиiletlll1tt)i

стрOк iHt} opMyroTb вiдпtrвiдлтi ксltлтрtlлюкrчi opгaнpl :за мiсце:зr:ахо/ { )I tен} { ям об'ск,гiв lttитловсrТ

та/або не} ки,гjlоl] t lТ rrepyxoMocTi шр0 лtадiслаtli (вручелтi) шлатнику r]Oда,1'1(У lloi{ aTKOBi

псlвiдомлелltl,ярiшеН} Iя ll,pо сплtlтУ пOдi} тку у порядку. BcTitнOBjleнo]vly Ltе} rтральниN{  oрганоfuI

l} иltollaвtloT в;rади, lt{ o забезllечус формувilullrI  та решriзус / lep} KaвHy фir,rатtсову шо;li,гиtсу.

I IapaxyBtilrrlя trодатку Tir надсилаl{ ня (вр1,,rення) податкоRI { х повiдопlлеlтьрirirень про сллt} ту

llo/ { i: t lкy фiзи.ttllам особа,ru  } rерезиi_lgн.ГаТчI  здit)iсttгоtоть Kofi] po;trolo. i орl,аI lи за

мiсt{ езнttходжеfi} Iям об't: iiтiв яtлt,lлсlвtli таlабо неiкрI ,г.I IoвоТ t lерухоlttlс,гi, rцсr t lеребуваtоть у

в;rаснос,гi тaкi4x порезлt2lеllriв.

7.3. [ Iлатн,I .I ки пo/ li} тку ] иаrOть праýtr зверI IутtIсrI  З ПИСIrIчIOвоI0 заявOк) ло 1(0нтрOJI Iок)чог0

opгaшy за своск) по,ца] ] коIJO} о ili{ ресо} O / .{ jtrl Upol]e/ { etlttяl зrзiркi{  / { аНих lцо/ lо:

 об'ск.гiВ > rtрr,гловtrТ 'га/абО Helttl,T.TloBoT HepyxoпI trcTi. в Tol\ { y числi 1х чаоток, rцо

перебуваlо гь у l} j lt lсllос,гi rт.шат: itика rlo/ { aTкy;

 розмiру :заl,альнот п;тtiшli об'сrстiв > rсr,rтловrlТ та/абti нежи,гJIol]оi llepyxtlMocTi. Udo

ш сребуrзаrоть у B.Tlaclloc, t,i г1.1та,гt tиKa п о/ { а:гку ;

 I IpiIBt}  на ltорlсстуl]а} tiгIя lt i.lrbг,tlKl iз оп;rати lтодirтку:

 розr"iiру с,гаiзкI4 I IoltaTKy;
*  } { apax0Baнol суми пOдатку.

у разi l] иriI } jIеI I } 1я, розбiжtlсlстей пцiж / { ilшп,Iи KollTpOjI toloLIиX органll]  та дан} Iми.

пiдтвердtlкеI tиN4Iл I I JIaTHI ,IKоNI  I lодатку на пiд{ ст,аlвi оригirriшiв вiдповiднlrх дOi(уl{ еýтil} , з()крема

/ { OK5r;vlgrn,.1r, Еа шраво tз: tасrtостi, контроJI lоtо.rирi сlргаtt за cBOcIо l] оilаткоl} ою адресою пjIаг} { I { ка

подtlтку провOдрIть перерzlху} rок с)rми податку i надсрtлttt:  (вручас) йtrму ililве податкоRе

ползiдом:rенняlэiшtенrrя. llollepe/ { } Ic rlоi{ агкоl]е шоlзiдопrt; tеrllrяlрi,| д* lцiдt] I ] ажаст]> сr1 скtlсоiзаЕи] \ ,1

( tзi ,tt< ; llltcaHlt; tt). e'i о с е ý\ .,(вi} tк; lиtсанltлt).

