Ставки місцевих податків і зборів на 2022 рік:
Детальна інформація опублікована на сайті Державної податкової служби України у розділі
«Законодавство» підрозділ «Податки, збори, платежі»
ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Назва
Нормативний документ
територіально
ї одиниці

м. Дружківка

Рішення Дружківської
міської ради

м. Дружківка

Зміни до Рішення
Дружківської міської ради

с.ОлексієвоДружківка

Рішення ОлексієвоДружківської селищної ради

с. Райське

Рішення Райської селищної
ради

с.
Миколайпілля
с. Торське

Рішення Миколайпільської
сільської ради
Рішення Торської сільської
ради

Номер, дата
нормативного документу

№6/14-42 від 05.01.2012

Розмір єдиного податку на місяць

I група платників – ставка у
відсотках до прожиткового
мінімуму для працездатних
осіб на 1 січня звітного року
Від 7% до 10% (в залежності
від виду діяльності)

II група платників – ставка у
відсотках до мінімального
розміру заробітної плати
на 1 січня звітного року
Від 10% до 15% (в
залежності від виду
діяльності)

№7/20-9 від 25.01.2017

№ 7/15-5 від 26.01.2017

Від 7% до 10% (в залежності
від виду діяльності)

Від 10% до 15% (в
залежності від виду
діяльності)

№6/11-2 від 27.12.2011

Від 4% до 10% (в залежності
від виду діяльності)

Від 10% до 15% (в
залежності від виду
діяльності)

№ VII/20-4 від 24.01.2017

10%

10%

№ VI/41-249 від
23.01.2015

10%

20%

с. Кіндратівка
с. Софіївка

Рішення Кіндратівської
сільської ради
Рішення Софіївської
сільської ради

№ VI/58-2 від 24.03.2015

10%

20%

№ VII/29-157 від
22.01.2018

10%

10%

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Назва
територіальної
одиниці

Нормативни
й документ

Номер, дата
нормативного
документу

Розмір податку на нерухомість на рік за 1 кв.м. у %-х від

мінімального розміру заробітної плати на 1 січня звітного року

Житлова нерухомість

м. Дружківка

Рішення
Дружківської
міської ради

№6/57-1 від 08.07.2015

м. Дружківка

Зміни до
рішення
Дружківської
міської ради

№ 7/20-10 від
25.01.2017
№ 7/44-18 від
13.06.2018

с.ОлексієвоДружківка

Рішення
Олексієво Дружківської
селищної
ради

№7/15-4 від 26.01.2017

Фізичні особи(за
перевищення по всім
Юридичні квартирам - 60кв.м.; домам
– 120 кв.м.;
особи
змішано(квартири та дома)
– 180 кв.м.)
0,5%
0,2% - статус чорнобильців1%

1%

ліквідаторів
0,01% - інвалідів Великої
вітчизняної війни, вдів
(вдівців) померлих інвалідів
Великої вітчизняної війни,
інвалідів 1-ої та 2-ої груп,
учасників бойових дій

1%
0,2% - статус чорнобильцівліквідаторів
0,01% - інвалідів Великої
вітчизняної війни, вдів

Нежитлова нерухомість
Юридичні
особи

Фізичні особи

0,2% (крім

0,2%

господарських
(присадибних)
будівель та
індивідуальних
гаражів без
використання у
підприємницькій
діяльності)

0,2% (крім

0,2%

господарських
(присадибних)
будівель та
індивідуальних

с. Райське

с.
Миколайпілля

с. Торське

с. Кіндратівка

с. Софіївка

Рішення
Райської
селищної
ради

Рішення
Миколайпіль
ської
сільської
ради

Рішення
Торської
сільської
ради
Рішення
Кіндратівськ
ої сільської
ради
Рішення
Софіївської
сільської
ради

(вдівців) померлих інвалідів
Великої вітчизняної війни,
інвалідів 1-ої та 2-ої груп,
учасників бойових дій

1%
0,2% - статус чорнобильців№7/10-5 від 31.01.2017

1%

ліквідаторів
0,0% - інвалідів Великої
вітчизняної війни, вдів
(вдівців) померлих інвалідів
Великої вітчизняної війни,
інвалідів 1-ої та 2-ої груп,
учасників бойових дій

0,2%

0,5%
0,25% - для
№VII/20-5 від
24.01.2017

0,5%

№VI/41-245 від
23.01.2015

1,5%

малозабезпечених сімей і
громадян, доход яких не
перевищує на кожного члена
сім’ї розміру прожиткового
мінімуму

1%

гаражів без
використання у
підприємницькій
діяльності)
0,2%
(крім
господарських
(присадибних)
будівель
та
індивідуальних
гаражів
без
використання у
підприємницькій
діяльності)

0,5%
0,01% 0,5%

1,5%

господарські
(присадибні)
будівлі- гаражі,
майстерні,
котельні,
бойлерні

1%
0,5%% (крім

№VI/57-3 від 19.02.2015

№VII/18-97 від
20.01.2017

1%

1,5%

0,5%
1,5%
(0,5% - для

малозабезпечених сімей і
громадян, доход яких не
перевищує на кожного члена

1%

1,5%

господарських
(присадибних)
будівель)

