
Багато чудових свят має український 
народ. Всі вони супроводжуються кра-
сивими, сповненими таємничої сили та 
глибоким змістом обрядами. Але, мабуть, 
одним з найдивовижніших та наймістич-
ніших є свято Івана Купала. Святкують 
його сьомого липня, та найголовніші по-
дії розгортаються вночі, перед цим днем.

Ось і в цьому році працівниками та 
учасниками самодіяльності Заводського 
МБК №2 було підготовлено та проведено 
театралізоване дійство «Ой, на Івана, та й 
на Купала».

Свято проходило на мальовничому бе-
резі річки Сули, куди прийшло багато ба-
жаючих відпочити та подивитись дійство.

Почалося свято з виступу народного 

духового оркестру Заводського МБК №2 
(Керівник В. Лопуцько). Музиканти зача-
рували глядачів веселою музикою. 

В кращих українських традиціях дівчата 
плели віночки і просили дозвіл у Водяника 
спустити їх на воду, наряджали Марену, а 
потім водили хороводи кругом неї. Були 
проведені конкурси, переможці яких отри-
мали цінні подарунки, а решта учасників 
солодощі. Все дійство супроводжувалось 
виступом художньої самодіяльності За-
водського МБК №2.

Вразив гостей свята гарним виконан-
ням українських пісень народний само-
діяльний колектив «Злагода» (керівник Н. 
Іващенко). Із захопленням глядачі слухали 
виступи солістів: Олександра Міщенка, 

Олени Кутової, Майї Іщенко, Ілони Півто-
раки, Вікторії Самофал та Ірини Перекліти. 

Веселим гумором розважив Павлик По-
тапенко. «Троїсті музики» (керівник Ю. 
Дзюба) теж задали жару виконанням ві-
ночка українських пісень. Глядачі підспі-
вували і підтанцьовували під веселу му-
зику. Присутні з захопленням слухали та 
супроводжували бурхливими оплесками 
пісні у їх виконанні квінтету «Оберіг», тріо 

«Гармонія», дуету «Берегиня» (керівник Н. 
Іващенко).

Учасники театрального гуртка «Мініа-
тюра»: Лариса Зінченко, Надія Кіріченко 
та Володимир Лопуцько додали гарного 
настрою всім присутнім дотепними тема-
тичними сценками. Дуже сподобався гля-
дачам виступ дитячого танцювального ко-
лективу «Юність» (керівник Н. Іващенко). 

Щороку у ніч з 6 на 7 липня від-
значається свято Івана Купала — це 
велике прадавнє Українське Свято з 
шануванням Світотворчої Астраль-
ної Пари, — Води й Вогню, — з мно-
готою Старовіцьких містерій. 

Головні персонажі свята - Купало 
та Марена, які уособлюють чоловіче 
(сонячне) і жіноче (водяне) божества. 

Івана Купала – одне з чотирьох го-
ловних свят сонячного календаря. 
Це, мабуть, єдине язичницьке свято, 
що збереглося досі, та на яке майже 
не вплинуло християнство.

Головні традиції свята
Івана Купала пов’язують не лише 

з літнім сонцестоянням, а ще й зі 
справжнім буянням природи, яка на 
цей момент розквітає на повну силу.

В основі обрядів свята лежать три 
кити — культ вогню, води і рослин-
ності.

Саме навколо них і обертаються 
усі традиції.

• У цей день прийнято шукати цвіт 
папороті. Існує легенда, що саме в ніч 
на Івана Купала на папороті розцві-

тає квітка щастя. І тому, хто її знайде, 
відкриються всі таємниці світу.

• Дівчата мають плести вінки з 12 
різних рослин, щоб пускати їх по 
воді. Якщо вінок потоне, то цього 
року дівчина не вийде заміж. Якщо ж 
вінок недалеко відплив від берега, то 
кохання ходить поруч.

• Після заходу сонця молодь роз-
палює вогнище. Тоді хлопець у парі з 

дівчиною, тримаючись за руки, пови-
нні його перестрибнути. Якщо пара 
перестрибне багаття, не розриваючи 
рук, то їм судилося бути разом, а як 
ні, то через деякий час вони розі-
йдуться. Вважається, хто вище пере-
стрибне, той буде найщасливішим;

• Під час ритуальної вечірки молодь 
вшановує купальське деревце хоро-
водами, а потім спалює його у багатті. 

 У наш час про Івана Купала не за-
бувають, тож до святкування в за-
кладах культури було проведено ряд 
заходів:

- святкова програма «Ой на Івана, ой 
на Купала»: концерт, ігри, конкурси, 
святкова дискотека (Пісківський СБК)

- театралізоване дійство «Ой на 
Івана, ой на Купала»: розважальні 
конкурси з подарунками (конкурс 
силачів – підіймання гирі, конкурс 
найкращого купальського віночка, 
конкурс української акапельної піс-
ні), запалення Купальського вогню 
(Заводський МБК №2) 

- концерт «Ой на Івана, ой на Ку-
пала», конкурси, святкова лотерея, 
запалення Купальського вогню (Бо-
даквянський СБК).

Заходи, які провели клубні закла-
ди, надали можливість жителям не 
просто бути споглядачами, а й стати 
безпосередніми учасниками обрядо-
вого дійства.

Тетяна ЯЦЕНКО, 
спеціаліст відділу 

культури і туризму 
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Ефектним і колоритним був виступ од-
ного з головних персонажів – Водяного, 
роль якого виконав Андрій Тобіш, який, до 
речі, разом зі своєю прекрасною напарни-
цею, Іриною Переклітою, були ведучими 
концертної програми.

Вінцем театралізованого дійства «Ой, 
на Івана, та й на Купала» стало запалення 
Купальського вогню. Дорослі і діти з за-
хопленням спостерігали це дивовижне 
видовище, водили хороводи та співали 
купальських пісень. Аі дітлахи мали змогу 
поласувати солодкою ватою та пострибати 
на батуті.

По закінченню дійства для всіх, хто хо-
тів продовжити святкувати, була проведе-
на дискотека.

Того вечора на березі Сули панував гар-
ний, піднесений, святковий настрій як у 
глядачів, так і в учасників заходу. 

Дякуємо за підтримку і співпрацю відділу 
культури і туризму Заводської міської ради 
та особисто начальниці цього відділу Крас-
нолуцькій Юлії Вячеславівні. Виносимо 
подяку Заводській міській раді і її очільни-

ку – Сидоренку Віталію Володимировичу.
Також ми вдячні: працівникам кому-

нального господарства ПК «Комунсервіс» 
під керівництвом Петренка Сергія Мико-
лайовича та директору комунального гос-
подарства Мельнику Володимиру Тарасо-
вичу; відділу благоустрою та цивільного 
захисту і його начальнику Хоменку Сергію 
Петровичу; директору комунального рин-
ку Лисенко Володимиру Віталійовичу; на-

чальнику 9-го ДПРЧ 5-го ДПРЗ ГУ ДСНС 
України в Полтавській області Володими-
ру Мірошніченку; учасникам художньої 
самодіяльності Заводського МБК №2»; 
завучу ЗОШ №2 по виховній частині, Го-
лінченко Лідії Петрівні та її вихованцям; 
Сенику Петру Михайловичу за чудових 
солістів; місцевій громадській організації 
«Правопорядок» на чолі з Кривошеєм Сер-
гієм Івановичем; працівникам Заводського 

центру первинної медичної допомоги.
 Відшуміло-відгуло свято Івана Купала. 

Догорів Купальський вогонь, але приєм-
ні, теплі спогади ще довго будуть зігріва-
ти душі і глядачів, і учасників цього пре-
красного, захоплюючого Купальського 
дійства!Вітаємо всіх зі святом Івана Купала!

Антоніна ІЛЬЧЕНКО,
режисер-постановник 
Заводського МБК №2
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Лунає музика... Літнього спекот-
ного вечора зібралися біля будинку 
культури села Піски жителі та гості 
на українське народне свято Івана 
Купала.

Здрастуйте люди добрі!
Здрастуйте люди милі!
Щоб усі ви були в здоров’ї ,
Щасті, натхненні та силі.
Бажаємо всім веселитися
Всією душею!
Хай пісня купальська
Летить над землею…
Такими словами розпочали свято 

дві чарівні ведучі Петрик Анна та Чи-
някова Анастасія. 

У пісках звичаєм стало
Вітати всіх на Івана Купала.
Прийміть же, будь-ласка, привітні 

слова:
Довіку, вам щастя, любові, добра!
З вітальним словом до всіх присут-

ніх звернувся староста села Пройдак 
Григорій Петрович. 

