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«Теремок» чекає дітлахів!
Ось і закінчився вкотре ремонт в ДНЗ 

«Теремок»№2 м. Заводського.
Цього року працівниками закладу 

здійснений капітальний ремонт усіх гру-
пових кімнат, музичного та спортивного 
залів, кабінетів, кухні, пральні та підсо-
бних приміщень.

В туалетній кімнаті групи «Калинка» 
працівниками комунального закладу 
міста були замінені сантехніка і каналіза-
ційні труби.

До ладу приведені ігрові та спортив-
ний майданчики, зокрема – переобла-
штований ігровий майданчик для дітла-
хів малячої групи.

Дуже приємно, що завдяки спонсор-
ській допомозі цьогоріч заасфальтова-
но значну частину центральної доріжки 

дитсадка.
Окрему увагу хочеться звернути на 

переобладнання харчоблоку згідно з ви-
могами системи НАССР. Дякуючи місь-
кій раді, наша кухня оснащена новими 
стелажами, посудом та іншим необхід-
ним інвентарем.

Також слід відзначити, що під час ре-
монту у нашому садочку була проведена 
пожежна сигналізація, що є надзвичайно 
важливим.

Тож, красивий та безпечний, «Тере-
мок» в очікуванні дитячих голосів та 
знову з радістю запрошує до себе своїх 
маленьких друзів!

 
А. Заславець, 

вихователь-методист ДНЗ №2 «Теремок»

Протягом червня місяця, в ДНЗ №1 
«Малятко» проведено поточний ремонт 
закладу, що дало можливість створити 
більш комфортні умови для його вихован-
ців.

Для безпечного та вільного шляху ева-
куації в дошкільному закладі було прове-
дено ремонт металевих труб, які перешко-
джали вільному проходу людей. Здійснено 
обробку дерев’яних конструкцій горищ-
ного покриття ДНЗ засобом вогнезахисту 
та обладнано системою оповіщення про 
пожежу.

Крім того проведено поточний ремонт 
усіх вікових груп (пофарбовано стіни та 
підлогу), харчоблоку та пофарбовано фа-
сад ДНЗ.

Для покращення умов проведення до-
звілля дошкільнятами приведено в на-
лежний стан прилеглу територію ДНЗ: 
скошено траву, пофарбовано декоративну 
огорожу, упорядковані клумби, розфарбо-
вано дитячі альтанки.

Всі ремонтні роботи було виконано 
спільними зусиллями працівників ДНЗ 
№1 «Малятко», батьків, влади міста та 
спонсорів. 

Висловлюємо слова щирої вдячності за 
благодійну допомогу приватним підприєм-
цям: Дяченко Наталії Миколаївні, Заслав-
цю Олександру Григоровичу та Владиславу 
Олександровичу, Кайстренко Тетяні Вале-
ріївні, Сипку Олександру Володимирови-
чу, Байбузі Наталії Володимирівні, Книшу 
Віталію Володимировичу, Войцеховському 
Олександру Олеговичу, які надали матері-
альну допомогу у придбанні столу з нержа-
віючої сталі на харчоблок.

Також, за професійно організовану тру-
дову діяльність у ремонті та благоустрої 
садочку висловлюємо щиру подяку КП 
"Комунсервіс", директору Мельнику Воло-
димиру Тарасовичу, головному інженеру 
Малишку Сергію Олександровичу, началь-
нику виробничої дільниці Дзюбі Володи-
миру Дмитровичу та начальнику відділу 
благоустрою Корнієнку Олегу Сергійови-
чу.

Хочеться вірити, що все те, що вже зро-
блено – лише початок. І на цьому шляху 
зупинятися ніхто не має права, адже ми, 
дорослі, повинні пам’ятати, що діти потре-
бують нашої любові, уваги, захисту, турбо-
ти та піклування. Лише за такої умови ми 

зможемо виростити покоління, яке буде 
відчувати себе щасливим в своїй державі 
та потрібним їй, покоління справжніх па-
тріотів, яке буде прагнути в подальшому 

піклуватися про добробут та розквіт на-
шого міста, своєї Батьківщини.

Вихователь-методист Говоруха С.М.

10 стор. 10 стор. 11 стор.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК2 www.zv.gov.ua

Документи

СТОР. 3 >>

Про встановлення тарифів на послуги 
з централізованого водопостачання та 
водовідведення для КП «Комунсервіс»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» 
статті 28 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», пунктом 2 статті 
7, частиною третьою статті 31 Закону Укра-
їни «Про житлово-комунальні послуги», 
Порядком формування тарифів на цен-
тралізоване водопостачання та водовід-
ведення, затвердженим Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 01.06.2011р. № 
869 «Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги», з метою приведення 
тарифів у відповідність до економічно об-
ґрунтованих витрат на їх виробництво, 
розглянувши клопотання КП «Комунсер-
віс» від 05.06.2020 року за № 102

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити тарифи на 
комунальні послуги для КП «Комунсер-
віс»:

- з централізованого водопостачання:
населення – 13,80 грн/м3;
бюджетні установи – 18,48 грн/м3;
інші споживачі - 19,98 грн/м3;
- з централізованого водовідведення:
населення – 17,16 грн/м3;
бюджетні установи – 19,80 грн/м3;
інші споживачі – 20,52 грн/м3.
2. Тарифи ввести в дію з моменту опри-

люднення даного рішення, але не раніше 
01.07.2020 року.

3. Пункт 1 рішення виконкому від 
12.03.2019 року за № 31 визнати таким, що 
втратив чинність з 01.07.2020 року.

4. Директору КП «Комунсервіс» здій-
снити оприлюднення даного рішення.

