
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

27 січня 2015 року                                                                                                    № 11 

 

 

Про земельний податок 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись Законом України 

„Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи“ від 28.12.2014 № 71-VIII, пунктом 

10.2 статті 10 Податкового кодексу України та з метою приведення у 

відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2015 рік ставки земельного податку, а саме: 

 за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження) – у розмірі 1 відсотків від їх нормативної 

грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,1 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки; 

 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання – у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки 

(крім державної та комунальної форми власності); 

 за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; 

 за земельні ділянки громадян, зайняті житловим фондом, автостоянками 

для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які 

використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-

будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, 

садовими і дачними будинками, господарськими та іншими будівлями і 

спорудами, багаторічними насадженнями справляється у розмірі 0,03 відсотків 

від їх нормативної грошової оцінки. 

2. Звільнити від сплати земельного податку юридичних осіб наступних 

категорій: 

http://www.docufreezer.com/order


заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні 

парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної 

власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і 

зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки 

садово-паркового мистецтва; 

дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи 

прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України 

для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, 

утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна 

прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів; 

дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі 

заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій; 

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 за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби 

Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені 

спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, 

міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд 

України з видів спорту та підготовки спортивного резерву; 

релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін  та розвитку підприємництва Салівон О.О. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