І полилися над селом чарівні ме-
лодії українських пісень у виконанні 
ансамблю «молодички», фольклор-
ного ансамблю «тещі та свекрухи», 
солістів Миколенко А., Мамчур Я., 
Крот Н., Півтораки І., Кривобок Л., 
Папірненко Л., Чинякової Н., Силкі-
ної О., Пшеничко Л., Косюк Н. Із кож-
ною піснею глядачі були все активні-
шими, гучно аплодували та дякували 
виконавцям за веселі пісні. А потім 
русалки прикрасили марену цукерка-
ми та стрічками. У ролі водяника був 
Павлик Євгеній, який привітав при-
сутніх зі святом і запалив купальське 
багаття... Тріщало у полум’ї гілля, а 
мерехтливі іскорки злітали в нічне 
небо…

Народне гуляння перепліталося 
конкурсами та іграми з призами та 
подарунками. Сільська малеча весе-
лилася на атракціонах, для дорослих 
працювала торгівля. На дискотеці 

танцювали як діти, так і старші. Свя-
то закінчилося під ранок.

Спонсором заходу є відділ культу-
ри і туризму Заводської територіаль-
ної громади. Ми дякуємо учасникам 

художньої самодіяльності та всім, 
хто брав участь у проведенні нашого 
свята.

Людмила НАЙДА,
директор Пісківського СБК

У Бодакві відзначили одне з най-
більш видовищних свят в укра-
їнській культурі, що традиційно 
відзначають у ніч на сьоме липня 
– Івана Купала. Головне Купальське 
гуляння влаштували коло Бодаквян-
ського сільського будинку культури.

Колоритне свято розпочалося о 
20:00. Працівники будинку культури, 
провели конкурс на кращий купаль-
ський вінок, в якому брали участь 19 

учасниць. Журі було визначено I, IIта 
III місця, кращих конкурсантів було 
нагороджено призами, інші учасники 
отримали солодкі подарунки. Також 
було проведено конкурс «Кращий 
знавець лікарських трав», у якому 

теж отримали подарунки кращі зна-
вці I, IIта III місця, інші учасники, 
також отримали солодкі подарунки. 
Запальне дійство супроводжували 
обряди та концертна програма. 

Ефектною родзинкою дійства став 

вихід Водяного і запалення ним Ку-
пальського вогнища. Далі святкуван-
ня було продовжено розіграшем ло-
терей та запальною дискотекою.

Катерина КИСЛА, 
директор Бодаквянського СБК

СВЯТКОВІ ТРАДИЦІЇ У ПІСКАХ

КУПАЛЬСЬКІ РОЗВАГИ В БОДАКВІ

  ОЙ НА ІВАНА, ТА Й НА КУПАЛА
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Від 07.07.2021 р. № 1
Про внесення змін до показників бю-

джету Заводської міської територіальної 
громади на 2021 рік (16558000000)

Відповідно до пункту 23 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», за по-
годженням постійної комісії Заводської 
міської ради з питань фінансів, бюдже-
ту, планування, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення третьої 
сесії Заводської міської ради восьмого 
скликання від 24 грудня 2020 року №2 

«Про бюджет Заводської міської тери-
торіальної громади на 2021 рік» згідно з 
додатками.

2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ 
виконавчого комітету Заводської міської 
ради, контроль за його виконанням - на 
постійну комісію Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва.

Додатки є невід’ємною частиною цьо-
го рішення.

3. Зміни в бюджет внести у липні 2021 
року. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від 07.07.2021 р. № 2
Про використання вільного залишку 

коштів загального фонду бюджету 
Заводської міської територіальної 

громади у 2021 році
Керуючись пунктом 23 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 7 
статті 78 Бюджетного кодексу України, 
ВИРІШИЛИ: 

1. Спрямувати вільний залишок ко-
штів загального фонду бюджету Завод-
ської міської територіальної громади, 
який утворився станом на 01.01.2021 
року в сумі 556850,00 грн на наступні ви-
датки: 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611181 
«Співфінансування заходів, що реалізу-
ються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова україн-
ська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, мате-
ріали, обладнання та інвентар» в сумі 163 
000,00 грн.

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611160 
«Інші програми, заклади та заходи у сфе-
рі освіти» всього 360850 грн, в тому числі 
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 
243 250,00 грн; КЕКВ 2120 «Нарахуван-
ня на оплату праці» в сумі 53600,00 грн; 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, облад-
нання та інвентар» в сумі 44000,00 грн; 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім кому-
нальних)» в сумі 20000,00 грн.

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611141 
«Забезпечення діяльності інших закла-
дів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предме-
ти, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 33000,00 грн (придбання меблів та 
жалюзів).

2. Спрямувати вільний залишок коштів 
спеціального фонду бюджету Заводської 
міської територіальної громади, який 
утворився станом на 01.01.2021 року в 
сумі 1479000,00 грн на наступні видатки: 

- направити субвенцію до обласного 
бюджету на виконання екологічних за-
ходів по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0379740 
«Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення природоохоронних заходів» 
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» у 
сумі 479000,00 грн за рахунок екологічно-
го фонду бюджету на виконання заходів 
по проекту «Запровадження роздільного 
збирання твердих побутових відходів на 
території Заводської громади у 2021 році» 
та «Придбання контейнерів для покра-
щення надання послуг населенню Завод-
ської територіальної громади по збору 
твердих побутових відходів».

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0217310 
«Будівництво об’єктів житлово- кому-
нального господарства» КЕКВ 3122 «Ка-
пітальне будівництво (придбання) інших 
об’єктів» в сумі 1000000,00 грн на об’єкт 
(«Будівництво водогону по вул. Робітни-
чій та вул. Ватутіна в м. Заводське, Мир-
городського району, Полтавської облас-
ті»).

3.Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ 
виконавчого комітету Заводської міської 
ради, контроль за його виконанням - на 
постійну комісію Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від 07.07.2021 р. № 3
Про встановлення ставок єдиного по-
датку на 2022 рік та затвердження По-

ложення про єдиний податок
Керуючись пунктом 24 частини першої 

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 єдиного податку 
для суб'єктів господарської діяльності - фі-
зичних осіб, які здійснюють діяльність на 
території Заводської міської територіаль-
ної громади та класифікувати їх по виду 
господарської діяльності (додаток 1 дода-
ється).

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

 3. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 56 сесії Заводської міської 
ради 7 скликання від 24.06.2020 року № 3 

«Про встановлення ставок єдиного подат-
ку на 2021 рік та затвердження Положення 
про єдиний податок».

 4. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 34 сесії Бодаквянської сіль-
ської ради 7 скликання від 09.06.2020 року 
№ 05 «Про встановлення ставок єдиного 
податку на 2021 рік».

 5. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 44 сесії Пісківської сільської 
ради 7 скликання від 26.06.2020 року № 7 
«Про встановлення ставок єдиного подат-
ку з 01.01. 2021 року».

 6. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2022 року.

 7. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
Заводської територіальної громади «Ін-
формаційний вісник» та викласти відпо-
відне повідомлення в Лохвицькій район-
ній газеті «Зоря».

 8. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на голову постійної 
комісії міської ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економіч-
ного розвитку, інвестицій та міжнародно-
го співробітництва Мусієнка В.О.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від  07.07.2021 р.  №4
Про встановлення транспортного 

податку на 2022 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 
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 затвердити на терито-
рії Заводської міської територіальної гро-
мади 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 56 сесії Заводської міської 
ради 7 скликання від 24.06.2020 року за № 
5 «Про встановлення транспортного по-
датку на 2021 рік та затвердження Поло-
ження про порядок нарахування та сплати 
транспортного податку, як складової по-
датку на майно».

4. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 34 сесії Бодаквянської сільської 
ради 7 скликання від 09.06.2020 року за № 
08 «Про встановлення транспортного по-
датку на території Бодаквянської сільської 
ради на 2021 рік».

5. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 
26.06.2020 року за № 11 «Про встановлення 
транспортного податку на території Піс-
ківської сільської ради з 01.01.2021 року».

 6. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2022 року.

7. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
Заводської територіальної громади «Ін-
формаційний вісник» та викласти відпо-
відне повідомлення в Лохвицькій район-
ній газеті «Зоря».

8. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної комі-
сії міської ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного роз-
витку, інвестицій та міжнародного співро-
бітництва Мусієнка В.О.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 07.07.2021р. № 5
Про встановлення ставок та пільг 

зі сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на 2022 

рік та затвердження Положення 
про порядок справляння податку

Керуючися статтею 266 Податково-
го кодексу України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», По-
становою Кабінету Міністрів України від 
24.05.2017 року № 483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлен-
ня ставок та пільг зі сплати земельного 
податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» та з ме-
тою зміцнення матеріальної та фінан-
сової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально – еконо-
мічного розвитку міста, ВИРІШИЛИ: 

1. Установити на території Заводської 
міської територіальної громади:

1.1. Ставки податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, згідно 
з додатком 1 (додається);

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).

2. Затвердити Положення про порядок 
справляння податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, в Завод-
ській міській територіальній громаді (до-
дається).

3. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
Заводської територіальної громади «Ін-
формаційний вісник» та викласти відпо-
відне повідомлення в Лохвицькій район-
ній газеті «Зоря».

 4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на голову постійної 
комісії міської ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-еконо-
мічного розвитку, інвестицій та міжна-
родного співробітництва Мусієнка В.О.

 5. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 56 сесії Заводської міської 
ради 7 скликання від 24.06.2020 року за 
№ 4 «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».

 6. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 34 сесії Бодаквянської сіль-
ської ради 7 скликання від 09.06.2020 року 
за № 06 «Про встановлення податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Бодаквянської сіль-
ської ради на 2021 рік».

 7. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 44 сесії Пісківської сіль-
ської ради 7 скликання від 26.06.2020 року 
за № 10 «Про встановлення податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки на території Пісківської сільської 
ради з 01.01. 2021 року».

8. Рішення набирає чинності з 
01.01.2022 року.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  
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ДОКУМЕНТИ

Види діяльності

Ставки єдино-
го податку на 
2022 рік для 

першої групи 
платників (%)

Ставки єди-
ного податку 

на 2022 рік 
для другої 

групи платни-
ків (%)

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

- 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

- проєктні 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

Додаток 1 до рішення  десятої сесії міської ради восьмого скликання від 07.07. 2021р. № 3                                                

Ставки єдиного податку на території Заводської міської 
територіальної громади  на 2022 рік 

      Секретар міської ради                                                            Лариса  МАЩЕНКО
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Від 07.07.2021 р. № 7
Про внесення змін до «Комплексної 

програми соціального захисту населення 
на 2021 рік»

Керуючись Бюджетним Кодексом 
України, підпунктом 22 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до «Комплексної про-
грами соціального захисту населення на 
2021 рік», а саме:

додати до основних завдань програми: 
 «- компенсаційні виплати на пільго-

вий проїзд окремим категоріям грома-
дян на залізничному транспорті;

 - компенсаційні виплати на пільго-
вий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян;

- щорічна адресна допомога членам сі-
мей загиблих (померлих) учасників ООС 
(АТО) на житлово-комунальні послуги у 
2021 році».

2. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету, планування соціаль-
но-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

3. Рішення набирає чинності з дня 
його прийняття.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від 07.07.2021 р. № 8
Про внесення змін до «Програми 

соціального і економічного розвитку 
Заводської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки»
Керуючись пунктом 22 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до «Програми соціаль-
ного і економічного розвитку Заводської 
міської територіальної громади на 2021 
– 2023 роки», а саме: додати до розділу 2. 
Цілі та пріоритети розвитку громади:

«Пріоритет 5. Безпека життєдіяльності 
людини.

Ціль 5.1. Реалізація державної політики 
у сфері цивільного захисту населення, за-
безпечення готовності органів управління 
цивільного захисту виконкому та підпо-
рядкованих їм сил і засобів до дій, спрямо-
ваних на запобігання і реагування на над-
звичайні ситуації.

Ціль 5.2. Створення умов щодо захис-
ту населення від надзвичайних ситуацій, 
шляхом запобігання зазначених ситуацій, 

ліквідації їх наслідків, надання допомоги 
постраждалим та максимально можливе 
зменшення ризику їх виникнення.

Ціль 5.3. Відновлення системи опові-
щення, впровадження систем раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та опо-
віщення людей у разі їх виникнення у га-
лузях енергетики, центрального водопос-
тачання, об’єктів підвищеної небезпеки.

Ціль 5.4. Розробка та реалізація заходів, 
спрямованих на захист населення і терито-
рій від надзвичайних ситуацій, запобіган-
ня їх виникнення, забезпечення техноген-
ної та пожежної безпеки.

Ціль 5.5. Забезпечення безпеки під час 
проведення аварійно-рятувальних та ін-
ших невідкладних робіт.»

2. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-
економічного розвитку, інвестицій та між-
народного співробітництва.

3. Рішення набирає чинності з дня його 
прийняття.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від 07.07.2021 р. № 9
Про внесення змін в рішення третьої 

сесії Заводської міської ради №1 
від 24.12.2020 р. «Про затвердження 

переліку проєктів-переможців громад-
ського бюджету м. Заводське на 2021 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом Укра-
їни, пунктом 23 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та на виконання Поло-
ження про громадський бюджет (бюджет 

участі) у м. Заводському, ВИРІШИЛИ: 
внести зміни в рішення третьої сесії За-
водської міської ради №1 від 24.12.2020 р. 
«Про затвердження переліку проєктів-пе-
реможців громадського бюджету  м. За-
водське на 2021 рік», а саме: перенапра-
вити кошти в сумі 5665,00 грн з проєкту 
«Дизайн у стилі НУШ: облаштування осе-
редку художньо-творчої діяльності учнів» 
вартістю 117 000,00 грн на проект «Магія 
світла» (193 500,00 грн ) та збільшити його 
вартість до 199 165,00 грн.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від 07.07.2021 р. № 10
Про затвердження технічних докумен-
тацій з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів Заводської 

територіальної громади
Розглянувши технічні документації з 

нормативної грошової оцінки земель на-
селених пунктів Заводської міської ради 
Миргородського району Полтавської об-
ласті, розроблені ТОВ «Інститут незалеж-
ної експертної оцінки», керуючись стаття-
ми 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку 
земель», Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи управлін-
ня та дерегуляції у сфері земельних від-
носин», статтею 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», Земель-
ним кодексом України, статтею 271 Подат-
кового кодексу України, пунктами 34, 35 
частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити технічні документації з 
нормативної грошової оцінки земель на-
селених пунктів Заводської міської ради, 
Миргородського району, Полтавської об-
ласті.

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

- с. Піски – 180,2 грн/м2;
- с. Бодаква – 190,56 грн/м2;
- с. Нижня Будаківка – 99,44 грн/м2; 
- с. Яремівщина – 95,8 грн/м2;
- с. Пісочки – 70,0 грн/м2; 
- с. Хрулі – 81,92 грн/м2;
- с. Шевченки – 85,64 грн/м2; 
- с. Червоні Луки – 81,6 грн/м2;
- с. Заморіївка – 82,1 грн./м2.
3. Ввести в дію нормативні грошові 

оцінки земель населених пунктів ради з 
01.01.2022 року.

4. Нормативні грошові оцінки земель 
населених пунктів Заводської міської ради 
підлягають 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-грошових 
оцінок земель в частині орендної плати 
шляхом складання додаткових угод.

6. Оприлюднити дане рішення згідно з 
вимогами чинного законодавства.

7. Вважати такими, що втратили чин-
ність з 01.01.2022 року:

- рішення сьомої сесії Пісківської 
сільської ради сьомого скликання від 
07.07.2016 року за № 1 «Про розгляд та за-
твердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель населе-
них пунктів Пісківської сільської ради»;

 - рішення двадцять шостої сесії Бо-
даквянської сільської ради шостого скли-
кання від 03.06.2014 року «Про розгляд 
та затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель с. Бо-
даква»;

- рішення шостої сесії Бодаквянської 
сільської ради сьомого скликання від 
06.07.2016 року за № 05 «Про розгляд та 
затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель с. Пі-
сочки»;

- рішення шостої сесії Бодаквянської 
сільської ради сьомого скликання від 
06.07.2016 року за № 03 «Про розгляд та за-
твердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Нижня 
Будаківка»;

- рішення шостої сесії Бодаквянської 
сільської ради сьомого скликання від 
06.07.2016 року за №01 «Про розгляд та за-
твердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Черво-
ні Луки»;

- рішення шостої сесії Бодаквянської 
сільської ради сьомого скликання від 
06.07.2016 року за №04 «Про розгляд та за-
твердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Замо-
ріївка»;

- рішення шостої сесії Бодаквянської 
сільської ради сьомого скликання від 
06.07.2016 року за № 02 «Про розгляд та за-
твердження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель с. Хрулі»

8. Контроль за виконанням  даного рі-
шення покласти на голову постійної комісії 
з питань земельних відносин, природоко-
ристування, планування території, будів-
ництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою 
Куліш Н.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

Від  07.07.2021 р. № 11 
Про затвердження Положення про по-

рядок нарахування та сплати земельного 
податку і орендної плати юридичними 

та фізичними особами
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 Положення про порядок 
нарахування та сплати земельного податку 
і орендної плати юридичними та фізични-
ми особами (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність 
з 01.01.2022 року:

- рішення п’ятдесят шостої сесії Завод-
ської міської ради сьомого скликання від 
24.06.2020 року за № 8 «Про затвердження  
Положення про порядок нарахування та 
сплати земельного податку і орендної пла-
ти юридичними та фізичними особами».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 
2022 року.