7.4. ОргаярJ держаl} I tоi ресс,граtliТ rrpaB на FrepyxoMe май"fфý п{ о :здilYtснtоlотI )

iгtиl)i строк lt iоляpeccTpairiKl ivtiсця t iроживан[ rя фiзлrчних осiб, зtrбtlв'язаф

за,кiн.tеI I tlя lтоiIаткоI ] tiго (звi,rнtrг,о) KBttp,l,tuly по/

,t} ,* ддй
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копI tr
Micr{ eM розтаJI rуваlIнrI  lакогtr об'скта Hep)/xоjv1ol,tr майrtrа стаI lом Htl I IepI lJe t lLlcjlo lзiдпсllзi/ lirого

KBapTz!I } /  lз порядку, в} Iз} { t} ченому I tаб iHeTonr MiHicTpi в ytcpaТirlr.

У разi I Iо/ { ai{ HrI  шлатником r] oi{ aTкy контрOJтIоIочому opгalIy llpaвot] cTal{ оlзjt lolollpix документiв

uа нерухоме i\ 4il} "lFlo, BiдtrTrlocTi про яке вiдсутлii у базi данI iх iнфсlрмацiйних систеNl

l{ ен,lрiuIьi{ ого Opгaнy I } l4коI { авчОi tз.llадlа. rцо реа.lri:зУ(: ]  / ,{ ер} rс&вНу rтоllа,Tкоrзу rrо; ii,гиtсу. clшlaтa

податку фi:зл1,1ниыtлt t lсtrбirми здiйсtтttlс:ться на пiдстаrзi пOj{ iIних l1]1атllикоN{  гIодатl(у

вiдtrмсrс,геlt J{ o отрl,l,N{ аfilIя коптрOJI lоIочt{ ý,l opгaно] !{  lзiдомtrст,ей Bi.rl орl,аltirз ilерlttаtзttоТ

ресс,rрацii llpal1 на } { ерухrlir\ е Maiitlt l гtро гIерехiд ilprlt} a B.lacH< lcT: i FIa об'скт ()полi} ткуRання.

7.5. I Iла:гнi4кI {  I I0датку  юриitlачtri особрr caMocTillHo 0бчт.lсзtlоtоть су\4у rtодатку cTa,ttotvt на 1

сiчня звiт:r1ого року i не пi:зттirпе 20 лкrтtrг,о t{ ьогtl ж роl(у подil} tlт} :  KoHTpOJTlOtOt{ Oi\ lty оргаl1у : ia

мiсцезлiахо/ itxtеflI lяIN,I  об'ск,та/об'скт,iтз olтojtt lTкyl]aнflrl декJIараtl.i* о за формоrо, Bc,гillJ0l} j le} ioitr у

поряi_tку, llередба.леНО,\4У 9'Iа'цýк* ý llода,гкilвtlго кодексу Yrcpairlll" з рOзбивкоiо pi..iHtli су,ми

рiвплrп,rи 
tt ilс,гкаfui,} I  покt]а.ртаJI  ыrtl.

lI iодо новостi} ореЁого (новtrвведелtого) 0б'сктtl rкитловtli rа/або } iехtl{ тjIоIзOТ t]ер5'хбр1l1сr1

ltек;rаrрацiя юpLt/ I I tLIHoto особоiо  I I jTaTi.IиKc)} ,l подасться протягом 30 Ka;telцlilplrиx i{ нiтз :з iUtя

виI tик} Jе} п{ я правir B,;racHocTi лта 
,гаtсI lIYt об'сltl,, а пOдilтOк сплачустьоя пOr{ ит{ ilк)чи з ir,riсяця. в

якому l] l{ } 1I4i(JIo rц)аl]о tз.llа,снtrст: i rra та,кий об'ск,L.

7.6. Порядtlк обчtтслеttня cy]vl llсlдrrгк)/  в раlзi :злtiнлt влilсFIика об'сктtt оllоi] аrгкуl] i} l; I 1я llОДаl]Кtll\ ,1

1 .6.I  У разi перехо/ ] у права tз.lrасност,i на об'(,:к,г опO/ tаt,куllалttlя t li;1 олнOг0 I ] JI tlснlI ка, до iнrпого

прOтягом календiiрнOгo рOку полi} тOi( сrбчислrосться лця поперед} rьOгtr B.Tlacгlldlta :за перiол з i
сiчняl l{ l,ОГо рOку дсl почагкУ Tot,o рliсяl{ я, 1}  якоN{ у LIрипI IниJIося llpal} o lз; rасrrос,ri на,: lа.зlrачеriиii

об'сlст оuода,гк} it iанI { я, а дJIяI  повогtr власникil  потIиFI I } к)чи :з мiсяtliя, в якоluу BiH набl,в правtl

tз: lасltt lс,ti.

