
Додаток 1

до рішення сесії селищної ради 

№ 12 від 20.06.2019 р

Ставки земельного податку
на 2020 рік, 

введені в дію з 1 січня 2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва

48 4823383702 4823355300 смт Воскресенське

48 4823383702 4823381300 с. Калинівка

48 4823383702 4823383900 с. Пересадівка

Вид цільового призначення земель

Ставки податку 
(% нормативної грошової оцінки) 

За земельні ділянки,
нормативну грошову

оцінку яких проведено
(незалежно від

місцезнаходження)

За земельні ділянки за
межами населених

пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не

проведено

Код Назва

для
юридичних

осіб

для фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)

для
юридичних

осіб

для фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)

1 2 3 4 5 6

01 Çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ 

1,000 1,000 5,000 5,000

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва  

1,000 1,000 5,000 5,000

01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 5,000 5,000

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

1,000 1,000 5,000 5,000

01.04 Для ведення підсобного сільського 1,000 1,000 5,000 5,000



господарства 

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000

01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 5,000 5,000

01.07 Для городництва 1,000 1,000 5,000 5,000

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 5,000 5,000

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 5,000 5,000

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства 

1,000 - 5,000 -

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві 

1,000 - 5,000 -

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових
ринків сільськогосподарської продукції 

1,000 - 5,000 -

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення  

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

02 Çåìë³ æèòëîâî¿ çàáóäîâè х х х х

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

0,030 0,030 - -

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

0,030 0,030 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,030 0,030 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання 

0,030 0,030 - -

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів
 

0,030 0,030 - -

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва 

0,030 0,030 - -

02.07 Для іншої житлової забудови  0,030 0,030 - -

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

0,030 0,030 - -

03 Çåìë³ ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè х х х х

03.01 Для будівництва та обслуговування 1,000 - - -



будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування  

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

1,000
- - -

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги 

1,000
- - -

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

1,000
- - -

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування  

1,000
- - -

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів 

1,000
- - -

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ 

1,000 1,000 - -

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 

1,000 1,000 5,000 5,000

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки 

1,000 - 5,000 -

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування 

1,000 - 5,000 5,000

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування  

1,000 1,000 5,000 5,000

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів МНС

1,000 - 5,000 5,000

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови  

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

04 Çåìë³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó 
х х х х



04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників 

- - - -

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

- - - -

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

- - - -

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

- - - -

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків 

- - - -

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків 

- - - -

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

- - - -

04.08 Для збереження та використання 
заказників 

- - - -

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ 

- - - -

04.10 Для збереження та використання 
пам'яток природи 

- - - -

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків 

- - - -

05 Çåìë³ ³íøîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ х х х х

06 Çåìë³ îçäîðîâ÷îãî ïðèçíà÷åííÿ (çåìë³, ùî 
ìàþòü ïðèðîäí³ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³, 
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
çàõâîðþâàíü ³ ë³êóâàííÿ ëþäåé)  

х х х х

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

1,000 1,000 5,000 5,000

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів 

- - - -

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000



07 Çåìë³ ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ х х х х

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів рекреаційного призначення  

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва 

1,000 1,000 5,000 5,000

07.04 Для колективного дачного будівництва  1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

08 Çåìë³ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ х х х х

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 
культурної спадщини  

1,000 - 5,000 -

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів 

1,000 - 5,000 -

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення 

1,000 - 5,000 -

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

1,000 - 5,000 -

09
Землі лісогосподарського призначення

х х х х

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов'язаних з ним послуг  

0

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

- - - -

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

- - - -

10 Çåìë³ âîäíîãî ôîíäó х х х х

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об'єктами 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 1,000 1,000 5,000 5,000



відведення 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 1,000 1,000

10.07 Для рибогосподарських потреб 1,000 1,000 1,000 1,000

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних
цілей 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт 

1,000 1,000 5,000 5,000

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд 

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

11 Çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³ х х х х

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 5,000

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 5,000

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

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

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 

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



інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води) 

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

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

12 Землі транспорту х х х х

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

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

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель
і споруд морського транспорту  

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

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель
і споруд річкового транспорту  

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

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

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

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель
і споруд авіаційного транспорту 

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

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 5,000 5,000

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

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

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель
і споруд іншого наземного транспорту 

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

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

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

13 Землі зв'язку х х х х

13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів 
і споруд телекомунікації 

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

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

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку 

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

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05
та для збереження і використання земель

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



природно-заповідного фонду

14 Землі енергетики х х х х

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

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

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

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

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

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

15 Землі оборони х х х х

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил України

1,000 - 5,000 -

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
внутрішніх військ МВС

1,000 - 5,000 -

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної прикордонної служби 
України