4. Забезпечити оприлюднення даного 
рішення в засобах масової інформації згід-
но вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням  даного рі-
шення покласти на голову постійної комісії 
з питань земельних відносин, природоко-
ристування, планування території, будів-
ництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою 
Куліш Н.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від  07.07.2021 р. № 13 
Про затвердження ставок та пільг зі 

сплати земельного податку на 2022 рік
Керуючись пунктом 24 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування 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, абза-
цами другим та третім пункту 284.1 статті 
284 Податкового кодексу України та вра-
ховуючи рішення ради від 24.06.2020 року 
за № 7 «Про затвердження технічних доку-
ментацій з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів міської ради» та 
рішення ради від 07.07.2021 року за № 10 
«Про затвердження технічних документа-
цій з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Заводської територіаль-
ної громади», ВИРІШИЛИ: 

1. Установити на території Заводської 
територіальної громади:

1) ставки земельного податку згідно з 
додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних 
осіб, надані відповідно до пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком згідно з додатком 2.

2. Визнати таким, що втратили чинність 
з 01.01.2022 року:

- рішення п’ятдесят шостої сесії Завод-

ської міської ради сьомого скликання від 
24.06.2020 року №10 «Про затвердження 
ставок та пільг зі сплати земельного подат-
ку на 2021 рік»; 

- рішення сорок четвертої сесії Пісків-
ської сільської ради сьомого скликання 
від 26.06.2020 року №8 « Про встановлення 
ставок земельного податку та встановлен-
ня пільг щодо сплати земельного податку 
для фізичних та юридичних осіб на тери-
торії Пісківської сільської ради з 01.01.2021 
року»;

- рішення тридцять четвертої сесії Бо-
даквянської сільської ради сьомого скли-
кання від 09.06.2020 року № 04 « Про вста-
новлення ставок земельного податку та 
встановлення пільг щодо сплати земель-
ного податку для фізичних та юридичних 
осіб на території Бодаквянської сільської 
ради на 2021 рік».

3. Контроль за виконанням  даного рі-
шення покласти на голову постійної комісії 
з питань земельних відносин, природоко-
ристування, планування території, будів-
ництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою 
Куліш Н.В.

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 
року.

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

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

ДОКУМЕНТИ
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Від 07.07.2021 р. №12
Про затвердження ставок орендної пла-
ти у відсотках до нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів Завод-
ської територіальної громади на 2022 рік

У відповідності до плану діяльності 
міської ради з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2022 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 Податко-
вого кодексу України, статтею 21 Розділу 
ІІІ Закону України «Про оренду землі», 

статтею 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи 
рішення ради від 24.06.2020 року за № 7 
«Про затвердження технічних документа-
цій з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів міської ради» та рішен-
ня ради від 07.07.2021 року за № 10 «Про 
затвердження технічних документацій з 
нормативної грошової оцінки земель на-
селених пунктів Заводської територіальної 
громади» ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити розмір ставок орендної 
плати за землю у м. Заводське, с. Вишневе, 
с. Піски, с. Бодаква, с. Нижня Будаківка, с. 
Яремівщина, с. Пісочки, с. Хрулі, с. Шев-
ченки, с. Червоні Луки, с. Заморіївка на 
2022 рік, установивши річну орендну пла-
ту за землю у відсотках від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки (згідно 
таблиці) в наступному розмірі:

РІШЕННЯ РАДИ

ДОКУМЕНТИ
2. На земельні ділянки надані в оренду 

під забудову тимчасової торгівельної спо-
руди застосовується коефіцієнт «3» тер-
міном на 6 місяців. По закінченню 6-ти 
місячного терміну орендну плату обрахо-
вувати згідно таблиці.

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

4. Обчислення розміру орендної пла-
ти на земельні ділянки здійснюється з 
урахуванням їх цільового призначення 
та коефіцієнтів індексації, затверджених 
Державною службою України з питань 
геодезії, картографії та кадастру (або її 
правонаступником).

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 
договорів оренди та інших правових до-
кументів, справляти в двократному роз-
мірі.

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 начальника відділу земельних ресур-
сів, кадастру та просторового планування 
(Нещадим Ю.О.) 

11. Визнати таким, що втратили чин-
ність з 01.01.2022 року:

- рішення п’ятдесят шостої сесії Завод-
ської міської ради сьомого скликання від 
24.06.2020 року № 9 «Про затвердження 
ставок орендної плати у відсотках до нор-
мативної грошової оцінки земель м. За-
водське та с. Вишневе на 2021 рік»;

- рішення першої сесії Заводської 
міської ради восьмого скликання від 
27.11.2020 року №16 «Про внесення змін 
в рішення ради від 24.06.2020 року за № 9»

- рішення сорок четвертої сесії Пісків-
ської сільської ради сьомого скликання 
від 26.06.2020 року № 14 « Про затвер-
дження ставок орендної плати у відсотках 
до нормативної грошової оцінки земель с. 
Піски, с. Яремівщина та с. Шевченки»;

- рішення тридцять четвертої сесії Бо-
даквянської сільської ради сьомого скли-
кання від 09.06.2020 року №10 « Про за-
твердження ставок орендної плати за 
земельні ділянки для фізичних та юри-
дичних осіб на 2021 рік».

12. Рішення набуває чинності з 
01.01.2022 року.

13.Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради та в друкованих засобах ма-
сової інформації.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки в межах 

населених 
пунктів

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки за 
межами 

населених 
пунктів

І Землі сільськогосподарського призначення. 01 
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 01.01 12 12
2 Для ведення фермерського господарства 01.02 - 12
3 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3,5 12
4 Для сінокосіння і випасання худоби 01.08 3,5 6
5 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.13 3,5 6
 ІІ Землі житлової забудови. 02 3,5 -

1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 02.01 3,5 -

2 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку. 02.03 3,5 -

3 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3,5 -
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3,5 -

ІІІ Землі громадської забудови. 03

1
Для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти (які 
не утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів) 
03.02 7 -

2 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07 7 10
2.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 7 -
2.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 7 -

2.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 7 -

2.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим 
газом( АЗС, ГНКС) 7 -

2.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 7 -

2.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності 
у сфері права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю 7 -

3 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування 03.08 7 -

3.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 7 -

4 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 
установ. 03.09 7 -

5 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 
обслуговування. 03.13 7 -

5.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 7 -
5.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 7 -
5.3 Заклади по ремонту взуття 6 -
5.4 Перукарні 6 -
5.5 Інші заклади побутового обслуговування 7 -

6 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови. 03.15 4 -

ІV Землі промисловості. 11

1
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами
11.01. 6 10

2
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості.

11.02 6 10

3 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної інфраструктури. 11.04 6 10

V Землі транспорту. 12

1 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства. 12.04 7 10

2 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту 12.06 7 10

VІ Землі зв’язку. 13

1 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій. 13.01 6 10

VIІ Землі енергетики.  14

1
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

14.02 7 10

VIІІ Землі запасу, резервного фонду та загального користування
1 Землі запасу 16.00 7 10
2 Землі резервного фонду 17.00 7 10
3 Землі загального користування  18.00 3 3

 
                                         Додаток № 2  

                    до рішення десятої сесії 
                      міської ради 8 скликання                                           

         від 07.07. 2021р. №5 

 
 

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 2022 рік та 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 
16 12 5322610600 Заводська міська територіальна 

громада 
  

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. 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 0,030 0,030 

07 Землі рекреаційного призначення 
07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення4 
0,100 0,100 0,100 0,100 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,050 0,050 5,000 2,500 
07.04 Для колективного дачного будівництва   3,000 1,500 5,000 2,500 
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 0,030 0,030 

08 Землі історико-культурного призначення  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини   
0,030 0,030 0,030 0,030 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,030 0,030 0,030 0,030 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,030 0,030 0,030 0,030 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 0,030 0,030 

09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг   
0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,100 0,100 0,100 0,100 

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

0,030 0,030 0,030 0,030 

10 Землі водного фонду 
10.01 Для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами  
3,000 1,500 5,000 2,500 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3,000 1,500 5,000 2,500 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3,000 1,500 5,000 2,500 

10.04 Для експлуатації та догляду за 3,000 1,500 5,000 2,500 

СТОР. 8 >>

ДОКУМЕНТИ
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________

рішенням десятої сесії Заводської міської ради
восьмого скликаннявід 07.07.2021 року №13 

СТАВКИ земельного податку
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року
 Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське, с. Вишневе, с. 