С. ДОБРУЛЯ
заступник міського голови 

12 червня 2020 року рішення №51

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Про внесення змін до бюджету 
на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги кло-
потання керівника апарату Лохвицького 
районного суду від 25.05.2020 року за № 
1/174/20

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину бюджету загального фонду, а 
саме:

- по КПК 0115041 «Утримання та фінан-
сова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 
зменшити видатки на суму 5 000,00 грн, а 
по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» збільшити видатки на суму 5 
000,00 грн для придбання пральної маши-
ни для спорткомплексу;

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного 
газу» зменшити видатки на суму 50 000,00 
грн для передачі коштів до бюджету роз-
витку.

 2. Внести зміни у видаткову частину 
бюджету спеціального фонду, а саме:

- збільшити видатки по КПК 0119770 
«Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управ-
ління інших рівнів» збільшити видатки на 
суму 50 000,00 грн (співфінансування на 
придбання службового житла для суддів 
Лохвицького районного суду).

РІШЕННЯ РАДИ

3. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2020 рік.

4. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 50 000,00 грн.

5. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 50 000,00 грн дже-
релом покриття якого визначити передачу 
коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку.

6. Затвердити довідки про зміни до бю-
джету на 2020 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №1

Про встановлення ставок єдиного 
податку на 2021 рік та затвердження 

Положення про єдиний податок

Керуючись пунктом 24 частини першої 

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток 1 до рішення п’ятдесят шостої 
сесії міської ради сьомого скликання від 
24.06.2020р. № 3

Ставки єдиного податку на території 
Заводської міської ради на 2021 рік

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», статтею 293 По-
даткового Кодексу, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також спри-
яння соціально-економічного розвитку 
міста

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити ставки єди-
ного податку для суб’єктів господарської 
діяльності - фізичних осіб, які здійснюють 
діяльність у м. Заводське та класифікувати 
їх по виду господарської діяльності (дода-
ток 1 додається).

2. Затвердити Положення про єдиний 
податок (додаток 2 додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 45 сесії міської ради 7 скликання 
від 25.06.2019 року № 1 «Про встановлен-
ня ставок єдиного податку на 2020 рік та 
затвердження Положення про єдиний по-

даток».
4. Дане рішення набирає чинності з 01 

січня 2021 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті 

міської ради, в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №3

Види діяльності

Ставки єдиного 
податку на 2021 
рік для першої 
групи платників 
(%)

Ставки єдиного 
податку на 2021 
рік для другої 
групи платників 
(%)

Торгівельно-посередницька діяльність
- оптова торгівля 20

- роздрібна торгівля 10

- посередницька діяльність (крім ріелтерської діяльності) 18

- комісійна торгівля 6

- реалізація періодичних видань 5

- ріелторська діяльність, торгівля нерухомістю, оцінка майна 20

- торгівля ветеринарними ліками та препаратами 8
- роздрібна торгівля поза магазинами 8
- роздрібна торгівля з лотків на ринках 8
Громадське харчування

- на території міста 10

- в межах міської ради 20

- торгівля хлібобулочними виробами в кіосках та на лотках 5

Виготовлення:

- пошиття та ремонт одягу, пошиття головних уборів 6 6

- виготовлення столярних виробів, садово-городницького інструменту, виробів з жесті 10 10

- виготовлення кулінарних виробів в т. ч. цукерок, тортів, вафельних коржів, печива, 
чаю, компотів і т. д.

5 5

- виготовлення будівельних матеріалів 10 10

Ремонт:

- автотракторного електрообладнання 7 7
- взуття 6 6

- теле-, радіоапаратури 9 9

- побутової техніки 9 9

- автомобілів 10 12

- мототехніки, в тому числі скутерів 6 6
- будівництво і ремонт житла та інших споруд 10 12

Послуги:

- асфальтування доріг 20
- перевезення пасажирів легковим автотранспортом 10

- перевезення пасажирів автобусами, мікроавтобусами 20

- транспортне обслуговування вантажів 20
- перевезення вантажів 20

- надання послуг трактором 10

- надання послуг комбайном 15

- косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою, манікюр, педікюр 
та ін.)

10

- медична практика та діагностика 20

- стоматологічна практика 20
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- ритуальні послуги та торгівля ритуальним товаром 10

- послуги лазень 5

- музичне обслуговування 10

- перукарські послуги 7 7

- послуги по переробці сільськогосподарської продукції 9 10

- заготівля сільськогосподарської продукції 10

- ремонт касових апаратів 10

- надання послуг диспетчерським пунктом 20

- готелі 10

- маркетингові послуги 12

- заготівля пухо-перової сировини 5

- комп’ютерні послуги, ігри 7

- розпилювання деревини 10

- ремонт годинників 3 3
- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини 10
- ремонт та установка комунікацій 10

- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій 6 6

- консультаційні послуги щодо косметичної продукції «Ейвон Косметікс Юкрейн», 
«Оріфлейм», «Мері Кей» та інших виробників 

8

- надання юридичних послуг (адвокатура, арбітражний керуючий) 20

- надання юридичних послуг (юристи) 15

- фотографічні роботи 8 10

- посередницька діяльність у сільському господарстві 20

- вирощування сільськогосподарських культур на орендованих землях та їх реалізація 10

- здача в оренду приміщення 10

- здача в оренду транспорту 10

- ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів підприємницької діяльності 20

- копіювальні роботи та виготовлення бланків 10

- друкарські послуги та впорядкування архіву 5 5

- надання послуг по образотворчому мистецтву 3 3

- проектування, монтаж та ремонт електрообладнання 10

- інші види монтажних робіт 15

- естетичне виховання 5 5
- надання послуг з благоустрою міста 6
- проектування, монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання 20

- індивідуальні послуги (прокат дитячих транспортних засобів) 8 8

- посередництво при введенні, виведенні прав вимог при роботі з системою Web Money 20

- проектні роботи 15

- рибництво та надання послуг в рибництві 20

- вирощування птиці та реалізація продукції птахівництва 4
- інші види діяльності 20