7.6.2 Орrан дер} кавноi податковоТ служби нilдсилас пOдаткOве повiдiол,l;тс:гlltяlэit ltеtlня riOBOMy

l} JIacFlI { Ky пiс.lтя 0,IpI4Mi1} : l1I fI  iтлфоlrп,rацiТ rrpo пере,чiд uрава tззrаснос,l"i.

8. Строки сплати податку
8.1. СтроКи сплатИ податкУ визначенi пунктом 266.9,26610 cTaTTi 266 Податкового кодексу

Украiни. l Lола:гкоlзе зобов'я: ]аr{ fiя за зtзiтllирi piK з ltо.цатку сп.I lilt lус,гься:

8.1.1. Фiз1lчн1.I il{ i,I  особапци  пр01rгом 60 днiв:}  л1lя i} руttення под(ffгковOго пtlвiiiомлення

рirпенlt: l;
8.1.2. ЮридичнI .Iми l1собами  авансоRI ,Iми внескам!1 IцоквартаJIу до З0 ,rисла пliсяця, шI< l

ilt lс1упаё за зtli,гtll.t,vt квар,гt,uIо{ чl. якi вi7lобрi} жOlо,ll,ся в iэiчнiй ttодаrrссltзit)i; tек;rараrцii.

9. Вiдповиальнiсть за порушення податкового законодавства та контроль податкових

органlв

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частинl справляння

податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, здiйснюеться органами

державноi податковоi служби.

9.2. У разi здiйснення порушень, визначених податковим та 1ншим законодавством, за

неподаннЯ, порушенНя порядкУ заповненНя та cTpoKiB подання податковоi декларацii органам

дерrкавноi податковоi служби, недостовiрнiсть наданоi iнформацii платники податку та iх

посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законоДаВСТВа.
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Щодаток 2
копI ffi

до рiшення Гостомельськоi селищноi ради
Ns 76911 VI I  вiд 14 липпя 202lp.

стАвки
податхry на нерухоме майно, вiдмiнне ви земельноi дiлянки

ДдмiнiстративI lотериторiальнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднаних

територiальних громад, на якi поширюеться дiя рiшенняради;

Код областi Кол району код згiдно з

коАтуу
Найменуванrrя адм iH iстративнотериторiальноТ

одиницi або населеного пункту, або територii

об' еднаноТ тер иторiальноТ громади

10 1 05з9000000 32 1 0945900 Селище Гостомель у склалi Гостомельськоt

селищноТ територiальноТ громади у Бучанському

районi у Киiвськiй областi, адмiнiстративний центр

територiальноТ громади

10 1 05з9000000 322108700l Село Озера у склалi ГостомельськоТ селищноТ

територiальноТ громади у Бучанському районi у
китвськiй областi

l0 1 0539000000 з222482401 Село Горенка у складi Гостомельськоi селищноТ

територiальноТ громади у Бучанському районi у
китвськiй областi

l0 l 05з9000000 з222482402 Село Мощун у складi ГостомельOькоТ селищноi

територiальноТ громади у Бучанському районi у
киiвськiй областi

Класи(liкаuiя булiвель та споруд'
Ставки податкуЗ за l кв. метр

(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати)