Піски, с. Бодаква, с. Нижня Будаківка, с. Яремівщина, с. Пісочки, с. Хрулі, с. Шевченки, 
с. Червоні Луки, с. Заморіївка

Код 
області 

Код 
району 

Код  
згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 
або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

           5322610600  Заводська міська рада 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва4 
1,000 1,000 3,000 3,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства4 1,000 1,000 3,000 3,000 
01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства4 
1,000 0,600 3,000 3,000 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства4 

1,000 0,600 3,000 0,600 

01.05 Для індивідуального садівництва4 1,000 0,600 3,000 0,600 
01.06 Для колективного садівництва4 1,000 0,600 3,000 0,600 
01.07 Для городництва4 1,000 0,600 3,000 0,600 
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1,000 0,600 3,000 0,600 
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства  
0,300 0,300 0,300 0,300 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1,000 0,600 3,000 0,600 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

1,000 0,600 3,000 0,600 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1,000 0,600 3,000 0,600 

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

0,300 0,300 0,300 0,300 

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

0,050 0,050 0,300 0,030 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,050 0,050 0,300 0,030 
02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 
0,050 0,050 0,300 0,030 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,050 0,050 0,300 0,030 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,050 0,050 0,300 0,030 
02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,050 0,050 0,300 0,030 
02.07 Для іншої житлової забудови   0,050 0,050 0,300 0,030 
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,050 0,050 0,030 0,030 

03 Землі громадської забудови  
03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій та 
органів4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3,000 3,000 5,000 3,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

3,000 1,500 3,000 1,500 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

3,000 1,500 5,000 2,500 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

3,000 3,000 5,000 2,500 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

0,050 0,050 0,030 0,030 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 

0,050 0,050 0,030 0,030 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,050 0,050 0,300 0,030 
02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,050 0,050 0,300 0,030 
02.07 Для іншої житлової забудови   0,050 0,050 0,300 0,030 
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,050 0,050 0,030 0,030 

03 Землі громадської забудови  
03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій та 
органів4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3,000 3,000 5,000 3,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

3,000 1,500 3,000 1,500 

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

3,000 1,500 5,000 2,500 

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

3,000 3,000 5,000 2,500 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

0,050 0,050 0,030 0,030 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 

0,050 0,050 0,030 0,030 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
обслуговування   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

0,030 0,030 0,030 0,030 

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

0,030 0,030 0,030 0,030 

04 Землі природно-заповідного фонду  
04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників  
0,030 0,030 0,030 0,030 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.10 Для збереження та використання пам’яток 
природи  

0,030 0,030 0,030 0,030 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

0,030 0,030 0,030 0,030 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів4 

3,000 1,500 3,000 1,500 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

3,000 1,500 3,000 1,500 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,000 1,500 3,000 1,500 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і каналами  

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3,000 1,500 5,000 2,500 

10.06 Для сінокосіння  3,000 1,500 5,000 2,500 
10.07 Для рибогосподарських потреб  3,000 1,500 5,000 2,500 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

3,000 1,500 5,000 2,500 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,030 0,030 0,030 0,030 
10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

3,000 1,500 5,000 2,500 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв 
та інших лікувально-оздоровчих закладів у 
межах прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

3,000 1,500 5,000 2,500 

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

0,030 0,030 0,030 0,030 

11 Землі промисловості 
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

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

3,000 3,000 5,000 3,000 

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

3,000 3,000 5,000 3,000 

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

3,000 3,000 5,000 3,000 

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)  

3,000 3,000 5,000 3,000 

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

3,000 3,000 5,000 3,000 

12 Землі транспорту 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту 
3,000 3,000 3,000 3,000 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту   

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту   

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту  

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту  

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

3,000 3,000 3,000 3,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту  

3,000 3,000 3,000 3,000 

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

3,000 3,000 3,000 3,000 

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

споруд телекомунікацій  
3,000 3,000 5,000 3,000 

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

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,000 3,000 5,000 3,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та 
для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

3,000 3,000 3,000 3,000 

14 Землі енергетики 
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

3,000 3,000 5,000 3,000 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

3,000 3,000 5,000 3,000 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії  

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

3,000 3,000 3,000 3,000 

15 Землі оборони 
15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил4 
1,000 1,000 1,000 1,000 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

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

1,000 1,000 1,000 1,000 

16 Землі запасу  1,000 1,000 2,000 1,000 
17 Землі резервного фонду  1,000 1,000 2,000 1,000 
18 Землі загального користування4 1,000 1,000 2,000 1,000 
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 0,030 0,030 

 

 
         Секретар міської ради                                                          Лариса МАЩЕНКО 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

    __________________
рішенням десятої сесії Заводської міської ради

восьмого скликаннявід 07.07.2021 року №13

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 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське, с. Вишневе, с. Піски, 

с. Бодаква, с. Нижня Будаківка, с. Яремівщина, с. Пісочки, с. Хрулі, с. Шевченки, с. Червоні 
Луки, с. Заморіївка.

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): у селах - не більш як 0,25 
гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
- 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 під-
готовки, 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 фізкультур-
но-спортивних товариств, їх місцевих осередків 
та відокремлених підрозділів, що є неприбут-
ковими та включені до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, за земельні ділянки, на 
яких розміщені їх спортивні споруди. У разі ви-
ключення таких установ та організацій з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, деклара-
ція подається платником податку протягом 30 
календарних днів з дня виключення, а податок 
сплачується починаючи з місяця, наступного за 
місяцем, в якому відбулося виключення з Реє-
стру неприбуткових установ та організацій.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК8 zv.gov.ua
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Додаток 1  до рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік та затвердження Положення про 
порядок справляння податку» 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням 10 сесії Заводської міської ради 8 скликання від 07 липня 2021р. №5

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2022 рік та 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 

          16                             12                   5322610600                                                                      Заводська міська територіальна громада 
 

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   

ДОКУМЕНТИ

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 
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   
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,2   0,2   
122 Будівлі офісні 
1220  Будівлі офісні5 

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 
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   

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 
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 
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   

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 
1251.8  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 

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 
1251.8  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 

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 
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   
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   

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 
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   -   

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 
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   

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 місько 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. 

Секретар міської ради                                                                                       Лариса  МАЩЕНКО
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунк-

тів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки за-
тверджуються 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 за-
значаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками 
після коми. 

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, від-
мінне 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, від-
мінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пунк-
ту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 

З іншими додатками та положеннями до  рішень пропонуємо ознайомитися на 
сайті Заводської міської ради: zv.gov.ua → Документи → Рішення міської ради → 10 
сесія міської ради.



1.07.2021 року Народний самоді-
яльний хореографічний колектив 
«Пролісок» відвідав гостинну Гру-
зію, взявши участь у Міжнародно-
му фестивалі «Золоте Руно».

Для учасників колективу це була 
перша така велика і важлива поїзд-
ка. На жаль, через карантинні умови 
конкурс було перенесено, тому цілий 
рік діти і керівник старанно готува-
лися, вивчали нові танці і вдоскона-
лювали вже набуті навички. Кожен 
йшов до своєї мети, переступаючи 
через перешкоди. 

Цілий рік важкої праці, терпіння, 
наполегливості, і ось перша малень-
ка перемога. Народний самодіяльний 
хореографічний колектив «Пролісок» 
став лауреатом 2 ступеня на Міжна-
родному фестивалі «Золоте Руно», 
де виступали такі країни, як Грузія, 
Україна, Казахстан, Білорусія, Туреч-
чина. Діти танцювали, як востаннє, 
на одній сцені із колективами із м. 
Горішні Плавні, Києва, Харкова, Дні-
пропетровська, Кременчука, Одеси.

Грузія надзвичайно гарна країна, 
із гостинними людьми, і прекрасни-
ми краєвидами. Люди там вражають 
своєю теплотою, щирістю і звичайно 
щедрістю, а від виду Кавказьких гір 
перехоплювало подих. Діти завжди 
були разом, відпочивали разом, під-
тримували один одного, показавши, 
яким повинен бути справжній колек-
тив. 

Гідний рівень у конкурсі і багато 
комплементів надихнули дітей вико-
нати ще більшу роботу.

Ось кілька приємних спогадів про 
Грузію від учасників «Проліску»:

Аліса Довгопол: «В Грузії дуже гар-
но, класно і весело. Ми добре відпо-
чили, але не забували про конкурс. Я 
дуже вдячна керівникові за цю подо-
рож. Все було супер!».

Софія Журавель: «Мені дуже спо-
добалось, що ми кожного ранку хо-
дили на море і в басейн. А також 
були дуже цікаві екскурсії. Ми бачи-
ли різних незвичайних тваринок. Але 
в першу чергу ми приїхали в Грузію 
на конкурс. Там була гарна сцена і на 
ній було зручно танцювати. Ми від-
разу зорієнтувалися на ній. Конку-
ренти були сильні. Але, незважаючи 
на це, ми справилися. Хочу сказати, 
що ми ніколи так круто не танцюва-
ли, як на цьому конкурсі. Ми вклали 
багато зусиль і приїхали з перемогою. 
Скажу одне: мені дуже-дуже сподо-

балося у Грузії».
Аріна Бабак: «З 1 по 7 липня відбу-

лась наша подорож до дружньої краї-
ни Грузії. Міста Батумі і Кобулеті вра-
зили нас своєю красою, природою, 
пам'ятками культури та колоритом, 
народ - гостинністю. Хореографічний 
колектив «Пролісок» приймав участь 

у Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Золоте Руно», де посів 2 повне місце. 
Дякую колективу і керівнику за весе-
лу та цікаву поїздку до Грузії. Грузія 
завжди залишиться у наших серцях». 

