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Нікопольська о б ’єднана
Держ авна податкова інспекція
Головного управління Ф С У
у Дніпропетровській області

Південна сільська рада н

і рішень сільської ради:

1. «Про земельний податок та орендну плату за земельні ділянки на
території Південної сільської ради» від ЗО червня 2016 року № 61-9/УІ1.
2. «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
території Південної сільської ради» від ЗО червня 2016 року № 62-9/УІ1.
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Ксруючис ь ст. ст. 270, 271 , 274, 277,, 281, 282, 283, 284, 288 Податкового
кодексу України із змінами та доповненнями, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи
рекомендації постійної комісії сільської ради з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього середовища та з метою зміцнення
сільського бюджету сільська рада вирішила:
1. Встановити річні ставки земельного податку на території Південної
сільської ради згідно додатку №1.
2. Встановити річні ставки орендної плати за землю по Південній
сільській раді згідно додатку №2.
3. Звільнити від сплати податком на землю у 2017 році підприємства та
організації згідно додатку №3.
4. Це рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань регулювання земельних відносин, та охорони
навколишнього; середовища ( Зонов ).

і

_______'

згідно з

_______Сільський голова

о р и г ін а л о м

Секретар Південні» сільської ради

И їір и Я ігк о & х ,
гІяпис

. ■; ■■

5Г.О.
______

‘

О.Кривицький

ко
Д о д ато к 1
д о ріш ення с іл ьсько ї ради
від 3 0 .0 6 .2 0 1({р. № 6 1 -9/У1І

С тавки земельного податку на території Південної сільської ради
Призначення земельної
ділянки

Категорія
земель
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Ставка земельного
податку в межах
населених пунктів
(% від
нормативної
грошової оцінки

-- --

Для ведення товарного
сільськогосподарського
ви роГж питва
Розділ 1
____ _______ ___________ підрозділ 01.01
-Землі
сільськогосподарської о
призначення
Секція А

Сільськогосподарські
угіддя

і ^сільськогосподарські
угіддя

Для ведення
фермерського
господарства
Розділ 1
підрозділ 01.02
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Сільськогосподарські
угіддя

Нссільськогосподарські
угіддя
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.Землекористувачі

Для ведення особистого
селянського господарства

Сільськогосподарські
угіддя

Ставка земельного податку за межами
населених ііунктів
Нормативна
1 Нормативна
грошова оцінка
грошова оцінка
земельних ділянок земельних ділянок
проведена (% від
не проведена(%
нормативної
нід нормативної
грошової ОЦІНКИ)
грошової оцінки 1
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Для фізичних осіб

0,2

Для кириличних осіб
та фізичних осібпідприсмців

0,3
0,3

Д ія фізичних- осіб —

0.2

Для юридичних осіб
т& фізичних осібпідприємців

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Д ія фізичних осіб

0,2

0,2

0,2

Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприємців

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Для фізичних осіб

0,2

0,2

0,2

Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0.3

Д ія фізичних осіб
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Розділ 1
підрозділ 01 :03

Д ія юридичних осіб ,
та фізичних осібпідприємців
Несільськогосподарські
' угіддя

Д ія фізичних осіб
Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців

Для ведення підсобного
сільською господарства
Розділ 1........ ............
підрозділ 01.04 -----

Сільськогосподарські
уі іддя

Для фізичних осіб
Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців

І [ссільськогосподарські
угіддя
.
..

; Д ія фізичних осіб

І

Для юридичних осіб
І та фізичних осібиідпрж мців
Для городництва
Розділ 1
підрозділ 01.07

Для сінокосіння і
випасання худоби
Розділ 1
підрозділ 01.08

Для іншого
’’ сільськогосподарського
призначення
і Розділ 1
І підрозділ 01.13
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Сільськогосподарські
! угіддя

Для фізичних осіб
Д ія юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців

Сільськогосподарські
угіддя

Д ія фізичних осіб
Д ія юридичних осіб
та фізичних осібпіднрисмпів

Сільськогосподарські
угіддя

Д ія фізичних осіб
Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприємиів

І ^сільськогосподарські
угіддя________________

Для фізичних осіб

І

Д.ія юридичних осіб
; та фізичних осібI підприємців

1,0

5.0

5.0

1,0

5,0

5,0
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Призначення земельної
ділянки

Категорія

земель

Землі житлової та
і ромадської іабудови
Секція В

Землі.житлової
забудови» для усіх
видів використання
Розділ 02

Землі громадської
забудови
Розділ 03

Землі рекреаційного
призначення
Секція [.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ
І

Секретар Південної сільської ради
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угіддя