1,000 - 5,000 -

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби безпеки України

1,000 - 5,000 -

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної спеціальної служби 
транспорту

1,000 - 5,000 -

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки України

1,000 - 5,000 -

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, створених відповідно до законів 
України, військових формувань

1,000 - 5,000 -

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

1,000 - 5,000 -

16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000

17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000

18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 5,000

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

1,000 1,000 5,000 5,000

      



Селищний голова                                                       О. ШАПОВАЛОВ

Додаток 2

                                                                       до рішення сесії селищної ради
№ 12 від 20.06.2019 р

Пільги зі сплати земельного податку
на 2020 рік, 

введені в дію з 1 січня 2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код
області

Код району Код КОАТУУ Назва

48 4823383702 4823355300 смт Воскресенське

48 4823383702 4823381300 с. Калинівка



48 4823383702 4823383900 с. Пересадівка

Ãðóïà ïëàòíèê³â, êàòåãîð³ÿ/ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê Ðîçì³ð ï³ëüãè 

(ó â³äñîòêàõ)

²íâàë³äè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóïè 100

Ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ âèõîâóþòü òðüîõ ³ á³ëüøå ä³òåé â³êîì äî 18 
ðîê³â

100

Ïåíñ³îíåðè (çà â³êîì) 100

Âåòåðàíè â³éíè òà îñîáè, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó»

100

Ô³çè÷í³ îñîáè, âèçíàí³ çàêîíîì îñîáàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

100

Âëàñíèêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çåìåëüíèõ ÷àñòîê (ïà¿â) òà 
çåìëåêîðèñòóâà÷³ – íà ïåð³îä ä³¿ ºäèíîãî ïîäàòêó 
÷åòâåðòî¿ ãðóïè – çà óìîâè ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà 
çåìåëüíèõ ÷àñòîê (ïà¿â) â îðåíäó ïëàòíèêó ºäèíîãî ïîäàòêó 
÷åòâåðòî¿ ãðóïè

100

Ñàíàòîðíî-êóðîðòí³ òà îçäîðîâ÷³ çàêëàäè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
³íâàë³ä³â, ðåàá³ë³òàö³éí³ óñòàíîâè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
³íâàë³ä³â

100

Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè, ï³äïðèºìñòâà òà 
îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çàñíîâàí³ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â 
òà ñï³ëêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ³ º ¿õ ïîâíîþ 
âëàñí³ñòþ, äå ïðîòÿãîì ïîïåðåäíüîãî êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ ê³ëüê³ñòü 
³íâàë³ä³â, ÿê³ ìàþòü òàì îñíîâíå ì³ñöå ðîáîòè, ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 
50 â³äñîòê³â ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ÷èñåëüíîñò³ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â
îáë³êîâîãî ñêëàäó çà óìîâè, ùî ôîíä îïëàòè ïðàö³ òàêèõ ³íâàë³ä³â 
ñòàíîâèòü ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó íå ìåíø ÿê 25 â³äñîòê³â ñóìè 
çàãàëüíèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³

100

Äîøê³ëüí³ òà çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íåçàëåæíî â³ä 
ôîðìè âëàñíîñò³ ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ

100

Çàêëàäè êóëüòóðè, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


Çàêëàäè íàóêè (êð³ì íàö³îíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ äåíäðîëîã³÷íèõ 
ïàðê³â), ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî 
àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Çàêëàäè îñâ³òè, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê 
êîøò³â äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Çàêëàäè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ 
çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ äèòÿ÷³ ñàíàòîðíî-êóðîðòí³ çàêëàäè òà 
çàêëàäè îçäîðîâëåííÿ ³ â³äïî÷èíêó, à òàêîæ äèòÿ÷³ ñàíàòîðíî-
êóðîðòí³ òà îçäîðîâ÷³ çàêëàäè Óêðà¿íè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà 
áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ º íåïðèáóòêîâèìè 
³ âíåñåí³ êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é

100

Äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ öåíòðè îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, øêîëè 
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, öåíòðè ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ, öåíòðè ç ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
³íâàë³ä³â, äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè, à òàêîæ öåíòðè 
îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, 
äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè ³ ñïîðòèâí³ ñïîðóäè 
âñåóêðà¿íñüêèõ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ, ¿õ 
ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â òà â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî º 
íåïðèáóòêîâèìè òà âêëþ÷åí³ äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é, çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ ðîçì³ùåí³ ¿õ ñïîðòèâí³
ñïîðóäè

100

Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
îðãàíè ïðîêóðàòóðè, ñóäè, çàêëàäè, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, 
â³éñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ, óòâîðåí³ â³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â Óêðà¿íè, 
Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè òà Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà 
Óêðà¿íè, îðãàíè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, 
ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî àáî 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

100

Ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè – äëÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä 
îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

100

Селищний голова                                                          О.ШАПОВАЛОВ