- оренда спортивного інвентаря 10
- ремонт і перетяжка меблів 6 6
- складське господарство 7
- дослідження кон’юнктури ринку і виявлення суспільної думки 7
- виготовлення та установка пластикових вікон та дверей 10
- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників 7
- рекламна діяльність, маркетингові послуги 12
- надання послуг у галузі вивчення іноземної мови 7 7
- консультаційні, інформаційні послуги, послуги з просування продукції 7
- надання послуг у галузі виготовлення ключів 7 7
- діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту 2 2
- видання газет 10 20
- інші 10 20

Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, на 2021 рік 

та затвердження Положення про 
порядок справляння податку

Керуючися статтею 266 Податкового 
кодексу України, пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 
року № 483 «Про затвердження форм ти-
пових рішень про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки» та з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого 
самоврядування, а також сприяння соці-
ально – економічного розвитку міста

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на терито-
рії Заводської міської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, згідно з до-
датком 1 (додається на ст.4);

1.2. Пільги для фізичних та юридич-
них осіб, надані відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податково-
го кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2 (додається на ст.4).

2. Затвердити Положення про порядок 
справляння податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в місті За-
водське (на сайті в рішенні).

3. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

4. Контроль за виконанням рішення по-
класти на голову постійної комісії міської 
ради з питань стратегічного розвитку, пла-
нування бюджету і фінансів Барановсько-
го Р.І.

5. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 45 сесії міської ради 7 скликання 
від 25.06.2019 року за № 2 «Про встанов-
лення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, на 2020 рік та затвердження Поло-
ження про порядок справляння податку».

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 
року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення транспортного 
податку на 2021 рік та затвердження 

Положення про порядок нарахування 
та сплати  транспортного податку, як 

складової податку на майно

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», статтею 267 По-
даткового Кодексу України, Законом Укра-
їни «Про засади державної регуляторної 

РІШЕННЯ РАДИ політики у сфері господарської діяльності» 
та з метою зміцнення матеріальної та фі-
нансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічного 
розвитку міста

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити та затвер-
дити на території  Заводської міської  ради 
транспортний податок:

1.1. Об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньо-
ринкова вартість яких становить понад 

375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року;

1.2. Ставка податку встановлюється з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 000 гривень за кожен легковий автомо-
біль, що є об’єктом оподаткування.

2. Затвердити Положення про порядок 
нарахування та сплати транспортного по-
датку, як складової податку на майно (до-
дається).

3. Вважати  таким, що втратило чин-
ність рішення 45 сесії міської ради 7 скли-

кання від 25.06.2019 року за № 3 «Про вста-
новлення транспортного податку на 2020 
рік та затвердження Положення  про поря-
док нарахування та  сплати  транспортного 
податку,  як складової податку на майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2021 року.

5. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради  з питань  стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №5

З положеннями можна ознайомитися в 
рішеннях на сайті Заводської міської ради: 
zv.gov.ua → Документи → Рішення міської 
ради → 56 сесія міської ради.
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Додаток 1 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням п’ятдесят шостої сесії 
Заводської міської ради 7 скликання від 24.06. 2020р. №4

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 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

          16                             12                   5322610600                                                                      Заводська  міська  рада

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1 

зона4
2 

зона4
3 

зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4

11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5

1110.1 Будинки одноквартирні 
масової забудови                                                             

0,1                  0,1

1110.2 Котеджі та будинки 
одноквартирні підвищеної 
комфортності 

0,1 0,1

1110.3 Будинки садибного типу 0,1 0,1
1110.4 Будинки дачні та садові 0,1 0,1
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5

1121.1 Будинки двоквартирні 
масової забудови 

0,1 0,1

1121.2 Котеджі та будинки 
двоквартирні підвищеної 
комфортності 

0,1 0,1

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1 Будинки багатоквартирні 
масової забудови 

0,1 0,1

1122.2 Будинки багатоквартирні 
підвищеної комфортності, 
індивідуальні 

0,1 0,1

1122.3 Будинки житлові 
готельного типу 

0,1 0,1

113 Гуртожитки5

1130.1 Гуртожитки для 
робітників та службовців

0,1 0,1

1130.2 Гуртожитки для 
студентів вищих навчальних 
закладів5

0,1 0,1

1130.3 Гуртожитки для учнів 
навчальних закладів5

0,1 0,1

1130.4 Будинки-інтернати 
для людей похилого віку та 
інвалідів5

0,1 0,1

1130.5 Будинки дитини та 
сирітські будинки5

0,1 0,1

1130.6 Будинки для біженців, 
притулки для бездомних5

0,1 0,1

1130.9 Будинки для 
колективного проживання інші 

0,1 0,1

12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,2 0,2
1211.2 Мотелі 0,2 0,2
1211.3 Кемпінги 0,2 0,2
1211.4 Пансіонати 0,2 0,2
1211.5 Ресторани та бари 0,2 0,2
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та 

гірські притулки 
0,2 0,2

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

0,2 0,2

1212.3 Центри та будинки 
відпочинку 

0,2 0,2
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Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1 

зона4
2 

зона4
3 

зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4

1212.9 Інші будівлі для 
тимчасового проживання, не 
класифіковані раніше 

0,2 0,2

122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5

1220.1 Будівлі органів 
державного та місцевого 
управління5

0,2 0,2

1220.2 Будівлі фінансового 
обслуговування 

0,2 0,2

1220.3 Будівлі органів 
правосуддя5

0,2 0,2

1220.4 Будівлі закордонних 
представництв5

0,2 0,2

1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі промислових 
підприємств 

0,2 0,2

1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші 

0,2 0,2

123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, 

універмаги, магазини 
0,2 0,2

1230.2 Криті ринки, павільйони 
та зали для ярмарків5

0,2 0,2

1230.3 Станції технічного 
обслуговування автомобілів 

0,2 0,2

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні 
тощо 

0,2 0,2

1230.5 Бази та склади 
підприємств торгівлі і 
громадського харчування 

0,2 0,2

1230.6 Будівлі підприємств 
побутового обслуговування 

0,2 0,2

1230.9 Будівлі торговельні інші 0.2 0,2
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші 