код" Найменування2

для юридичних осiб для фiзичних осiб

1 зонаа 2 зонаа
э

зона4
1 зонаа

2

зонаа

з

зона4

11 Булiвлi житловi

l11 Булинки одноквартирrri

1l 10 Булинки одноквартирнi5

l110.1 Будинки одноквартирнi масовоI  забудови 0,500 0,500

l 1 10,2
Котеджi та будинки одноквартирнi
пiдвищеноТ комфортностi

0,500 0,500

l l l0.3 Будинкlл садибного типу 0,500 0,500

ll l0.4 Будинки да.tнi та садовi 0,500 0,500

112 Булинки з двома та бiльше квартирами

1l21 Будинки з двома квартирами5

l12l,l Будинки двоквартирнi масовоТ забудови 0,500 0,500

1121.2
Котеджi та будинки двоквартирнi
пiдвищеноi комфортностi

0,500
0,500

l122 Будинки з трьома та бiльше квартирами5

1l22.|
Будинки багато квартирнi масовоi

забудови

0,500
0,500

1l22.2
Будинки багатоквартирнi пiдвищеноi
KoMt| lopTHocTi, i нли вiлуальн i

0,500
0,500

| 122,з Будинки житловi готельного типу 0,500 0,500

llз Гуртож итк и'1/ : ; \  9.,, 9.,l} t ill

l l 30.1
Гуртоrкитки для робiтникiв та

службовцiв { "ý
ч,

."c: i'
з,; ] \hl/1

\

аа(,".* ffi
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ради

А.М. Драпейffi



гуртолtитки для студентiв виlцих
навчальних закладiв5

1 l30.2

1l30.3

БудIл нl< иi llTepl Iати для людей похилого

BiKy та iнвалiдiв5

Будинки дитини та сирiтськi будинки5l 130.5

Будинки для бiженцiв, приryлки для

бездом них5
1 l30.6

Будинки для колективного проживання

iншi

Будiвлi нежитловi

Готелi, ресторани та подiбнi булiвлi

Булiвлi готельнi

l21 1 ,1

\ 2| 1.2

l2l l .3

\ 211'.4

12] .l,5

Iншi булЬлi для тимчасового проживання

12| 2.I Туристичнi бази та гiрськi притулки

12l2.2 ,Щитячi та сiмейнi табори вiдпочинку

| 212.з I { ентри та будинки вiдпочинку

Iншi булiвлi для тимчасового

ння, не класифiкованi ранiше
| 2| 2.9

Булiвлi офiснi

Булiвлi офiснi5

Булiвлi органiв деря(авного та мiсцевого

управлiння5
1220.|

Булiвлi фiнансового обслуговування

Булiвлi органiв правосуддя5

Булi влi закордонних представництв5

Адмi н iстрати внопобутовi булiвл i

промислових пiдприсмств

Булiвлi для коI tторських та

адмiнiстративних цiлей iншi

Булiвлi торговелылi

Будiвлi торговельгti

Торговi центри, у11iвермаги, магазини

Критi ринки, павiльйони та заJIи для
ярмаркiв5

iдальнi, Ka(te, закусочнi тощо

Бази та склади пiдприемств торгiвлi i

Булiвл i пiдпр иемств побутового
обслуговування

Будiвлi торговельнi iншi

Булiвлi транспорту та

Вокзали, аеровокзали, булiвлi засобiв

копIя

игlнАllUм
ради

А.М.Драпай

Гуртоlltитки для уч HiB навtIальних

закладiв5

1 l30.4

l 130,9 0,500 0,500

12

\ 2|

12] 'l

Готелi 0,500 0,500

Мотелi 0,500 0,500

Кемпiнги 0,500 0,500

пансiонати 0,500 0,500

ресторани та бари 0,500 0,500

1212

0,500 0,500

0,500 0,500

0,500 0,500

0,500 0,500

| 22

l220

1220.2 0,500 0,500

1220.3

| 220,4

| 220.5
0,500 0,500

1220.9
0,500 0,500

l23

12з0

l230. l 0,500 0,500

\ 2з0.2
0,500 0,500

l 2з 0.з
станцiт TexHi.t ного обслуговування
автомобiлiв

0,500 0,500

l2з0.4 0,500 0,500

l230.5
0,500 0,500

12з0.6
0,500

"} 4# *

0,500

l2з0.9 0,500 ,.'И льч U
r': .nHV !

