
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про внесення змін в додаток № 1 

«Ставки податку на нерухоме 

майно відмінне від земельної 

ділянки» до рішення селищної 

ради від 06.09.2017 № 344 «Про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки» 

 

Розглянувши звернення ПП «Віктор і К» від 02.02.2017 № 48, звернення 

гр.Короля В.М. від 02.02.2017 № 49, керуючись пунктом 3 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», керуючись 

статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Власівська 

селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в додаток № 1 «Ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» до рішення Власівської селищної ради від 06 

вересня 2017 № 344 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», а саме: 

1) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 121 «Готелі, ресторани та 

подібні будівлі»: 

клас 1211 «Будівлі готельні», підклас 1211.1 «Готелі», підклас 1211.5 

«Ресторани та бари», викласти згідно з додатком; 

клас 1211 «Інші будівлі для тимчасового проживання», підклас 1212.1 

«Туристичні бази та гірські притулки», підклас 1212.3 «Центри та будинки 

відпочинку», підклас 1212.9 «Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше», викласти згідно з додатком. 
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2) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 122 «Будівлі офісні»: 

клас 1220 «Будівлі офісні», підклас 1220.5 «Адміністративно-побутові 

будівлі промислових підприємств», підклас 1220.9 «Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші», викласти згідно з додатком. 

3) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 123 «Будівлі торговельні»: 

клас 1230 «Будівлі торговельні», підклас 1230.1 «Торгові центри, 

універмаги, магазини», підклас 1230.4 «Їдальні, кафе, закусочні тощо», 1230.5 

«Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування», підклас 

1230.9 «Будівлі торговельні інші», викласти згідно з додатком. 

4) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 124 «Будівлі транспорту та 

засобів зв’язку»: 

клас 1242 «Гаражі», підклас 1242.1 «Гаражі наземні», підклас 1242.4 « 

Навіси для велосипедів», викласти згідно з додатком. 

5) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 125 « Будівлі промислові та 

склади»: 

клас 1252 «Резервуари, силоси та склади», підклас 1252.1 «Резервуари 

для нафти, нафтопродуктів та газу», підклас 1252.2 «Резервуари та ємності 

інші», підклас 1252.3 «Силоси для зерна», підклас 1252.4 «Силоси для цементу 

та інших сипучих матеріалів», підклас 1252.9 «Склади та сховища інші», 

викласти згідно з додатком. 

6) Підрозділ 12 «Будівлі нежитлові», група 127 « Будівлі нежитлові 

інші»: 

клас 1272 «Будівлі для культової та релігійної діяльності», підклас 1272.2 

«Похоронні бюро та ритуальні зали», викласти згідно з додатком. 

7) Пункт 6 в примітках викласти в такий редакції: «
6  

Ставка податку за 1 

кв.м (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) для юридичних та 

фізичних осіб на об’єкти нерухомості, що використовуються для промислової 

діяльності, становитиме 0,000.».  

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті 

Власівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зав’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата Глинченка 

О.М., на голову комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища депутата Кіндру О.А., голову комісії з 

питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної 

власності депутата Вовка Т.В. та голову комісії селищної ради з бюджетно-

фінансових питань та соціально-економічного розвитку депутата Кочеткову Т.І. 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.Бабаченко 



ПРОЕКТ 

Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Власівської селищної ради 

від ___лютого 2018 р. № ___ 

 

СТАВКИ
 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2018 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 

3500000000 3510900000 3510945000 
селище міського типу Власівка, 

підпорядковане Світловодській міській раді 

 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв.метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,500   0,500   

1211.5  Ресторани та бари  0,500   0,300   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  1,500   0,500   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  1,500   0,500   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше  

1,500   0,500   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні
5
 

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових 

підприємств  
0,300   0,300   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші  
0,300   0,300   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,500   0,500   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,300   0,300   
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Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв.метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код
2
 найменування

2
 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1 

зона
4
 

2 

зона
4
 

3 

зона
4
 

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  
0,500      

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,500   0,500   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,500   0,010   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,300   -   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові
5
 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
6
  1,500   1,500   

1252.2  Резервуари та ємності інші 
6 

1,500   1,500   

1252.3  Силоси для зерна 
6 

1,500   1,500   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 
6 

1,500   1,500   

1252.9  Склади та сховища інші
5,6

 1,500   1,500   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  1,500   0,500   

__________ 
6  

Ставка податку за 1 кв.м (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) для 

юридичних та фізичних осіб на об’єкти нерухомості, що використовуються для 

промислової діяльності, становитиме 0,000.  

 