Вікторія Лукомська: «Відпочиваю-
чи в Грузії, я отримала неймовірне за-
доволення. Це не просто фестиваль. 

Це пізнання недосяжних висот, за-
хоплююче відчуття колективної сім'ї. 
Поєднання чудового морського від-
починку, веселих ігор та тренувань 
на свіжому сонячному повітрі, при-
носить незабутнє захоплення! «Про-
лісок» – найкраща команда!».

Вікторія ЖУРАВЕЛЬ, 
керівник Народного 

самодіяльного хореографічного 
колективу «Пролісок»

«ПРОЛІСОК» У ГРУЗІЇ УСПІХ
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Марко Полторацький, уродженець містечка 
Сосниця, що на Чернігівщині, належав до дав-
нього козацького роду. Олексій Розумовський 
запросив його до придворного хору, оскільки 
той мав прекрасний баритон. Згодом стає ке-
руючим Придворної співочої капели. Після за-
вершення служби Полторацький повертається 
до рідного містечка. Мав 22 дитини. Молодший 
син Петро став предводителем Лубенського 
дворянства. Одружився на Катерині Іванівні 
Вульф, доньці орловського губернатора.

У розкішній обстановці, під зеленим штоф-
ним балахіном з білим і зеленим пір’ям страуса 
у орловському помісті діда по материній лінії, 
Івана Петровича Вульфа, 11 лютого 1800 року 
народилася Анна Петрівна Полторатська. Усі 
гості, що відвідували породілю, мали покласти 
під подушку матері золоту прикрасу « на зубчик 
». Зростало дівча в розкоші і любові знаного сі-
мейства. Вона була улюбленицею матусі і діда. 
А от батько застосовував до доньки жорсткі ме-
тоди виховання. Страх до батьківського слова 
закарбувався на все життя.

Родина періодично змінювала місце прожи-
вання з с.Берегово на Орловщині на м.Лубни 
на Полтавщині. Дівчина отримала достойну 
домашню освіту, вільно спілкувалася фран-
цузькою, перечитала велику кількість книг до-
машньої бібліотеки. У Лубнах Анна жила до за-
міжжя, вела вільне провінційне життя: навчала 
сестер і брата, танцювала на балах, фліртува-
ла з кавалерами, мріяла про багате майбутнє… 
Та, як і в дитинстві, без заперечень слухалася 
батька і підкорялася йому мовчки. У 13 років їй 
відрізали довгу косу, щоб не було чим споку-
шати чоловічу стать. Тож, коли Петро Маркович 
вирішив влаштувати «щасливу» долю доньки, 
видати заміж лише за генерала, Анна не мала 
права на жодне заперечення.

На той час у Лубнах квартирував Єгерський 
полк. Серед військових у Анни було багато зна-
йомих і прихильників. Та батьки надали пере-
вагу дивізіонному генералові Керну. Молоду ді-
вицю нудило від залицянь і спілкування старого 
солдафона. Керн оселяється в будинку Петра 
Марковича. Батьки наполегливо рекомендують 
доньці частіше і люб’язніше спілкуватися з їх-
нім обранцем.

8 січня 1817 року у Лубенському храмі від-
булося вінчання 16-річної Анни Петрівни Пол-
торацької з 52-річним Єрмолаєм Федоровичем 
Керном.

Перші місяці заміжжя під постійним нагля-
дом батька здавалися юнці страшним сном. 
Ненависть до чоловіка ставала все більшою. 
Єдиною розрадою були поїздки до рідних та 
службові відрядження чоловіка. Того ж 1817 
року генерал Сакен, у якого служив Керн, готу-
вав огляд війська, де був присутній цар Алєк-
сандр І. Після параду проходив бал. Там від-
булася зустріч Анни Керн з государем. На неї 
імператору вказав Сакен, який особисто знав 
Анну. Алєксандр І запросив юну генеральшу на 
танець, а потім між ними відбувся короткий діа-
лог:

– Ваш чоловік – хоробрий воїн. Приїздіть до 
мене в Санкт-Петербург.

– Це неможливо. Мій чоловік перебуває на 
службі.

– Але ж він може взяти на пів року відпустку?
– Краще ви приїжджайте до Лубен. Лубни – 

це така краса!
– Приїду (сміючись), неодмінно приїду.
Наступного дня Анна поїхала до полкової 

каплички на полі Полтавської битви, де знову 
побачила імператора, він удостоїв Анну серйоз-
ним поклоном, а потім ласкавим з посмішкою.

Полтавський губернатор доніс Петру Марко-
вичу слова царя: « Вона – цілковито пруська 
королева, та королева вже відцвітає, а Керн у 
повному розквіті».

За гарну організацію огляду імператор наго-
родив Є.Ф.Керна премією в сумі 50 000 рублів.

Наступні маневри мали відбутися у Воз-
несенську. Керн вирішив подякувати царю 
особисто і звернувся до Сакена з проханням 
відбути на військовий огляд. Сакен був обра-
жений, що премію за полтавські маневри отри-
мав Керн, а не він, сказав, що не може надати 
відпустку. Єрмолай Федорович поїхав до Воз-
несенська без дозволу, порушивши субордина-
цію. Віднайшовши Сакена сплячим на останній 
станції перед Вознесенськом, забрав коней, 
що приготували для того і обігнав начальника. 
Генерал Сакен поскаржився царю, Керна звіль-
нили з армії.

Є.Ф. Керн з дружиною і новонародженою 
донькою Катериною (1818), хрещеним батьком 
котрої обрано імператора, їде до столиці про-
хати у царя бодай якесь місце служби. Але ім-
ператор відмовив у зустрічі. Знаючи щоденний 
графік прогулянок царя, Єрмолай Федорович 
примушує Анну в мороз і заметіль проходитися 
вздовж набережної в надії на зустріч з Алєксан-
дром І. Жодного разу цар не зустрівся.

Анна Петрівна гостює у домі своєї тітки 

Олександри Олениної. Саме тут вона знайо-
миться з К. і О. Брюловими, О. Кіпренським, М. 
Гнєдичем, В. Жуковським, М.Карамзіним. Тут 
відбулася перша зустріч з Алєксандром Пушкі-
ним, на той час ще невідомим поетом.

Та одного разу, коли А.Керн їхала в кареті 
по Поліцейському мосту, у відкритому вікні по-
бачила імператора, привітала його поклоном, у 
відповідь отримала поклон і посмішку, це до-
водило, що її впізнали. За декілька днів колиш-
ньому дивізіонному командиру Кернові осо-
бисто від царя запропоновано бригаду в Дерпті 
(тепер м. Тарту в Естонії). Так погляд дружини 
царській персоні повернув на службу чоловіка.

Родина постійно переїжджала від міста до 
міста.. Анна вела розмірена тихе життя, чоло-
вік постійно займався військовими справами. У 
вересні 1819 року поблизу Риги проводились 
чергові маневри. Напередодні імператор вла-
штував обід, на якому був і Керн. Перебуваючи 
у стані страху перед немилістю царя, Єрмолай 
Федорович був ні живий, ні мертвий. Та після 
обіду Алєксандр І підходив по черзі до генера-
лів, зупинився і напроти Керна:

– Здрастуйте! Дружина ваша тут? Сподіваю-
ся, вона буде на балу?

– Дякую вам за вашу увагу. Так, вона нео-
дмінно буде.

Цей діалог Керн зрозумів як примирення і 
миттєво поїхав за дружиною. Анна мала звич-
ку неквапливо збиратися на світські заходи, це 
дратувало чоловіка. Наголошував, що недобре 
з’являтися на балу після імператора.

Чита Керн зайшла до зали, царя ще не було. 
Усі присутні звернули увагу на тюлеву сукню 
із атласа, корону у вигляді папороті, з-під якої 
опускалася довга коса. Цього вечора Анна Пе-
трівна мала найбільший успіх, який коли-не-
будь зустрічала у вищих колах. Під величаль-
ний гімн з’явився імператор, і бал завирував за 
звичними правилами етикету. Цар-кум швидко 
віднайшов генеральшу Керн, адресував їй най-
вишуканіші компліменти, навзаєм Анна подяку-
вала, за відновлення прихильності до чоловіка:

- Я бачив Вас мигцем у Петербурзі. Ви розу-
мієте, що по-іншому не могло бути? Я пам'ятаю, 
як ми молилися в тій маленькій церкві в Полта-
ві. Якщо Ви пам'ятаєте?