_,,9ý.ф

l24 ; l (""'а
| 24l



Автовокзали та iншi будiвлi

Вокзали та iншi булiвлi залiзничного

транспорту

Булiвлi мiського електротранспорту

Аеровокзали та iншi булiвлi повiтряного
транспорту

MopcbKi та рiчковi воI (зали, маяки та

пов'язанi з ними будiвлi

Булiвлi станцiй пiдвiсних та канатних

Булiвлi uентрiв радiо та телевiзiйного

мовлення, телефонних станцiй,
телеttомунi кацiй rlих uентрiв тощо

Ангари для лiтакiв, локомотивrti, вагоннi,

вайнi та тролейбуснi лепо

Булiвлi транспорту та засобiв зв'язку iншi

Гаражi

Стояrlки автомобiльнi критi

Булiвлi промисловi та склади

Булiвлi промисловi5

l251.1
Булiвлi пiдприемств машинобудування та

металообробttоI  пром исловостi5

Булiвлi пiдприсмств чорноТ металургii5

Булiвлi пiдприсмств хiмiчноТ та

нафтохiм iч ноТ пром исловостi5

Будiвлi пiдприсмств легtсоТ

Булiвлi пiдприсмств харчовоТ

промисловостi5

Булiвлi пiдприсмств медиrtноi та
м iкробiологiI l ноТ пром исловостi5

C'_i\ "
! iiul": ,,

Булiвлi пiдпр исмств лiсовоi,

деревообробноi та целюлознопаперовоТ
/ (.tJ
Р:лон
лъ"Z

Будiвл i пiдприсмств булiвел ьноТ

i нлустр iT, булiвельн их матерiалiв та

виробiв, скляноТ та фарфорофаянсовоi

Булiвлi iнших промислових виробництв,

включаюtIи полiграфiчне5
l25 l .9

Резервуари, силоси та склади

Резервуари для нафти, нафтопролуктiв та

газу

Резервуари та eMHocTi iншi

Силоси для зерна

Силоси для цемеI lту та iнших сипучих

Склади спецiальнi ToBapHi

Складськi майданчики1252.1

Склади унiверсальнi

копIsý



KoпIsýi
Склади та сховища iншi5

Буаiвлi лля публiчних вис,гупiв, закладiв освiтнього, медичного та оздоровtIого призначення

Булiвлi для публiчних виступiв

Театри, кiнотеатри та концертнi зzlли

Зали засiдань та багатоцiльовi зали для
публiчних виступiв

Казино, iгорнi булинки

Музичнi та танцювальнi зали, дискотеки

Булiвлi для публiчrrих виступiв iншi

Музеi та бiблiотеки

Музеi та худоrкнi галереТ5

Бiблiотеки, книгосховища5

Технiчнi центри

Булiвлi apxiBiB5

Булiвлi зоологiчних та ботанiчних садiв5

Булiвлi навчальних та дослiдних закладiв

Булiвлi науководослiдних та проектно

вишукувальних установ

Булiвлi вищих навчальних закладiв

Булiвлi шкiл та iнших середнiх
навчальних закладiв5

Булiвл i лрофесiйнотехнi.tltих
навчальних закладiв5

Булiвлi дошкiльних та позашкiльних
навчальних закладiв5

Булiвл i спецiальних навчальних закладiв

для дiтей з особливими потребами5

Булiвлi закладiв з фаховоi перепiдютовки

Булiвл i метеорологi.t них станцiй,

обсерваторiй5

Булiвлi ocBiTHix та науководослiдних
закладiв iншi5

Булiвлi лiкарень та оздоровчих закладiв

Лiкарнi багатопрофiльнi териr,орiального

обслуговуван ня. 1,1ав(lал ьн их закладiв5

Лiкарнi профiльнi, дислансери5

Материt.tськi та дитя.ti реабiл iтачiйнi

центри. пологовi будинки5

Полiклiнi ки, пункти медичного
обслуго вуван ня та консультацiТ5

Шпитаrri вилравних закладiв, в'язниць та

Збройних Сил5

CaHaTopii, про(liлакторii та центри
(lункltiоlrал ьноТ реабiл iTalliT5

Заклади лiкувальнопрофiлактич Hi та

оздоровчi iншi5

Зали спортивнi5

Зали гiм настичнi, баскетбольнi,
волейбольнi, TeHicHi тощо



кошI tr
Басейни критi для плавання

хокейнi та льодовi стадiони критi

манежi легкоатлетичнi

Зали спортивнi iншi

Булiвлi нежитловi iншi

Будi вл i с iльськогосподарського признаIення, лiсiвн ицтва та рибного гос подарства5