будівлі автомобільного 
транспорту 

0,2 0,2

1241.2 Вокзали та інші будівлі 
залізничного транспорту 

0,2 0,2

1241.3 Будівлі міського 
електротранспорту 

0,2 0,2

1241.4 Аеровокзали та інші 
будівлі повітряного транспорту 

0,2 0,2

1241.5 Морські та річкові 
вокзали, маяки та пов’язані з 
ними будівлі 

0,2 0,2

1241.6 Будівлі станцій підвісних 
та канатних доріг 

0,2 0,2

1241.7 Будівлі центрів радіо- 
та телевізійного мовлення, 
телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів 
тощо 

0,2 0,2

1241.8 Ангари для літаків, 
локомотивні, вагонні, трамвайні 
та тролейбусні депо 

0,2 0.2

1241.9 Будівлі транспорту та 
засобів зв’язку інші 

0,2 0,2

1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,2 -
1242.2 Гаражі підземні 0,2 0,2
1242.3 Стоянки автомобільні 

криті 
0,2 0,2

1242.4 Навіси для велосипедів 0,2 0,2
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5

СТОР. 6 >>
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Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1 

зона4
2 

зона4
3 

зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 
металообробної промисловості5

0,2 0,2

1251.2 Будівлі підприємств 
чорної металургії5

0,2 0,2

1251.3 Будівлі підприємств 
хімічної та нафтохімічної 
промисловості5

0,2 0,2

1251.4 Будівлі підприємств 
легкої промисловості5

0,2 0,2

1251.5 Будівлі підприємств 
харчової промисловості5

0,2 0,2

1251.6 Будівлі підприємств 
медичної та мікробіологічної 
промисловості5

0,2 0,2

1251.7 Будівлі підприємств 
лісової, деревообробної 
та целюлозно-паперової 
промисловості5

0,2 0,2

1251.8 Будівлі підприємств 
будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-
фаянсової промисловості5

0,2 0,2

1251.9 Будівлі інших 
промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5

0,2 0,2

1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу 
0,2 0,2

1252.2 Резервуари та ємності 
інші 

0,2 0,2

1252.3 Силоси для зерна 0,2 0,2
1252.4 Силоси для цементу та 

інших сипучих матеріалів 
0,2 0,2

1252.5 Склади спеціальні 
товарні 

0,2 0,2

1252.6 Холодильники 0,2 0,2
1252.7 Складські майданчики 0,2 0,2
1252.8 Склади універсальні 0,2 0,2
1252.9 Склади та сховища інші5 0,2 0,2
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та 

концертні зали 
0,2 0,2

1261.2 Зали засідань та 
багатоцільові зали для 
публічних виступів 

0,2 0,2

1261.3 Цирки 0,2 0,2
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,2 0,2
1261.5 Музичні та танцювальні 

зали, дискотеки 
0,2 0,2

1261.9 Будівлі для публічних 
виступів інші 

0,2 0,2

1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0.2 0,2
1262.2 Бібліотеки, 

книгосховища5
0,2 0,2

1262.3 Технічні центри 0,2 0,2
1262.4 Планетарії5 0,2 0,2
1262.5 Будівлі архівів5 0,2 0,2
1262.6 Будівлі зоологічних та 

ботанічних садів5
0,2 0.2

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-

дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,2 0,2

1263.2 Будівлі вищих 
навчальних закладів 

0,2 0,2

1263.3 Будівлі шкіл та інших 
середніх навчальних закладів5

0,2 0,2

1263.4 Будівлі професійно-
технічних навчальних закладів5

0,2 0,2

1263.5 Будівлі дошкільних 
та позашкільних навчальних 
закладів5

0,2 0,2

<< СТОР. 5



www.zv.gov.ua 76 ЛИПНЯ 2020 РОКУ, № 5

<< СТОР. 6
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1 

зона4
2 

зона4
3 

зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4

1263.6 Будівлі спеціальних 
навчальних закладів для дітей з 
особливими потребами5

0,2 0,2

1263.7 Будівлі закладів з 
фахової перепідготовки 

0,2 0,2

1263.8 Будівлі метеорологічних 
станцій, обсерваторій5

0,2 0,2

1263.9 Будівлі освітніх та 
науково-дослідних закладів 
інші5

0,2 0,2

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального 
обслуговування, навчальних 
закладів5

0,2 0,2

1264.2 Лікарні профільні, 
диспансери5

0,2 0,2

1264.3 Материнські та дитячі 
реабілітаційні центри, пологові 
будинки5

0,2 0,2

1264.4 Поліклініки, пункти 
медичного обслуговування та 
консультації5

0,2 0,2

1264.5 Шпиталі виправних 
закладів, в’язниць та Збройних 
Сил5

0,2 0,2

1264.6 Санаторії, профілакторії 
та центри функціональної 
реабілітації5

0,2 0,2

1264.9 Заклади лікувально-
профілактичні та оздоровчі 
інші5

0,2 0,2

1265 Зали спортивні5

1265.1 Зали гімнастичні, 
баскетбольні, волейбольні, 
тенісні тощо 

0,2 0,2

1265.2 Басейни криті для 
плавання 

0,2 0,2

1265.3 Хокейні та льодові 
стадіони криті 

0,2 0,2

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,2 0,2
1265.5 Тири 0,2 0,2
1265.9 Зали спортивні інші 0.2 0,2
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1 Будівлі для 
тваринництва5

0,2 -

1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,2 -
1271.3 Будівлі для зберігання 

зерна5
0,2 -

1271.4 Будівлі силосні та 
сінажні5

0,2 -

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства5

0,2 0,2

1271.6 Будівлі тепличного 
господарства5

0,2 0,2

1271.7 Будівлі рибного 
господарства5

0,2 0,2

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та звірівництва5

0,2 0,2

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 
призначення інші5

0,2 -

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1 Церкви, собори, 
костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5

