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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 17.07.2018 № 480 «Про 

встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки» 

 

Керуючись ст.266 Податкового кодексу України, ч.3 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.11.2018 № 2628-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів», 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 17 

липня 2018 № 480 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

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

1) Підрозділ 127 «Будівлі нежитлові інші», група 1271 «Будівлі 

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» 

викласти в наступній редакції: 

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 



ПРОЕКТ 

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 

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1  Будівлі для тваринництва
5
 -   -   

1271.2  Будівлі для птахівництва
5
 -   -   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна
5
 -   -   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні
5
 -   -   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства
5
 

0,000   0,000   

1271.6  Будівлі тепличного господарства
5
 0,000   0,000   

1271.7  Будівлі рибного господарства
5
 -   -   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 

звірівництва
5
 

-   -   

 

2. Внести зміни в абзац ж) пункту 2.2 статті 2 додатку № 3 «Порядок 

обчислення плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

строк сплати податку, податковий період» та викласти в його такій редакції: 

 «ж)  будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників 

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі 

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 

господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 

018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;» 

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті 

Власівської селищної ради. 

4. 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 


