ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Тридцять п’ята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
03 липня 2018
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пунктом 284.1 статті 284, пунктом 30.2 статті 30 Податкового кодексу
України, пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018
році» № 2245-VIII від 07.12.2017, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», пропозиції постійної комісії з
питань архітектури, будівництва та земельних ресурсів (протокол № 41 від
18.06.2018), постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол № 41
від 22.06.2018), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області:
1.1. Ставки земельного податку згідно з додатком 1 та ввести ставки
в дію з 01.01.2019.
1.2. Пільги із сплати земельного податку для фізичних та юридичних
осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,
за переліком згідно з додатком 2 та ввести пільги в дію з 01.08.2018.
2. Встановити, що з 01.08.2018 втрачають чинність:
- рішення п’ятдесят третьої сесії Комсомольської міської ради Полтавської
області шостого скликання від 27.01.2015 «Про встановлення пільг щодо
земельного податку» зі змінами;
- рішення шостої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області
сьомого скликання від 16.02.2016 «Про внесення змін до рішення п’ятдесят
третьої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 27.01.2015
«Про встановлення пільг щодо земельного податку».

3. Встановити, що з 01.01.2019 втрачають чинність:
- рішення п’ятдесят восьмої сесії Комсомольської міської ради Полтавської
області шостого скликання від 16.06.2015 «Про встановлення ставок земельного
податку» зі змінами;
- рішення двадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області сьомого скликання від 21.02.2017 «Про внесення змін до рішень
Комсомольської міської ради Полтавської області щодо пільг та ставок
земельного податку».
- Про внесення змін до рішення п’ятдесят восьмої сесії міської ради
шостого скликання від 16.06.2015 «Про встановлення ставок земельного
податку»
Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Додаток 1
до рішення 35 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
сьомого скликання
03.07.2018
СТАВКИ
земельного податку
Ставки вводяться в дію з 01.01.2019.
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

5300000000

-

5310200000

Місто Горішні Плавні

Вид цільового призначення земель

код
01

найменування

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової
оцінки)
за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від місцезнаходження)
для юридичних осібдля фізичних осіб

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського
господарства

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського
господарства

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського
господарства

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва

0,300

0,300

01.07

Для городництва

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,300

0,300

01.13

Для іншого сільскогосподарського
призначення

0,300

0,300

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової
оцінки)

Вид цільового призначення земель

код

найменування

за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від місцезнаходження)
для юридичних осібдля фізичних осіб

Землі житлової забудови

02
02.01

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

02.02

Для колективного житлового
будівництва

02.03

Для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку,
а саме:
- для будівництва багатоквартирних
будинків
- для обслуговування
багатоквартирних будинків

02.05

Для будівництва індивідуальних
гаражів

02.06

Для колективного гаражного
будівництва

0,030

0,030

-

1,000

1,000

0,030

0,030

-

0,030

0,030

-

Землі рекреаційного призначення

07
07.03

Для індивідуального дачного
будівництва

07.04

Для колективного дачного будівництва

09

-

-

0,030

0,030

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і
пов’язаних з ним послуг

0,030

0,030

09.02

Для іншого лісогосподарського
призначення

0,030

0,030

10

Землі водного фонду
0,030
Для експлуатації та догляду за

0,030

10.01

водними об’єктами

10.02

Для облаштування та догляду за
прибережними захисними смугами

0,030

0,030

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами
відведення

0,030

0,030

10.04

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

0,030

0,030

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової
оцінки)

Вид цільового призначення земель

код

за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено
(незалежно від місцезнаходження)

найменування

10.05

Для догляду за береговими смугами
водних шляхів

10.06

Для сінокосіння

10.07

Для рибогосподарських потреб

10.08

10.10

для юридичних осібдля фізичних осіб
0,030
0,030
0,300
0,030

0,300
0,030

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

0,030

0,030

Для будівництва та експлуатації
гідротехнічних, гідрометричних та
лінійних споруд

0,030

0,030

Землі промисловості

11
11.01

Для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємствами,
що пов’язані з користуванням надрами

0,700

-

Землі транспорту

12
12.01

Для розміщення та експлуатації
будівель і споруд залізничного
транспорту

0,700

-

Землі інших видів цільового призначення
1,000

Начальник відділу економічного аналізу та
контролю
(підписано)

1,000

В.М.Пятіна

Додаток 2
до рішення 35 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
сьомого скликання
03.07.2018
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги вводяться в дію з 01.08.2018.
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 адміністративнотериторіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

5300000000

-

5310200000

Місто Горішні Плавні

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового
зобов’язання за
рік)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або міського бюджетів

100

Благодійні та громадські організації, створені відповідно до закону,
діяльність яких не передбачає одержання прибутків