0,2 0,2

1272.2 Похоронні бюро та 
ритуальні зали 

0,2 0,2

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,2 0,2
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1 Пам’ятки історії та 
архітектури5

0,2 0,2

1273.2 Археологічні розкопки, 
руїни та історичні місця, що 
охороняються державою5

0,2 0,2

СТОР. 8 >>
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Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1 

зона4
2 

зона4
3 

зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4

1273.3 Меморіали, художньо-
декоративні будівлі, статуї5

0,2 0,2

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,2 0,2
1274.2 Будівлі поліцейських та 

пожежних служб5
0,2 0,2

1274.3 Будівлі виправних 
закладів, в’язниць та слідчих 
ізоляторів5

0,2 0,2

0,2 0,2
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,2 0,2
1274.5 Будівлі з облаштування 

населених пунктів 
0,2 0,2

Секретар міської ради Лариса МАЩЕНКО
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 

Додаток № 2 до рішення п’ятдесят шостої сесії міської ради 7 скликання від 24.06. 2020р. №4
ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу 
України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги 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 ради:

Код  області Код району Код згідно з 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади

16 12 5322610600 Заводська міська рада

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового 
зобов’язання за рік)

Пільги  визначені згідно ст.266  Податкового кодексу України

Фізичні особи – власники господарських (присадибних) будiвель 
- допомiжних (нежитлових)  примiщень, до яких належать 
сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухні, майстернi, вбиральні, погреби, 
навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцii тощо та 
прибудови до них

100%

Фізичні особи – власники  гаражів 100%
            Секретар ради Лариса МАЩЕНКО

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 
266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-
територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Про затвердження технічних докумен-
тацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів міської ради

Розглянувши технічні документації з 
нормативної грошової оцінки земель на-
селених пунктів Заводської міської ради 
Лохвицького району Полтавської області, 
розроблені ТОВ «Горизонт», враховую-
чи експертні висновки Державної служ-
би України з питань геодезії, картографії 
та кадастру, керуючись статтями 15,18, 
23 Закону України «Про оцінку земель», 
статтею 9 Закону України «Про державну 
експертизу землевпорядної документа-
ції», статтею 9 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», Земельним ко-
дексом України, статтею 271 Податкового 
кодексу України, пунктами 34, 35 частини 
першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити технічні до-
кументації з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів міста Заводське 
та села Вишневе Заводської міської ради 
Лохвицького району Полтавської області.

2. Встановити базову вартість 1м2 зе-
мель населених пунктів ради, а саме:

- м. Заводське – 262,82 грн./м2;
- с. Вишневе – 100,00 грн./м2.
3. Ввести в дію нормативну грошову 

оцінку земель населених пунктів ради з 
01.01.2021 року.

4. Нормативна грошова оцінка земель 
населених пунктів Заводської міської ради 
підлягає щорічній індексації відповідно до 
вимог діючого законодавства.

5. Внести зміни до договорів оренди 
землі, які були складені раніше, у зв’язку 
з введенням в дію нормативно-грошової 
оцінки землі в частині орендної плати 
шляхом складання додаткових угод.

6. Оприлюднити дане рішення згідно 
вимог чинного законодавства.

7. Рішення двадцять дев’ятої сесії 
Червонозаводської міської ради шосто-
го скликання від 15.10.2013 року за № 22 
«Про затвердження технічної документа-
ції з нормативної грошової оцінки земель 
с. Вишневе Червонозаводської міської 
ради Лохвицького району Полтавської об-

РІШЕННЯ РАДИ

ласті» та сорок шостої сесії Червонозавод-
ської міської ради шостого скликання від 
05.06.2015 року за № 5 «Про затверджен-
ня технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель міста Червоноза-
водське» - вважати такими, що втратили 
чинність.

8. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології 
та охорони навколишнього природного 
середовища (Івахно С.Ю.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №7

Про затвердження  Положення про по-
рядок нарахування та сплати земельного 

податку і орендної плати юридичними 
та фізичними особами

РІШЕННЯ РАДИ

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 274 та 286 Податкового 
кодексу України, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також спри-
яння соціально-економічного розвитку 
міста

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положен-
ня про порядок нарахування та сплати 
земельного податку і орендної плати юри-
дичними та фізичними особами (додаєть-
ся).

2. Вважати таким, що втратило чин-
ність, рішення сорок п’ятої сесії Заводської 
міської ради 7 скликання від 25.06.2019 
року за № 4 «Про затвердження  Поло-
ження про порядок нарахування та сплати 
земельного податку і орендної плати юри-
дичними та фізичними особами».

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 

2021 року.
4. Забезпечити оприлюднення даного 

рішення в засобах масової інформації згід-
но вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з

питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього природного се-
редовища  (Івахно С.Ю.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №8

Про затвердження ставок орендної пла-
ти у відсотках до нормативної грошової 
оцінки земель м. Заводське та с. Вишне-

ве на 2021 рік

РІШЕННЯ РАДИ
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<< СТОР. 8
У відповідності до плану діяльності 

міської ради з підготовки проєктів регуля-
торних актів на 2021 рік, з метою впоряд-
кування розмірів орендної плати за землю 
та збільшення надходжень до міського 
бюджету, керуючись Наказом Держкомі-
тету України із земельних ресурсів №548 
від 23 липня 2010 року «Про затвердження 
Класифікації видів цільового призначення 
земель», статтею 12 Розділу 1 Земельного 
кодексу України, статтею 288 Податково-
го кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ 
Закону України «Про оренду землі», пунк-
том 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення ради від 
24.06.2020 року за № 7 «Про затверджен-
ня технічних документацій з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів 
міської ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розмір ста-
вок орендної плати за землю у м. Заводське 
та с. Вишневе на 2021 рік, установивши 
річну орендну плату за землю у відсотках 
від нормативної грошової оцінки земель-
ної ділянки (згідно таблиці) в наступному 
розмірі: 

2. На земельні ділянки  надані в орен-
ду під  забудову тимчасової торгівельної 
споруди застосовується коефіцієнт «3» 
терміном на 6 місяців. По закінченню 6-ти 
місячного терміну орендну плату обрахо-
вувати згідно таблиці.