1,5%
(0,01% -

господарські
(присадибні)
будівлі- гаражі,

сім’ї розміру прожиткового
мінімуму)

майстерні,
котельні,
бойлерні)

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Назва
Нормативний
територіально документ
ї одиниці

Номер, дата
нормативного
документу

Розмір плати за землю на рік у %-х від НГОЗ земельної ділянки

Податок на землю
Юридичні особи
м. Дружківка

Рішення
Дружківської
міської ради

м. Дружківка

Зміни до
рішення
Дружківської
міської ради

с. ОлексієвоДружківка

Рішення
ОлексієвоДружківської
селищної ради

Фізичні особи

0,03% - за земельні ділянки, у тому числі які
знаходяться у постійному користуванні, що зайняті
житловим фондом, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб, а також за земельні
ділянки, надані для потреб водного та лісового
№7/23-11 від 05.04.2017 господарства, крім сільськогосподарських угідь
0,3% - за сільськогосподарські угіддя
1% - за інші земельні ділянки, у т.ч. які
перебувають у постійному користуванні
№6/57-2 від 08.07.2015

№ 7/7-3 від 09.06.2016

0,03% - за земельні ділянки, у тому числі які
знаходяться у постійному користуванні, що зайняті
житловим фондом, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними

Орендна плата
Юридичні Фізичні
особи
особи
Від 3% - до 5% в
залежності від площі
та цільового
використання
земельної ділянки,
10% - тимчасові малі
архітектурні форми
(торгові кіоски,
павільйони, тощо) не
більше 100 м2

Від 3% - до 5% в
залежності від площі
та цільового
використання
земельної ділянки,

с. Райське

Рішення
Райської
селищної ради
№ 7/11-2 від 29.06.2017

с.
Миколайпілля
с. Торське
с. Кіндратівка

Рішення
Миколайпільс
ької сільської
ради
Рішення
Торської
сільської ради
Рішення
Кіндратівської
сільської ради

будинками фізичних осіб, а також за земельні
ділянки, надані для потреб водного та лісового
господарства, крім сільськогосподарських угідь
1% - за інші земельні ділянки, у т.ч. які
перебувають у постійному користуванні
0, 3% - за земельні ділянки, у тому числі які
знаходяться у постійному користуванні, що зайняті
житловим фондом, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб, а також за земельні
ділянки, надані для потреб водного та лісового
господарства, сільсько-господарського
виробництва
1% - за інші земельні ділянки, у т.ч. які
перебувають у постійному користуванні

№VII/55-4 від 14.07.2020

Від 0,01% до 12% в залежності від цільового
призначення земель

№ VII/25-150 від
27.06.2018

Від 0,05% до 5% в залежності від цільового
призначення земель

№VI/57-3 від 19.02.2015

10% - тимчасові малі
архітектурні форми
(торгові кіоски,
павільйони, тощо) не
більше 100 м2
Від 3% - до 5% в
залежності від площі
та цільового
використання
земельної ділянки

0,05% - за земельні ділянки для будівництва і
Від 3% - до 10% за
обслуговування жилого будинку, господарських земельні ділянки (у
будівель і споруд (присадибна ділянка);
т.ч. які перебувають
0,8% - за сільськогосподарські угіддя (для ведення
у постійному
товарного сільськогосподарського виробництва);
користуванні)
1% - за земельні ділянки для ведення особистого
в залежності від
селянського господарства (рілля);
категорії земель і
1,5% - за земельні ділянки для провадження основного цільового
призначення
підприємницької діяльності.
земельної ділянки

с. Софіївка

Рішення
Софіївської
сільської ради

№VII/55-263 від
23.06.2020

Від 0,01% до 5% в залежності від цільового
призначення земель

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Назва
Нормативний Номер, дата нормативного документу
територіальної документ
одиниці

м. Дружківка

Рішення
Дружківської
міської ради

Розмір туристичного збору за добу
тимчасового проживання у %-х від

мінімального розміру заробітної плати на 1
січня звітного року
Внутрішній туризм
В’їзний туризм

№7/56-12 від 10.04.2019

0,5%

5%

Перелік податкових агентів зі сплати туристичного збору на території Дружківської міської територіальної громади
Податковий агент

Назва об’єкта

Адреса розташування об’єкту

ТОВ «Прогрес»

Мотель «МАН»

Сорокіна Лідія Григорівна

Готель «Дружківчанка»

Самойлова Юлія Олександрівна
Кислова Наталя Анатоліївна

Однокімнатні
квартири
Мотель «МАН»

Прокопенко Леонід Леонідович

Гуртожиток

Гут Юрій Леонідович

Мотель «RIA»

м.Дружківка,
вул. О.Тихого,228
м.Дружківка,
вул. Короленко,1
м.Дружківка,
вул. Космонавтів буд.25 кв.2; вул.Козацька буд. 40 кв.97
м.Дружківка,
вул. О.Тихого,228
м.Дружківка,
вул. Соборна, 41 кімната 101-102-103
м.Дружківка,
вул. О.Тихого,231

Кількість
місць
проживання
(ночівлі)
30 койко-місць
20 койко-місць
4 койко -місця
42 койко-місця
10 койко-місць
13 койко-місць