100

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

100

Підприємства, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста за землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші
землі, якщо рішенням сесії Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області їх віднесено до земель загального користування)

100

Комунальні некомерційні підприємства

100

Начальник відділу економічного аналізу та
контролю
(підписано)

В.М.Пятіна

На першу сторінку

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(П’ятдесят восьма сесія шостого скликання)
РІШЕННЯ
Від 16 червня 2015 р.
Про встановлення ставок
земельного податку
На виконання власних повноважень, зазначених у ст. ст. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 10
Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з
питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів та екології (протокол
№ 89 від 08.06.2015), постійної комісії з питань підприємницької діяльності та
здійснення регуляторної політики (протокол № 30 від 05.06.2015) та постійної
комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів (протокол № 71 від
10.06.2015), Комсомольська міська рада Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1.
Установити з 01.01.2016 такі ставки земельного податку:
1.1. Для сільськогосподарських угідь:
для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки;
для багаторічних насаджень – 0,03% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
1.2. Для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, автостоянками
для
зберігання
особистих
транспортних
засобів
громадян,
які
використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами,
садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки,
надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового
господарства,
які
зайняті
виробничими,
культурно-побутовими,
господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
1.3. Для земельних ділянок (у межах населених пунктів), що відносяться
до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких
знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і
які оподатковуються на загальних підставах), наданих гірничодобувним
підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ
корисних копалин – 0,7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
1.4. Для всіх інших земельних ділянок – 1% від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
Міський голова

С.А.Супрун

На першу сторінку

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Двадцята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
Від 21 лютого 2017 р.
Про внесення змін до рішень
Комсомольської міської ради
Полтавської області щодо пільг
та ставок земельного податку
Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 25 та пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 № 1791-VІІІ, враховуючи пропозиції
постійної комісії з питань архітектури, будівництва та земельних ресурсів
(протокол № 22 від 10.02.2017), постійної комісії з питань економічної
політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення
регуляторної політики (протокол № 19 від 14.02.2017), Горішньоплавнівська
міська рада Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення п’ятдесят восьмої сесії Комсомольської міської ради
Полтавської області шостого скликання від 16.06.2015 «Про встановлення
ставок земельного податку» такі зміни:
1.1. У підпункті 1.1. пункту 1:
- в абзаці другому цифри «0,1%» замінити цифрами «0,3%»;
- в абзаці третьому цифри «0,03%» замінити цифрами «0,3%».
1.2. Підпункт 1.2. пункту 1 викласти в новій редакції:
«1.2. Для земельних ділянок, наданих:
- для гаражно-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів
гаражних товариств, індивідуальних гаражів, житлово-будівельних (житлових)
кооперативів,
- для дачно-будівельних і садівницьких товариств, садових і дачних
будинків громадян,
- для обслуговування та будівництва житлового будинку, господарських
будівель і споруд громадянами;
- для розташування багатоквартирних будинків, а також належних до них
будівель, споруд та прибудинкових територій,

- для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового
господарства,
які
зайняті
виробничими,
культурно-побутовими,
господарськими та іншими будівлями і спорудами,
у розмірі 0,03% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки».
2. У підпункті 1.1.3 рішення п’ятдесят третьої сесії Комсомольської
міської ради Полтавської області шостого скликання від 27.01.2015 «Про
встановлення пільг щодо земельного податку» слова «житлово-будівельні
кооперативи» виключити.
3. Дане рішення набирає чинності з 01.03.2017.

Міський голова

Д.Г. Биков

На першу сторінку

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Тридцять восьма сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
16 жовтня 2018
Про внесення змін до рішення
п’ятдесят восьмої сесії міської ради
шостого скликання від 16.06.2015
«Про
встановлення
ставок
земельного податку»
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, пунктом 3
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245-VIII
від 07.12.2017, пунктом 7 Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та
діяльності сімейних фермерських господарств» № 2497-VIII від 10.07.2018,
враховуючи лист Державного підприємства «Кременчуцьке лісове
господарство» від 10.09.2018 № 529, пропозиції постійної комісії з питань
архітектури, будівництва та земельних ресурсів (протокол № 46 від 08.10.2018),
постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів,
підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол
№ 45 від 05.10.2018), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення п’ятдесят восьмої сесії Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області шостого скликання від 16.06.2015 «Про
встановлення ставок земельного податку» (зі змінами), виклавши абзац шостий
підпункту 1.2. пункту 1 в новій редакції:
«- для потреб сільськогосподарського виробництва, водного господарства,
які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими
будівлями і спорудами,
- для лісогосподарського призначення,».
2. Дане рішення набирає чинності з 01.11.2018.
Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