3. На земельні ділянки  надані в орен-
ду під  капітальну забудову застосовується 
коефіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По 
закінченню терміну орендну плату обра-
ховувати згідно таблиці.

4. Обчислення розміру орендної плати 
на земельні ділянки здійснюється з ураху-
ванням їх цільового призначення та коефі-
цієнтів індексації, затверджених Держав-
ною службою України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (або її правонас-
тупником).

5. Орендна плата вноситься щомісячно 
в строки та в порядку, визначеному дого-
вором оренди земельної ділянки.

6. Орендну плату за частину площ зе-
мельних ділянок наданих підприємствам, 
установам та організаціям, що переви-
щують норми відведення, справляти в 
п’ятикратному розмірі.

7. Орендну плату за земельні ділянки, 
які використовуються без оформлення до-
говорів оренди та інших правових доку-
ментів, справляти в двократному розмірі.

8. Орендну плату за користування зе-
мельними ділянками для городництва 
встановити 6 грн. за 0,01 га.

9. У виняткових випадках затверджена 
ставка (відсотки) може бути скоригована, 
як в сторону зменшення так і в сторону 
збільшення, але лише за рішенням ради.   

10. Відповідальність за розрахунок 
орендної плати та своєчасність ведення 
договірної роботи щодо землі, покласти на 
провідного спеціаліста з земельних питань 
та містобудування Катібу С.І.

11. Визнати рішення сорок п’ятої се-
сії міської ради сьомого скликання від 
25.06.2019 року № 6 «Про затвердження 
ставок орендної плати у відсотках до нор-
мативної грошової оцінки земель м. Завод-
ське та с. Вишневе на 2020 рік» таким, що 
втратило чинність.

12. Рішення набуває чинності з 
01.01.2021 року.

13.Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради та в друкованих засобах масо-
вої інформації.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №9

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки

І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 5
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 02.03 3
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти (які не утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджетів) 
03.02 3,5

2 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07
2.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 4
2.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 4

2.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 5
2.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом (АЗС, ГНКС) 4
2.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 4
2.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері права, 

бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
4

3 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського харчування. 03.08

3.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 4
4 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 5
5 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. 03.13

5.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 4
5.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 4
5.3 Заклади по ремонту взуття 3,5
5.4 Перукарні 3,5
5.5 Інші заклади побутового обслуговування 4
6 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (заклади соціальної 

допомоги).
03.15 3,5

ІV Землі промисловості.
1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02 3,5

2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури.

11.04 3,5

V Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства.

12.04 3,5

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 3,5

VIІ Землі енергетики.  
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії.

14.02 4

Про затвердження ставок та пільг 
зі сплати земельного податку на 

2021 рік

Керуючись пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», підпунктом 4.1.9 пункту 
4.1, пунктом 4.5  статті 4, підпунк-
том 12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 
12.4.3 пункту 12.4, пунктом 12.5 
статті 12, абзацами другим та тре-
тім пункту 284.1 статті 284 Подат-
кового кодексу України та врахо-
вуючи рішення ради від 24.06.2020 
року за № 7 «Про затвердження тех-
нічних документацій з нормативної 

РІШЕННЯ РАДИ грошової оцінки земель населених 
пунктів міської ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на 
території Заводської міської ради:

1) ставки земельного податку 
згідно з додатком 1(додається);

2) пільги  для фізичних та юри-
дичних осіб, надані відповідно до 
пункту 284.1 статті 284 Податко-
вого кодексу України, за переліком 
згідно з додатком 2 (додається).

2. Визнати рішення сорок п’ятої 
сесії міської ради сьомого скликан-
ня від 25.06.2019 року № 5 «Про за-
твердження ставок та пільг  зі спла-
ти земельного податку  на 2020 рік» 
таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за виконанням да-

ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бу-
дівництва, транспорту, зв’язку, зе-
мельних відносин, екології та охо-
рони навколишнього природного 
середовища (Івахно С.Ю.).

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2021 року.

5. Оприлюднити дане рішення на 
сайті міської ради та в друкованих 
засобах масової інформації.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 червня 2020 року рішення №10

З положеннями можна ознайомитися в 
рішеннях на сайті Заводської міської ради: 
zv.gov.ua → Документи → Рішення міської 
ради → 56 сесія міської ради.
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                                                                                                        Додаток 1 затверджено рішенням п’ятдесят шостої сесії Заводської 
міської ради сьомого скликання від 24.06.2020 року № 10

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від місця 

знаходження

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

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

1 1 - -

01.03 Для ведення особистого селянського господарства 0,05 0,05 - -
01.05 Для індивідуального садівництва 0,05 0,05 - -

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
- 0,05 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку

0,05 0,05 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання

- 0,05

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,05 - -
02.06 Для колективного гаражного будівництва - 0,05 - -
02.07 Для іншої житлової забудови - 0,05 - -

03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3 3 - -
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури
3 3 - -

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування

0,05 - - -

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування  

0,05 - - -

07 Землі рекреаційного призначення
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,05 0,05 - -

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами  

3 3 - -

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості

3 3 - -

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 
підприємств

3 3 - -

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)

3 3 - -

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту
3 - - -

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3 3 - -

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту

3 3 5 5

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій
3 3 - -

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

3 3 - -

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 
зв’язку

3 3 - -

14 Землі енергетики
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії

3 3 - -

На автодорозі 
О1712162 Мли-
ни-Піски нане-
сено дорожню 

розмітку
В межах міста Заводське по вул. 

Ватутіна ДП «Агентство місцевих 
доріг Полтавської області» нанесено 
дорожню розмітку. 

