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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ОРДО-ВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",
Ордо-Василівська
сільська
рада
ВИРІШИЛА:
Установити на території Ордо-Василівської 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. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший
можливий спосіб.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань бюджету , фінансів ,комунальної власності та соціальних
питань.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
Сільський голова
С.Ордо-В асилівка
ЗО червня 2017 р.
№323-20/УІІ
КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧ
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В.О.Трофименко.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ :
I .Гулла Ніна Анатоліївна - за
2. Угнич Валентина Ярославівна - за
3. Денисенко Надія Богданівна - за
4. Сусло Наталія Михайлівна - за
5. Швед Любов Володимирівна - відсутня
6. Святенко Марія Іванівна - за
7. Соболь Леонід Дмитрович - відсутній
8. Фесун Інна Володимирівна - за
9. Шуляк Іван Михайлович - за
10. Лузан Віктор Анатолійович - відсутній
II .Кленова Ірина Миколаївна - відсутня
12.Головко Микола Володимирович - за
13..Черничко Антоніна Володимирівна - відсутня
14. Матляк Олена Гейзівна - за

З а -9
Проти - немає
утрималось - немає
Всього - 9
Рішення прийняте

Додаток 1
до рішення про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ордо-Василівської сільської ради
№323-20/УІІ від 30.06.2017 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:

04

031
1225286600
Ордо-І іасилівська сільська рада
Класифікація будівель та споруд2
Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)
найменування2
код2
для юридичних для фізичних осіб
осіб
1
2
3
1
2 О
3 зона4
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4
Будівлі житлові
11
111
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні5
1110
Будинки
одноквартирні
масової
забудови
1110.1
од
од
та
будинки
одноквартирні од
1110.2 Котеджі
ОД
підвищеної комфортності
1110.3 Будинки садибного типу
од
од
1110.4Будинки дачні та садові
од
од
112
Будинки з двома та більше квартирами
1121
Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови
ОД
од
1121.2Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної од
од
комфортності
122
Будівлі офісні
Будівлі офісні5
1220
1220.1Будівлі органів державного та місцевого
од
од
управління5
1220.9Будівлі для конторських та адміністративних од
од
цілей інші
123
Будівлі торговельні
1230
Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини
од
од
1230.3 Станції технічного обслуговування
од
од
автомобілів
1230.9Будівлі торговельні інші
од
од
124
Будівлі транспорту та засобів зв'язку
1241
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі
■5

0,1
1241.2Вокзали та інші будівлі залізничного
од
транспорту
Резервуари, силоси та склади
1252
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та
ОД
од
газу
1252.2 Резервуари та ємності інші
од
од
1252.8 Склади універсальні
0,1
од
0,1
1252.9Склади та сховища інші5
од
Будівлі нежитлові інші
127
Будівлі
сільськогосподарського
призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271
1271.1 Будівлі для тваринництва5
0,1
од
1271.2Будівлі для птахівництва5
од
од
1271.9Будівлі сільськогосподарського призначення од
од
інші5
Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272
1272.1Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги
од
ОД
тощо5
_

Секретар сільської ради

Н.А.Гулла
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ОРДО-ВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання пільги щодо сплати
земельного податку для юридичних осіб

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
згідно Податкового кодексу України № 2755 від 02Л2.2010 р. ( із змінами та
доповненнями), сільська рада
вирішила :
1. Надати пільги по земельному податку:
а) органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
органам прокуратури, суду, закладам, установам та організаціям, військовим
формуванням, утвореним відповідно до законів України, Збройним Силам
України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
б) дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від
форм власності і джерел фінансування, закладам культури, науки, освіти,
охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів.
2-Рішення вступає в силу з 01 січня 2018 р.

Сільський голова
С.Ордо-Василівка
ЗО червня 2017 р.
№328-20/УІІ
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ :
I .Гулла Ніна Анатоліївна - за
2-Угнич Валентина Ярославівна - за
3. Денисенко Надія Богданівна - за
4. Сусло Наталія Михайлівна - за
5. Швед Любов Володимирівна - відсутня
6. Святенко Марія Іванівна - за
7. Соболь Леонід Дмитрович - відсутній
8. Фесун Інна Володимирівна - за
9. Шуляк Іван Михайлович - за
10. Лузан Віктор Анатолійович - відсутній
II .Кленова Ірина Миколаївна - відсутня
12.Головко Микола Володимирович - за
13..Черничко Антоніна Володимирівна - відсутня
14. Матляк Олена Гейзівна - за

За-9
Проти - немає
утрималось - немає
Всього - 9
Рішення прийняте

