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Десята  позачергова сесія Грицівської селищної ради VII скликання     
 

РІШЕННЯ 

__________ 2018 року                                смт Гриців                                                   ПРОЕКТ 

 

 
Про внесення змін до рішення 

Двадцять другої  сесії Грицівської 

селищної ради «Про встановлення 

ставки земельного податку на 2018 

рік» від «20»  червня 2017 року №34 

 

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»., ст.12.3 Податкового Кодексу України 

та керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Положення про земельний податок (додаток 1) рішення від «20» червня 

2017 року №34 «Про встановлення ставки земельного податку на 2018 рік» п.5 викласти у 

такій редакції: 

5. Ставка податку 

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження), встановлюється на 2017 рік у розмірі: 

5.1.1. Для фізичних осіб для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд, для ведення садівництва – 0,05% від їх нормативної 

грошової оцінки.  

5.1.2. Ставку податку для підприємств, організацій, установ, а також фізичних осіб (які 

використовують земельні ділянки в комерційних цілях) встановити в розмірі 1% від 

нормативної грошової оцінки  

5.1.3. За земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3% від їх нормативної грошової 

оцінки.  

5.1.4. Для земель водного фонду – 1,35% від їх нормативної грошової оцінки; 

5.2. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 1,2% від їх нормативної 

грошової оцінки 

5.3. Ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, крім земель лісогосподарського 



призначення встановити у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі 

по області. 

5.4. Для інших земельних ділянок – 1,2% від нормативної грошової оцінки 

5.5. «Ставки податку за земельні ділянки для ведення лісового господарства та пов'язаних з 

ним послуг (09.01), земельні ділянки іншого лісогосподарського призначення (09.02) і для 

цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-

заповідного фонду (09.03), розташовані за межами  населених пунктів, нормативну грошову 

оцінку яких не проведено, встановити у розмірі 0,1% від нормативної грошової оцінки площі 

1 га ріллі по області 

2. Виконавчому комітету Грицівської селищної ради оприлюднити це рішення в засобах 

масової інформації та на стенді в приміщенні селищної ради 

3. Секретарю селищної ради Слабі І.П. забезпечити направлення копії цього рішення до 

органу державної податкової служби. 

4.  Дане рішення набирає чинності  з 15.08.2018 року з моменту вступу в дію Закону України 

від 10.07.2018 року №2497- VІІІ  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських 

господарств».  

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                             Л. Тіфенбах 

 