На відрізку шляху Млини – За-
водське проведені роботи по фре-
зуванню пошкоджених ділянок до-
рожнього покриття. В даний час 
розпочато роботи по асфальтуванню.

Наступний етап – ремонт дороги 
на відрізку Заводське – Піски.

Ремонт 
Меморіалу 

Розпочалися роботи з поточного ре-
монту Меморіалу Пам’яті по вул. Матро-
сова, 15д. Проєкт передбачає відновлення 
старих покриттів, влаштування стел та 
вимощення майданчика. Існуючий по-
стамент пам’ятника очищатиметься від 
старого покриття та покриватиметь-
ся полівінілацетатними фарбами. Сте-
ли будуть відремонтовані, з подальшим 
прикріпленням нових меморіальних 
плит, приурочених подіям другої світової 
війни, Чорнобильській трагедії, воїнам-
інтернаціоналістам та захисникам України. 
На майданчику біля пам’ятника укладати-
меться тротуарна плитка.

Будівництво водогонуВідповідно до рішення сесії від 
24.03.2020р. за №2 з міського бюджету ви-
ділені кошти (898 547,00 грн) на будівни-
цтво водогону по вулиці Польовій, який 
заплановано продовжити в напрямку ма-
сиву «Брисі». Роботи на завершальному 
етапі. На сьогодні отримано дозволи на 
під’єднання домоволодінь по вулиці По-
льовій. 

Розпочато капітальний ремонт водого-
ну по вулиці Робітничій в напрямку вулиці 
Ватутіна, який передбачає заміну водопро-
відних мереж . Надалі ця мережа буде про-
довжена по вулиці Ватутіна в напрямку 
вулиці Лесі Українки масиву «Брисі».
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Додаток 2 затверджено рішенням п’ятдесят шостої сесії 
Заводської міської ради сьомого скликання від 24.06.2020 року № 10

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Група платників, категорія Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)/цільове 

призначення земельних ділянок
Фізичні особи

Інваліди першої і другої групи 100% за кожним видом використання у межах граничних 
норм, а саме:
- для ведення особистого селянського господарства - у 
розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - 
не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 
0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 
0,01 га;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 га.

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
Пенсіонери (за віком)
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Юридичні особи
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми 
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім 
національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100%  за кожним видом використання

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, 
центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 
споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх 
місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими 
та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні 
ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, декларація подається платником податку протягом 30 
календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

Рентген-кабі-
нет

В міській АЗПСМ №1 
в рентген – кабінеті пра-
цівниками КП «Комун-
сервіс» проведені роботи 
по заміні дверей, системи 
вентиляції повітря, за-
мінено частинами елек-
тромережу. Наразі роз-
почато ремонтні роботи 
по заміні дерев’яних на 
пластикові підвіконни-
ків, планується заміна 
підлоги та ремонт стін і 
стелі.

Вишиванка - мій генетичний код
День вишиванки – не офіційне й віднос-

но молоде, проте дуже улюблене народне 
свято. Цього дня заведено одягати націо-
нальне вбрання, куди б не довелося йти – 
на роботу, на зустріч із друзями чи деінде. 
Традиційно День вишиванки відзначають 
щороку в третій четвер травня. Тож, у 2020 
році це свято припало на 21 травня.

 У рамках акції національної єдності 
«Вишиванку одягай – Україну кохай» у на-
шому місті був проведений уже традицій-
ний он-лайн ФОТОконкурс "Вишиванка 
- мій генетичний код", засновником та ор-
ганізатором якого є Заводський МБК №1 
(дир.Ю.Краснолуцька).

Кожен мешканець Заводського мав 
можливість взяти участь у цьому цікавому 
челенджі. Потрібно було лише надіслати 
фотосвітлину з друзями, колективом, усі-
єю родиною, або індивідуальне фото, до-
давши цікаву анотацію, розповідь про іс-
торію своєї вишиванки або розказати про 
її значення у вашому житті.

І досить приємно відзначити, що в на-
шому містечку мешкають справжні па-
тріоти, люди, для яких вишиванка та ви-
шивка займають далеко не останнє місце в 
житті та їх свідомості! 

Тож, ВІТАЄМО переможців у номінаці-
ях:

- Колективне фото – ОЗ «ЗОШ №1» (70 гол.);

«Українці, одягнімо вишиванку!
І нехай побачить білий світ,
Що ми любим Україну змалку,
Дружній , нездоланний весь наш рід!
Українці, одягнімо вишиванку
В свято, в будні і у вихідні.
Просто так, не для забаганки,
Хай єднається весь рід наш на землі!
Українці, одягнімо вишиванку!
І хай візьметься за руки захід й схід.
І нехай побачить ворог нас, незламних!
Бо не стане на коліна наш рід!»

- Індивідуальне фото – Юлія Байрак (45 гол.);

«Вишиванка - це не тільки майстерне 
творіння золотих рук народних умільців, 
а й скарбниця вірувань, звичаїв,обрядів, 
духовних прагнень, інтелекту українсько-
го народу. Це один із символів українців. 

Зберігати наші символи і культуру - це збе-
рігати самих себе! Ось чому старше поко-
ління навчає молодих вишивати. Вишивка 
вважається оберегом від усього лихого.

В мене є як сучасні вишиті сорочки, так 
і стародавні, вишиті моєю бабусею. Під-
тримуючи сімейні традиції, я власноруч 
вишила сорочку-вишиванку. Вишиваючи, 
згадала слова пісні:

З вечора тривожного аж до ранку
Вишивала дівчина вишиванку.
Вишивала дівчина, вишивала
Чорну і червону нитку клала.
В тую вишиваночку душу вклала.
Я вірю, що ця сорочка, вишита мною, 

буде моїм оберегом.»

