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УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від _____________ 2015 № __________
м. Слов’янськ
Про затвердження ставок земельного
податку за користування земельними
ділянками у м. Слов’янську

З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, на підставі розділу ХІІ
Податкового Кодексу України, Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін
до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи»,
враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань інвестиційної,
зовнішньоекономічної та регуляторної політики, малого та середнього бізнесу
від________2015, лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного
Комітету України від________№____, керуючись Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 34, 35 ч. 1 ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Слов’янська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки податку за земельні ділянки у м. Слов’янську згідно з додатком 1.
Встановити, що пільги щодо сплати податку для юридичних осіб у м. Слов’янську
надаються згідно додатку 2.
3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.
4. Доручити відділу раціонального використання земельних ресурсів Слов’янської міської
ради (Кудря) оприлюднити дане рішення в газеті «Славянские объявления» та на
офіційному веб – сайті Слов’янської міської ради.
5. Організацію забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань регулювання земельних відносин, благоустрою, охорони навколишнього
середовища та контролю за раціональним використанням природних ресурсів (Кісіль) та
на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів
(Адейкін).
2.

В. о. міського голови
секретар міської ради

О. В. Зонтов

Додаток 1 до рішення
Слов’янської міської ради
від ___________№ _______
Ставки податку за земельні ділянки у м. Слов’янську
Види функціонального використання земельних
з/п
ділянок

1
2
2.1
2.2
3
3.1
4

5
5.1
5.2
5.3
6

7

8

9

Земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено
Землі сільськогосподарського призначення:
Для ріллі, сіножатей та пасовищ
Для багаторічних насаджень
Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражнобудівельними товариствами (кооперативами), індивідуальними
гаражами, а також за земельні ділянки, надані для потреб водного
господарства
Водойми, надані для виробництва рибної продукції
Земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного,
оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не
пов’язане з функціональним призначенням цих територій та
об’єктів
Земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного
призначення, використання яких не пов’язано з функціональним
призначенням цих територій та об’єктів:
міжнародного значення
загальнодержавного значення
місцевого значення
Земельні ділянки, що віднесені до земель залізничного транспорту
(крім земельних ділянок, на яких окремо розташовані культурнопобутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на
загальних підставах)
Земельні ділянки, надані для забезпечення діяльності благодійних
організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків.
У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель
(споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим
суб’єктам

Ставка земельного податку
за земельні ділянки,
у відсотках від їх
нормативної грошової
оцінки

1

0,1
0,03
0,03

0,25
1

3
3
1,5
2

0

1

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання:

9.1 Земельні ділянки, надані підприємствам промисловості

6

9.2 Інші

6

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
органи
прокуратури,
заклади,
установи
та
організації,
10
спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та
оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до

3

законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна
служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного бюджету

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України
незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторнокурортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі
11
підприємств, установ та організацій

3

Платники фіксованого сільськогосподарського податку за земельні
ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського
12 товаровиробництва

1,5

Додаток 2 до рішення
Слов’янської міської ради
від ___________№ _______
Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб у м. Слов’янську

Від сплати податку звільняються:
1. 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.
2. Дослідні господарства науково-дослідних установ і
сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

навчальних

закладів

3. 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 місцевого бюджету.
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 за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів.
5. 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 навчальнотренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного
резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.
6. Комунальні підприємства, засновником яких є Слов’янська міська рада.