Булiвлi для тваринництва5

Булiвлi для птахiвництва5

Булiвлi для зберiгання зерна5

Булiвлi силоснi та сiная< нi5| 271 .4

\ 2,7 \ .5
Будiвл i для садi вництва, виноградарства
та виноробства5

| 21| .6 Булiвлi теплич ного господарства5

Булi влi р иб ного господарства51271.,7

Булiвлi пiлприсмств лiсiвництва та

звiрiвництва5

Булiвл i сiльськогосподарського
призначення iншi5

Булiвлi для культовоТ та релiгiйноi дiяльностi5

I_(еркви, собори, костьоли, мечетi,

синагоги тощо5

Похороннi бюро та риryальнi зали| 212.2

Щвинтарi та KpeMaTopii's\2,72.з

Пам'ятки iсторичнi та TaKi, що охороняються дерrкавою5

Пам'ятки icTopiT та архiтектури5

Археологiчнi розкопки, руiни та

iсторичнi мiсця, що охороняються

Меморiал и, художн ьодекоратив Hi

булiвлi, статуТ5

Булiвлi iншi, не класиt| iкованi ранiше5

Казарми Збройних Сил5

Булiвлi полiцейських та пожежних

Булiвлi виправних закладiв, в'язниць та

слiдчих iзоляторiв5

Буаiвлi лазень та пралень

Булiвrri з облаштування населених
12,14.5

l У разi вста} Iовлення ставок податку, вiдмiнних на територiях рiзних } IаселеНИх пУНКТiВ

адмiнiстративнотериторiальнот одиницi, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими

додатками.
2 Класи(liкацiя будiвель та споруд, код та найменування зазнаtlаються вiдповiдно до .Щерiкавного

класифiкатоРа будiвелЬ та споруД дк 0l s2000, затвердженого наказом / { ержстандарту вiл l7 серпня 2000 р, Nl

507.

З Ставки податку встановлюються з урахуванням норм пiлпун l2.3 cTaTTi 12, пунr< ту

З0.2 статгi 30, пункту 266.2 cTaTri 266 Податкового кодексу У
трьома (у разi потреби чотирма) десятковими знаками пiсля коми.

а У разi визначення у рiшеннi про оподаткування

дiляttки, зон алмiнiстративнотериторiальноi одиницi, щодо якоТ

ятковим дробом з

iHHe вiд земельноТ

уlгlнАлопл
ради

А,М.Драпей

залея(но вiд зони. Без урахування зони ставки зазнаtIаються у графi



або частково вiд оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, вiдповiдно до

норм пiдпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266,4 cTaTTi 266 Податкового кодексу Украiни.

Секретар ради Анатолiй ДРАПЕЙ

гltJАJ]Oм

А,М. Дг:апей

копI$ý
5 Об'екти HepyxoMocTi, що класи(liкуються за цим пiдкласом, звiльняються/мо> ttуть звij iiiятЙся ЙвiiЬiю

#
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Щодаток 3

до рiшення Гостомельськоi селпщноi ради
J\Ъ76911 VШ вiд 14 липпя 2021р.

