МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ' СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Про податок на майно на території Миколаївської сільської ради*123456

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 , статтею 266 Податкового
кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в
Україні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №483 від 24.05.2017 року «Про
затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із плати земельного
податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» , яка набрала чинності
24.07.2017 року, Миколаївська сільська рада вирішила:
Рішення сільської ради №445 - 23 /УІІ від 10.07.2017 року „Про податок на майно на
території
Миколаївської
сільської
ради”
викласти в наступній редакції :
Установити на території Миколаївської сільської ради :
1.
Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1.
2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу України, не встановлювати .
3. Ставки земельного податку згідно з додатком 2 . .
4. Пільги для фізичних та юридичних осіб , надані відповідно до пункту 284.1 статті 284
Податкового кодексу України , за переліком згідно з додатком 3 .
5. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з
ультацій та роз’яснень щодо запобігання та
і з майном , що може бути неправомірною
політики.
В.М.Крючков

С. Миколаївка
18 грудня 2017 року
№ 445 -23 / УІІ

Додаток 1
до рішення про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Миколаївської сільської ради
№445-23/У!І від 18.12.2017 р.
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2018 рік 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:
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031
1225284401
Класифікація будівель та споруд2

Миколаївська сільська рада
о
Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)
код2
найменування2
для юридичних для фізичних осіб
осіб
1 2
3
1 2
З
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4
11
Будівлі житлові
111
Будинки одноквартирні
1110
Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови
1
1
1110.3 Будинки садибного типу
1
1
1110.4 Будинки дачні та садові
1
1
112
Будинки з двома та більше квартирами
Будинки з трьома та більше квартирами
1122
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
1
12
1211
1211.5 Ресторани та бари
122

Будівлі не житлові
Будівлі готельні
0,2
Будівлі офісні
1220
Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого
0
управління5
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних
0,4
цілей інші
123
Будівлі торговельні
1230
Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини
0,3

0,2

0
0,4

0,3

1230.3 Станції технічного обслуговування
0,2
0,2
автомобілів
1230.4 їдальні, кафе , закусочні тощо
0,2
0,2
1230.9 Будівлі торговельні інші
0,3
0,3
124
Будівлі транспорту та засобів зв'язку
1241
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного
0,2
0,2
транспорту
1242
Гаражі
1242.1 Гаражі наземні
0,3
0,3
1252
Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
0,2
0,2
1252.2 Резервуари та ємності інші
0,2
0,2
1252.8 Склади універсальні
0,2
0,2
1252.9 Склади та сховища інші5
0,2
0,2
127
Будівлі нежитлові інші
1271
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства'
1271.1 Будівлі для тваринництва5
0,2
0,2
1271.2 Будівлі для птахівництва5
0,2
0,2
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення
0,2
0,2
інші5