- Сімейне фото – сім’я Орел (90 гол.);
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

«…Вдягну я в маки вишиту сорочку,
Що душу зігріває так мою,
Барвисті квіти, що ростуть в садку,
Так гарно зацвітають у маю.
Сорочко біла, з червоними квітками,
В холодну пору зігрієш ти мене,
Ти пахнеш рідним домом і батьками,
З таким теплом лихе все омине.
В тобі весняний вітер, що в долині,
І яблучний пиріг в бабусі на столі,
І спів пташиний в лузі на калині,
Всі найщиріші почуття пробуджуєш в 

мені.
Зібрала ти у себе найдорожче,
Що майорить на білім полотні,
Вдягатиму я знов і знов сорочку
Цей талісман, дарований мені…»

Цього року була виділена окрема номі-
нація – "Креативний підхід у відродженні 
національних традицій", в якій перемогу 
отримали Надія Споденейко та Світлана 
Сергієнко.

Надія Споденейко

«Я, як справжня українка, люблю носи-
ти і горджуся своїми вишиванками. Адже 
вони з бабусиної скрині. Їм близько 100 ро-
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Світлана Сергієнко

ків. Вони збереглися до сьогодні в гарному 
стані.

Я займаюся реконструкцією старого 
вбрання. Тому вирішила дати друге жит-
тя бабусиним сорочками, зробивши з них 
осучаснений вишитий одяг. Знаю, що ця 
вишивка буде слугувати мені оберегом, бо 
вона прожила довге життя. Дуже люблю 
цей одяг носити, бо в ньому я відчуваю 
любов і турботу свого роду.

Квіти розквітають ось на рукавах,
З ірію далеко повернувся птах -
Дивні візерунки сяють, мов живі, -
Мама вишивала оберіг мені…»

«Вишивка — один з найулюбленіших і 
поширеніших видів народної творчості, 
дене тільки дотримуються традицій, але й 
використовують сучасні сюжети. На фото 
фрагмент мого уроку з «Композиціїї ви-
шивки», на якому представлені роботи 
трьох поколінь майстринь моєї сім’ї -ба-
бусі, мами і моя - це сучасна чоловіча ви-
шиванка на чорному льняному полотні, 

виконана шовковими нитками.»

Юлія Краснолуцька, директор МБК №1

Небагатьом щастить застати злам сто-
ліття. А народитися на зламі тисячоліть 
– ще більша рідкість. Якщо твій формат 
«молодість» – тобі є про що розповісти!

Шановна громадо!
У цей святковий день розпочинаємо 

СТВОРЕННЯ ,,КАПСУЛИ ЧАСУ” для 
нашого містечка!!! Капсула з послання-
ми до нащадків - листи, призначені для 
майбутніх поколінь. Ти - частина історії 
свого міста, можливо, саме твоя думка і 
твій погляд на сьогодення відкриється у 
далекому 2030 році. Просимо, хто бажає, 
долучитися до написання тексту-послан-
ня у майбутнє ,,Яким ви бачите місто че-
рез 10 років?” У кожного є можливість 
розповісти про життя свого покоління; 
події, які мали місце в житті; очікування 
від майбутнього.

«Капсула часу» — це послання на-
щадкам. Закладаємо не лише Капсулу, а 
й започатковуємо добру традицію: через 
10 років, на святкування дня міста, май-
бутнє покоління відкриє її, прочитає, 
дізнається: що саме відчували нинішні 
мешканці міста?.. і порівняє зі своїм сьо-
годенням. Немає сумніву, що Капсула 
надихне їх на звершення, додасть упев-
неності в своїх силах та створення нових 
ідей.

Вимоги до листа: об’єм – не більше од-
ного листа формату А4.Текст можна над-
рукувати або написати та сфотографува-
ти його. Обов’язково вказати прізвище, 
ім’я, по батькові та вік.

Також ми пропонуємо тобі зняти ко-
ротке відеозвернення (до 5 хвилин) на 
мобільний телефон чи планшет, щоб за-
документувати свою Капсулу часу і роз-
повісти саме свою історію: як це - бути 
“ровесником тисячоліття”, рости і зміню-
ватися разом з ним?

Візьми гаджет і розкажи хлопцям і 
дівчатам майбутнього, які речі напевно 
уже застаріли і минули, а які мали б зали-
шитися актуальними, бо вони важливі, 
корисні чи символічні для тебе та твоїх 
однолітків? Які місця чи події або занят-
тя асоціюються в тебе з часом твого ди-
тинства та дорослішання? Наше повсяк-
дення стрімко змінюється. Як думаєш: 
які факти, безпосереднім свідком якого 
ти була чи був, варто зараз зафіксувати 
на камеру, щоб зберегти і «передати далі» 
майбутнім поколінням? …і чому?

Матеріали (листи, фото, відео) мож-
на надсилати на електронну адресу che.
mbk1@gmail.com, у повідомлення в соц.
мережі Facebook #Заводський МБК №1 
або ж за адресою вул.Матросова,15. 
Останній термін – вересень 2020р.

Твій лист повинен бути оригінальним, 
цілісним та цікавим, інформативно на-
сиченим та мотиваційним. Натхнення та 
успіху!

Чекаємо на ваші Капсули часу!!!

Юлія Краснолуцька, директор МБК №1

Лохвицький районний сектор Голов-
ного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 
звертається до всіх жителів та 

гостей Лохвицького району 
з проханням 

«БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ВОДІ!»
Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є:
• правильний вибір і обладнання місць купання;
• суворе дотримання правил поведінки під час купання і 

катання на плавзасобах по воді. 

Варто нагадати, що на території Лохвицького району від-
сутні спеціально обладнані місця масового відпочинку лю-
дей на воді.

ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначе-

них для цього;
• пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих бере-

гів;
• використовувати для плавання такі небезпечні засоби, 

як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше 
знаряддя, не передбачене для плавання;

• вживати спиртні напої;
• підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік 

від місць купання;
• допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням 

руху рук і ніг у воді;
• подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глиб-

ше, ніж по пояс людям, які не вміють плавати.

 Начальник Лохвицького РС ГУ ДСНС України у Полтавській області 
 Олександр СІЛЮТІН 