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих вiдповiдно до пiдпункry
266.4.2 пункту 266.4 cTaTTi 2бб Податкового кодексу Украiни, iз сплати

податку на нерухоме маЙноо вiдмiнне вiд земельноi дiлянкиl

Ддмiнiстративнотериторiа_шьнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднаних

територiальних громад, на якi поширюсться дiя рiшення ради:

Група платникiв, категорiя/ класифiкацiя
булiвель та споруд

| Об'.,* r" житловоТ та I Iежитловоi llepyxoMocTi якi персбуваIоть у
I

| власностI :

|   осiб якi мають статус учасникiв АТО (при наявностi посвiдчення, що

|  затверлтtус цей статус) але не бiльше одного такого об'скту на особу;

|   род"п загиблих осiб, якi мали статус учасникiв АТО (при наявностi
l 

_____^  
,^ Y ^ тус) але не бiльше одного такого

l посвlдчення. що затверд)кус цеи ста

|  оо,скту на родину:

|   бururодiтних сiмей. але не бiльше одного такого об'екту на сiм'ю;

|   u"r.рuпи вiйни та особи, на яких поширюсться дiя Закону УкраТни кПро

]  статус BeTepaHiB вiйни. гарантii Тх соцiального захисту), але не бiльше

|  олпо.о такого об'екту на особу;

 учасники лiквiдацii наолiдкiв aBapii на Чорнобильськiй АЕС 
громадян, якi брали безпосередню участь у лiквiдацii aBapii та iT

наслiдкiв

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми

податкового
зобов'язання за

piK)

код областi Кол району Код згiдно з

коАтуу
Повне найменування адмiнiстративнотериторiальноi

одиницi

10 1 0539000000 з2 l0945900 Селище Гостомель у складi ГостомельськоI  селищноi

територiальноI  громади у Бучанському районi у
КиТвськiй областi, адмiнiстративний центр

теlэиторiальнот громади

l0 l 0539000000 322108700 l Село Озера у складi ГостомельськоТ селищноТ

територiальноТ громади у Бучанському районi у
китвськiй областi

l0 1 0539000000 з22248240l' Село Горенка у складi ГостомельськоТ селищноТ

територiальноТ громади у Бучанському районi у
киiвськiй областi

l0 1 0539000000 з222482402 Село Мощун у складi ГостомельськоТ селищноТ

територiальноТ громади у Бучанському районi у
киiвськiй областi

Пiльги з податку, передбаченi вiдповiдно Податковим ни (стаття 266.4.|

таття 266.4,Z), що сплачуеться на територii Гостом

ft,: ; ,\
\ q. i,., ij

п'ятикратний розмiр неоп но1 площl,

; !"' _4 А.М. Драпей

кспI$т

100



копI trl
cTaTTi 266 Податкового Кодексу Украiни;

 об'екта,/об'сктiв оподаткування, що використовуються ix власниками з метою
одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинц позичку, використовуються у
пiдприемницькiй дiяльностi);

 гаражi таJабо сараТ, якi не входять до гаражних кооrrеративiв тарозташованi на

земельних дiлянках комунальноi власностi Гостомельськоi селищноi територiальноi
громади.

Не пiдлягають оподаткуванню господарськi (присадибнi) будiвлi та споруди, допомiжнi
нежитловi) примiщення, до яких належать сараi, хпiви, гаражi, лiтнi KyxHi, майстерн

вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцii, iншi будiвлi

руди, що розмiщенi на земельних дiлянках, наданих для будiвництва i обслуговуван
лового будинку, господарських будiвель i спорул. Така нежитлова HepyxoMi

податковусться за ставкою 0%  (нуль вiдсоткiв) вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноТ плати

tscTa} { 0l] JlelloT законолц па 1 сi.лtlя зtзiтrтого (полаткового) porcy, за 1 Kвailpamrplii метр бши
I1одaгltуlit lшlI rI .

1Пiльги визначаються з урахуванням норм пiдпункту
пункту 266.2 cTaTTi 266 Податкового кодексу УкраТни. У
рiзних населених пунктiв адмiнiстративнотериторiальноТ
затверджуються окремо.

l2.3.7 пункту l2.З cTaTTi l2, пункту 30.2 cTaTTi 30,

разi встановлення пiльг, вiдмiнних на територiях

одиницi, за кожним населеlIим пуtI ктом пiльги

Секретар ради Анатолiй ДРАПЕЙ

С е)\ r*
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ОРИГlНАЛОrь4

А.М.Драпеи