– Такі миті не забуваються.
– Ніколи не забуду першу хвилину, коли я 

вас побачив! Скажіть, чи не бажаєте ви чогось? 
Чи можу я бути вам чимось корисним?

– Після повернення прихильності до мого 
чоловіка нічого не треба, і цим я щаслива.

– Я хочу, щоб вам було добре! Звертайтеся 
до мене як до рідного батька. Чи будете ви за-
втра на маневрах?

– Звісно, обов’язково буду.
Маневри сорокатисячного корпусу відбува-

лися на великому полі, де у самому краю було 
споруджено красиву галерею, з балкона якої 
дами спостерігали за імпровізованою баталією. 
Внизу був накритий стіл, за яким обідав цар. 
Коли імператор спрямував свій погляд на бал-
кон, він зустрівся з поглядом А.Керн. Встаючи 
із-за столу, Алєксандр І, попрощавшись з усіма, 
поклонився особисто їй. Генерал Сакен, по-
мітивши галантний жест царя, промовив: «Го-
сударе, мені її жаль!» Це була остання зустріч 
Анни Керн з імператором.

Життя з чоловіком, котрий з кожним днем 
ставав для неї ненависнішим, ставало дедалі 
нестерпним для молодої і наївної жінки. Не-
нависть до чоловіка переросла у нелюбов до 
доньки. А коли дізналася, що вагітна другою 
дитиною, зненавиділа її ще в утробі.

26 вересня 1823 року Є.Ф.Керн призначе-

ний комендантом в Ригу. Анна тимчасово по-
вертається в Лубни. Тут вона знайомиться із 
молодим, люб’язним і симпатичним молоди-
ком-сусідом Аркадієм Гавриловичем Родзян-
кою, котрий товаришував з А.Пушкіним і непо-
гано віршував. Звісно ж, що жарина почуттів 
не могла довго тліти. Між молодими людьми 
зав’язуються не лише дружні стосунки. Він до-
правляв милій сусідці твори А.Пушкіна, на той 
час вже знаного поета.

У липні Анна повертається до Керна в Ригу. 
По дорозі гостює у своєї тітки в Тригорсько-
му. Якось обідньої пори до будинку завітав 
А.Пушкін, що мешкав неподалік у Михайлів-
ському. Тітонька ввічливо відрекомендувала 
його своїй небіжці. Розмова була коструба-
тою. Настрій Пушкіна різко змінювався, відчу-
валося хвилювання в обох. Наступного разу 
А.С.Пушкін прийшов зі своїми творами, пер-
шою слухачкою «Циганів» стала Анна. Вони 
зустрічалися, гуляли по старому саду в помісті 
Пушкіна, згадували першу зустріч, відчули вза-
ємні почуття… Щоб не сталося « сімейної ката-
строфи», тітонька вирішила відвести племінни-
цю до чоловіка.

У день від'їзду А.Керн до Риги Пушкін при-
був вранці і на прощання подарував їй ІІ части-
ну «Онєгіна». Серед нерозрізаних листів Анна 
знайшла вчетверо складений аркуш, швидко 
розгорнувши, почала читати вголос: «Я помню 
чудное мгновенье…». Дочитавши вірш, хотіла 
покласти його в скриньку, та Пушкін вирвав ар-
куш з її рук, і та ледь випрохала повернути по-
дарунок їй. Після від’їзду з Тригорського слідом 
в Ригу йшли палкі листи Пушкіна до жінки, що 
стала його музою. Анна не може знайти спіль-
ної мови з чоловіком. Вона залишає ненави-
сного Керна і їде до столиці. 

Навесні 1826 року померла чотирирічна 
донька. Анна не була на похороні, бо була при 
надії третьою донькою Ольгою, яка померла у 
1834 році. Не дивлячись на трагічні моменти, 
Петербурзький період життя А.Керн залишив 
найсвітліший слід в її долі. Хоча вищі столичні 
кола її зневажали, та такій увазі від чоловіків 
заздрила не одна світська дама. Анна не стри-
мує свої почуття і бажання. У неї закохують-
ся: барони-брати Дельвіге, двоюрідний брат 
А.Вульф, Л.Пушкін (брат Алєксандра Пушкіна), 
філософ Д. Веневітинов, Л С.Соболєвський. 
Одним відповідає взаємністю, з іншими флір-
тує. Палкість серця провокувала її на нові захо-
плення, це була жінка з гарячими пристрастя-
ми, котра свідомо і майже відкрито віддавалася 
своїм почуттям. А. С. Пушкін у листі до Вульфа 
назвав її «вавилонською блудницею».

У 1837-38 р. А. Керн мешкає в маленьких 
приватних квартирах з донькою Катериною. Їх 
часто відвідує Михайло Глінка, котрий спочатку 
проявляв симпатії до матері, а потім закохався 
в доньку. Він пише музику на поезію А.Пушкіна 
«Я помню чудное мгновенье» і присвячує її Ка-
терині Керн. Таким чином, це посвята і мате-
рі, і доньці одночасно. Саме під час написан-
ня музики Михайло Іванович втратив оригінал 
тексту, написаний великим поетом, що надала 
йому Анна Петрівна.

Є.Ф. Керн не міг пробачити зраду дружини, 
відмовив їй у грошовому забезпеченні, нама-
гаючись повернути у такий спосіб. Позбавле-
на будь-яких засобів для існування, обібрана 
батьком і близькими, вона намагається відсу-
дити материнський маєток, в чому їй безуспіш-
но допомагав А.Пушкін. Підробляла епізодич-
ними перекладами. 

На момент закінчення Смольного інсти-
туту Катериною раптово з’явився Є.Ф. Керн, 
котрий мав намір забрати доньку. Анна нео-
дноразово зверталася до імператора Ніколая 
про надання їй фінансової допомоги. Дякуючи 
клопотанням В. Адлєрберга, вона отримала 
2000 рублів, а Є.Ф.Керну був надісланий запит, 
чому він не утримує дружину. Генерал наді-
слав царю довгу відповідь із скаргою на дру-
жину, яка вже 10 років живе окремо від сім'ї і 
веде розпусне життя. Та Керну було вказано, 
що він відповідно до Закону зобов'язаний до-
стойно утримувати дружину. Єрмолай Федо-
рович звертається з проханням до військового 
міністра А. Чернишова, щоб силою закону при-
мусити А.Керн жити з чоловіком. Справа була 
передана до міністра юстиції, але 8 лютого 
1841 року Керн помер, не дочекавшись її ви-
рішення. Після смерті чоловіка Анна Петрівна 
отримала достойну пенсію і безмежну свободу.

Остання зустріч А.Керн з Пушкіним відбула-
ся незадовго до трагічної загибелі поета. Він 
відвідав Анну, щоб висловити свої співчуття у 
зв’язку із смертю її матері. 1 лютого 1837 року 
муза Алєксандра Сєргєєвіча невтішно плакала 
і молилася на відспівуванні поетичного генія в 
напівтемряві Конюшинної церкви.

У квітні 1841 року до Петербурга родичі 

привезли 16-річного троюрідного брата Анни 
Петрівни Олександра Маркова-Виноградсько-
го для навчання у 1-ому кадетському корпусі. 
Вона замінила йому матір, котра померла у 
1837 році. Відвідувала його в корпусі, брала до 
себе у відпустку і поступово захопилася моло-
дим красенем, котрий в свою чергу закохався 
до безтями у привабливу 36-річну кузену. Це 
було кохання, яке так довго вона шукала. У 
1939 році у них народився син Олександр, ко-
трому Анна Петрівна віддала всю свою мате-
ринську ніжність, хоча офіційно була дружиною 
Керна. Лише після смерті Єрмолая Федоровича 
Анна офіційно оформляє шлюб. Вона свідомо 
відмовляється від пристойної пенсії за помер-
лого чоловіка, від звання «превосходитель-
ства» та батьківської матеріальної підтримки. 
Олександр Васильович заради кохання втра-
тив матеріальне благополуччя, стосунки з рід-
ними, майбутню кар’єру.

