
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXШ  СЕСІЯ VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ                                                                                                 

РІШЕННЯ                                               

01  липня  2022р.                               м.Стрий                                           №   1161                                                                                      

13581000000
код бюджету

Про внесення змін до рішення
IX сесії  VІII  демократичного скликання від 
24 червня 2021 року № 419 «Про місцеві податки»

Керуючись Податковим Кодексом України  та п.п.24 п.1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни в додаток №3 «Ставки місцевих податків»  до рішення  IX 
сесії Стрийської міської ради VІII демократичного скликання від 24 червня 2021 
року № 419  «Про місцеві податки», а саме:

1.1. пункт 1 викласти в новій редакції:

¹
ï/ï

Назва податку Розмір податку встановленого 
міською радою

1. Збір за місця паркування транспортних 
засобів 

0,012 відсотка мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового 
(звітного) року за 1кв.м. площі 
земельної ділянки за кожний день 
провадження діяльності.

            2. Внести зміни в додаток №4 «Ставки земельного податку»  до рішення  IX 
сесії Стрийської міської ради VІII демократичного скликання від 24 червня 2021 
року № 419  «Про місцеві податки», а саме:



  2.1. ставки по кодах виду цільового призначення земель 10.01, 10.02, 10.08 
пункту 10 землі  водного фонду; 11.04 пункту 11 землі промисловості ;  12.01, 
12.04, 12.05, 12.08, 12.09 пункту 12 землі  транспорту; 14.01, 14.02 пункту 14 землі  
енергетики та пункт 20 викласти в новій редакції:

Ставки податку 

(відсотків нормативної грошової оцінки)

Вид цільового призначення земель
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження)

за земельні ділянки , 
нормативну 
грошову оцінку 
яких не проведено  
(за межа-ми 
населених пунк-тів 
або в межах 
населених пунктів)

код2 найменування
для 

юридичних 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичних 

осіб

для 
фізичних 

осіб
10                          Землі водного фонду

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами 

2,0 2,0 5,0 3,0

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 

2,0 2,0 5,0 3,0

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

2,0 2,0 5,0 3,0

11        Землі промисловості
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) 

2,0 2,0 5,0 5,0

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 
транспорту

3,0 3,0 5,0 5,0

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

2,0 2,0 5,0 5,0

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту 

2,0 2,0 5,0 5,0

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

2,0 2,0 5,0 5,0



Вид цільового призначення земель

Ставки податку 

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження)

за земельні ділянки , 
нормативну 
грошову оцінку 
яких не проведено  
(за межа-ми 
населених пунк-тів 
або в межах 
населених пунктів)

код2 найменування
для 

юридичних 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичних 

осіб

для 
фізичних 

осіб
операцій 

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту 

2,0 2,0 5,0 5,0

14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, 

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

2,0 2,0 5,0 5,0

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

2,0 2,0 5,0 5,0

20. За земельні ділянки, які перебувають 
у постійному користуванні суб'єктів 
господарювання (крім державної, 
комунальної форми власності 
та  магазинів в сільській території ) 
для усіх видів (кодів) цільового 
призначення земель.  

5,0 5,0 5,0 5,0

   3. Внести зміни в додаток № 8 « Перелік вулиць відведених для організації 
паркувальних майданчиків м.Стрия» до рішення  IX сесії Стрийської міської ради 
VІII демократичного скликання від 24 червня 2021 року № 419  «Про місцеві 
податки» , а саме:

    3.1 виключити слова і цифри 
вул.Охримовича 265,0 відведені місця 15
вул.Болехівська 162,0 відведені місця 9
вул.Устияновича 175,0 відведені місця 10
вул.Крива 147,0 відведені місця 8
вул.Шашкевича 278,0 відведені місця 15
вул.Драгоманова 185,0 відведені місця 10

    3.2 доповнити  словами і цифрами



вул.Торговиця 159,0 відведені місця 12

 4. Дане рішення вступає в дію  з 1 січня 2023 року.

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови (М.Дмитришина) та постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчука).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