Розділ 07

Землекористувачі

Для фізичних осіб

землі, ЯКІ
використовуються для
розміщення громадських
будівель і споруд
(готелів, офісних
будівель, торговельних
будівель, для публічних
виступів, для музеїв та
бібліотек, для навчальних
та дослідних закладів,
; для лікарень та
оздоровчих закладів),
інших об'єктів загального
користування____________
Всі види використання

• Ставка земельного
податку в межах
населених пунктів
(% від нормативної
грошової оцінки

0,07

Д ія юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців — -----

1 ,0

Для фізичних осіб

1,0

Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприсмців

1.0

1,0

Для фізичних осіб

0,1

Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприємців

0.1
0,1

Ставка земельного податку за межами
________ населених пунктів__________
Нормативна
Нормативна
ірошова оцінка
грошова оцінка
земельних ділянок
земельних ділянок
проведена (% від
не проведена (% від
нормативної
нормативної
грошової оцінки 1
грошової оцінки)
т а ріллі по області)

копія]
Додаток 2
до рішення сільської ради
від 30.06.2016 року № 61-9/УП

Річні ставки орендної плати
по Південній сільській раді
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Назва призначення
зем ел ьної ділянки

Ставка о рен д 
ної плати (%
від норм атив
ної грош ової
оцінки)
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Землі сільськогоспо
дарського п ри зн ачен 
ня

А01

01.01

Земл сільсь когосподарсь кого пр изначення

АО 1’

01.01

Землі громад ської забудов й

ПОЗ

С екретар сільської ради

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Секретар Південної сільської ради
ПіппигТ

Для ведення то в а р н о 
го сільськогоспо
д арського вироб 
ництва сіл ьськ огосп о
дарські угіддя
Для ведення то в а р н о 
го сіл ьськ огосп о
дарського вироб 
ництва не сільського• сподарські угіддя
Землі, які використо
вуються для розм і
щення гром адських
будівель і споруд (го
телів, офісних б у д і
вель, торговельних
будівель, для пуб л іч 
них виступів, для м у
зеїв га бібліотек, для
навчальних та д о с л ід 
них закладів, для л і
карень та оздоровчих
закладів), інших об'є
ктів загального корис
тування

12,0

12,0

12,0

Г.Стрибіжова

Ї Є М Л І водного фонду
Секція І

Розділ. 10..

Всі види використання

Для фізичних -ОСІб.
Дзя юридичних осіб
та фізичних оеібіидпрйсмшв

Призначення земельної

Категорія
земель

улдая

Землекористувачі

ДІЛЯНКИ________ _______

Ставка земельного
податку в межах
населених-цуикгів (-%
від нормаї ивної
грошової ОЦІНКИ

їем лі промисловості,
транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та
інш ою призначення
Секція І
__________ _

Землі промисловості '
Розділ 11

Землі транспорту
.Розділ 12________

Землі зв’язку
Розділ 13

Землі енергетики
Розділ 14

Всі види використання
_______ __________

Д ія фізичних осіб

Всі види використання

Д ія юридичних осіб
та фізичних оеібпідприсмців_____ ■
Для фізичних осіб

Всі види використання

Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприемців
Для фізичних осіб

Всі види використання

Для юридичних осіб
та фізичних осібиіднрисмців________
Д ія фізичних осіб
Для юридичних осіб
та фізичних осібпідприємців

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Секретар Південної сільської ради

РгПгибІЇї *ко€*х.
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Секретар сільської ради

Г.С трибіж ова

Ставка земельного податку за межами

населених пунктів
Нормативна грешова
оцінка земельних
оцінка земельних
ділянок проведена (% ділянок не проведена
від нормативної
(% від нормативної
грошовог'-оцінк^
-грошової оцінки 1 га
ріллТТіо області) ~

КОПІЯ
Д одаток;
до рішення сільської раді
від 30.06.2016 року № 61-9/УІ

Перелік підприємств та організацій,
що звільняю ться від сплати земельного податку у 2017 році
по Південній сільській раді

1. Від сплати земельного податку звільнити:
1.1. органи державної влади т^ органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, створені
відповідно до Законів України, Збройні сили України, які
повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.2. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади незалежно від їх
підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади,
які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
1.3. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані
у всганов.іенсіму законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх
діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону,
діяльність яких, не передбачає одержання прибутків;
1.4. дошкільні, та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю
утримуються 3^ рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

' І. !
2.
Пільги з податку на земельні ділянки не надаються, якщо на земе
ділянці розташовані о б ’єкти нерухомості, які використовуються власниками з
метою одержання доходу (здаються в оренду, лізинг, або використовуються у
підприємницькій діяльності)/

Секретар сільської ради
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ЗГІДНО 3 ОРИГІНАЛОМ
Секретар Південної сільської ради
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