Після навчання у корпусі Олександр вступає 
до офіцерських класів Артилерійського учили-
ща та, не закінчивши курсу, переходить в стрій 
7-ої артилерійської бригади, що базувалася в 
Лохвиці, Лубнах і Хоролі; а у квітні 1842 року 
він вийшов у відставку. 25 липня у помісті Пе-
тра Марковича Полторацького у селі Лучки, 
що неподалік Лохвиці, відбулося весілля Анни 
Петрівни і Олександра Васильовича Маркових-
Виноградських. Вінчання відбулося у місцевій 
церкві

Батько був дуже розгніваний на доньку за 
такий крок, оскільки молодий чоловік не мав 
ніякого чина, ще й Анна втратила пенсію за 
колишнього чоловіка. Він відмовляється на-
давати будь-яку матеріальну допомогу. Кілька 
років подружжя мешкає у Лучках. Виноградські 
вирізнялися від тогочасних лубенців своїм аль-
труїзмом. Вони безкоштовно навчали дівчаток 
з бідних родин, надавали посильну допомогу 
тим, кого торкнулося горе. Майже єдині постій-
но відвідували Лубенську публічну бібліотеку 
і цікавилися літературними новинами, Анна 
Петрівна знала усіх зарубіжних класиків. Ними 
засновано Лубенське кредитно-ощадне това-
риство.

У Анни Петрівни виявили підозру на тубер-
кульоз. Подружжя переїздить на Чернігівщину 
у містечко Сосницю, де у Олександра Васильо-
вича була невелика садиба. Тут дружина лікує 
свій недуг. У маєтку мешкала їхня спільна тітка, 
котра не могла змиритися з цим шлюбом.

По життю Виноградський був невдахою, не 
володіючи жодними талантами, окрім чистого 
серця і чутливої душі, він не вмів заробляти на 
хліб. У Сосниці мав невдалу службу , яка не за-
безпечувала потреби сім'ї. І подружжя вирішує 
їхати до столиці. Тут Олександр Васильович 
влаштовується домашнім учителем, але через 
два роки йому відмовили. Він продає будинок у 
Сосниці, щоб якось утриматися фінансово. Че-
рез матеріальну скруту Анна Петрівна продава-
ла листи А.Пушкіна, адресовані їй, по 5 рублів 
за кожен. Згодом Виноградський отримує місце 
в Департаменті справ. У 1865 році вийшов у 
відставку з незначною пенсією.

Анна Петрівна була знайома з передовими 
людьми того часу: А.І. Криловим, І.С. Тургенє-
вим, Ф.І. Тютчевим. Упродовж життя вона вела 
щоденники, а у літньому віці писала змістовні 
спогади, які згодом стали неоціненним матеріа-
лом для пушкіністів та інших літературознавців. 
У російську літературу вона увійшла як мемуа-
ристка.

Після відставки Олександра Васильовича 
подружжя вело подорожній спосіб життя. Їздили 
на відпочинок за кордон, відвідували родичів і 
знайомих у Тверській губернії, в Києві, Лубнах, 
Ковно, Москві, Прямухині. Останні роки Олек-
сандр Васильович тяжко хворів і помер 28-го 
січня 1879 року від раку шлунку, похований у 
с. Прямухино. Після смерті батька Олександр 
Олександрович перевіз матір до Москви.

Анна Петрівна до самої смерті залишалася 
людиною з ангельською душею. Не дивлячись 
на значну різницю у віці, подружжя прожило 
життя в злагоді і взаємному коханні.Пережила 
свого чоловіка лише на 4 місяці, померла після 
параліча 27 травня 1879 року. Похоронили по-
близу давньої кам'яної церкви у селі Прутня не-
подалік м. Торжок. Зливи розмили дорогу, тому 
небіжчицю не змогли довезти до місця похо-
вання чоловіка. За збігом обставин, коли труна 
з покійницею виїжджала із Москви, до Москви 
везли пам'ятник А.С.Пушкіну. Так поет востаннє 
« зустрівся » зі своєю музою.

Син Виноградських Олександр після смерті 
батьків наклав на себе руки. Йому не було й 40 
років. Донька Анни Катерина прожила довге і 
спокійне життя, померла у 1904 році.

Олександр Дроб’язко, 
краєзнавець.

АННА КЕРН ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ СКРУТИ 
ПРОДАВАЛА ЛИСТИ О.ПУШКІНА

 ЦІКАВО ЗНАТИ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Випускний – свято особливе і уро-
чисте, радісне, довгоочікуване, веселе 
і, в той же час, сумне. Адже доводиться 
прощатися з рідним навчальним закла-
дом, затишними аудиторіями, дороги-
ми серцю друзями та старшими настав-
никами. Саме вони, викладачі, чотири 
роки готували студентів до самостійно-
го і дорослого життя.

Випускники ВСП «ЛОХВИЦЬКИЙ 
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХО-
ВИЙ КОЛЕДЖ ПДАУ» разом з батька-
ми, викладачами, друзями і знайомими 
зібралися на подвір’ї коледжу, де на них 
чекала дуже приємна та урочиста мить – 
вручення дипломів.

Та спочатку були дуже теплі і щирі ві-
тання. Директор коледжу Корнієнко Ві-
ктор Миколайович побажав випускни-
кам продовжувати навчання за обраним 
фахом, віри у завтрашній день, надії на 
власні сили, цілеспрямованості і ніколи 
не зупинятися на досягнутому.

До випускників звернувся міський 
голова Сидоренко Віталій Володимиро-
вич, який побажав випускникам успіхів, 
наснаги, терпіння та нових досягнень в 
житті. А також відмітив , що грошову на-
городу отримають студенти, які закінчи-
ли коледж з відмінними успіхами: Руден-
ко Аліна, Пономаренко Віталій, Сторчай 
Владислав, Шамкало Ігор.

Мама випускника Пащенко Лариса 
Миколаївна дуже тепло подякувала пе-
дагогічному колективові за навчання та 
виховання дітей. Вона побажала молоді 
рухатися вперед, ставити перед собою 
найсміливіші завдання і втілювати їх у 
життя.

Керівники груп Бутко Лариса Олек-
сіївна та Роман Неля Станіславівна у 
привітаннях висловили впевненість, що 
знання, здобуті в коледжі, випускники 
примножать, а диплом молодшого спе-

ціаліста харчової галузі стане стартом до 
нових висот.

Диплом молодшого спеціаліста спе-
ціальностей ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ та 

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, а 
також свідоцтво про повну загальну се-
редню освіту, грамоти за досягнення в 
навчанні, спорті та художній самодіяль-
ності випускникам вручили директор ко-
леджу Корнієнко Віктор Миколайович і 
завідувачка механіко-технологічним від-
діленням Мусієнко Ліана Олександрівна.

Дорогі випускники! Щиро бажаємо 
вам міцного здоров’я, успіхів, особистих 
перемог. Нехай знання, отримані в ко-
леджі, стануть запорукою майбутніх до-
сягнень. Щедрої вам долі, вірних друзів, 
оптимізму та невичерпної енергії. Щастя 
вам у всьому! У добру путь!

А. ТАРАНСЬКА, 
викладач коледжу

Боксери нашого клубу, на запрошен-
ня наших друзів зі спорткомплексу ХТЗ, 
прийняли участь у матчевій зустрічі з 
боксу між командами Харкова та Харків-
ської області. Так вийшло, що капітаном 
збірної Харківської області став наш бок-
сер Ігор Буряк. Ігор роздільним рішен-
ням поступився місцевому боксеру та за-
йняв друге місце на турнірі у категорії 64 
кг серед молоді. Також другим став наш 
боксер 2009 р.н. Соляник Євген у катего-
рії 50кг. Всі боксери отримали призи від 
міського голови міста Харкова Терехова 
І.О. Цей турнір відвідали почесні гос-
ті, наші земляки, Олександр Хижняк та 
його батько. Цього року Олександр буде 
представляти нашу країну на Олімпіаді 
2020 в Японії.

У місті Полтава, з 17 по 20 червня, прой-
шов чемпіонат області з боксу серед юні-
орів та молоді. Буряк Ігор з нашого клубу 

став третім серед молоді у категорії 64 кг.
Олексій Оніщенко, 

голова БК «АЛЕКС»

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЇ!
У відділі соціального захисту населення виконавчого комітету 

Заводської міської ради необхідно отримати повідомлення 
про призначення (відмову) субсидії на літній період.

КОГОРТА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

НОВИНИ БОКСУ
Результати IХ туру:

«Лохвиця» – «Прогрес» (Піски) 2:1;
«Харківці» – «Погарщина» 0:2;
«Чорнухи» – «Газовик» (Заводське), 0:3;
«Озничі» (Вирішальне)– «Перемога» 

(Г.Їсківці), +/- (3:0);
«Сула» (Бодаква) – «Темп» (Риги) 3:0;

«Ісківці» – «Сокіл» (Токарі) 0:2;
«Дружба» (Яхники) – вільні від гри в турі.
Кращі бомбардири: Заславець Вячеслав 

«Газовик» (Заводське) –16, Мироненко Та-
рас «Лохвиця» –13, Кононенко Костянтин 
«Газовик» (Заводське) – 11. 

ЧЕМПІОНАТ ЛОХВИЧЧИНИ З ФУТБОЛУ

Турнірна таблиця відкритого чемпіонату Лохвиччини з футболу. 
ІХ тур, 11.07.2021 р.




