ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про затвердження ставок земельного податку
Керуючись ст.143 Конституції України та відповідно до п.10.2 ст.10 та п..284.1
ст.284 Податкового кодексу України № 2755- VI від 02.12.2010р.( із змінами та
доповненнями) Гірська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)
1.Ставки податку за 1 гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у
відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах :
1.1. для ріллі,сіножатей та пасовищ - 1;
1.2. для багаторічних насаджень - 1.
2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.
3. Ставка податку за земельні ділянки (в межах населеного пункту),зайняті
житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками
фізичних осіб встановлюється у розмірі - 0,3 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки.
4. Ставка податку за земельні ділянки які перебувають в постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм
власності) встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки.
Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані
за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не
проведено
1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного
пункту, встановлюється у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області.
Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
1.Від сплати податку звільняються:

1.1. Заповідники,у тому числі історико-культурні, національні природні парки,

парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки,
заповідні урочища, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва;
1.2. Дослідницькі господарства науково-дослідних установ і навчальних
закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
1.3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади,установи та організації, військові формування,утворені
відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
1.4. Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому 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.
1.5. 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 та місцевих бюджетів
1.6. Інваліди І та ІІ груп; громадяни які виховують 3-х і більше дітей до 18-ти
років; учасники бойових дій; учасники АТО; громадяни, які мають посвідчення
особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету, фінансів, соціально-економіного та культурного розвитку.

с. Гора
25 лютого 2016 року
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Сільський голова

Дмитрів Р.М.

