
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

М Ж М  жї/ЗсЛ'

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 06.12.2017 
№ 13/27 «Про ставки земельного 
податку, розмір орендної плати 
за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території 
міста»

Керуючись Податковим кодексом України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», відповідно до листів 
секретаря міської ради від 16.05.2018 вх. № 8/2832 і департаменту економіки, 
фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 17.05.2018 
вх. № 8/2885 міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 06.12.2017 № 13/27 «Про 
ставки земельного податку, розмір орендної плати за землю, пільги зі сплати 
земельного податку на території міста» (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти абзац перший пункту 2.2 додатка 1 у новій редакції:

«2.2. За земельні ділянки, що використовуються юридичними і фізичними 
особами, в тому числі у разі набуття у власність будівель, споруд (їх частин), але 
право власності, право постійного користування або право оренди на які в 
установленому законодавством порядку не оформлено:».

1.2. Доповнити пункт 2 додатка 1 пунктом 2.3 у такій редакції:

«2.3. За земельні ділянки, які перебувають у власності юридичних та/або 
фізичних осіб:



2.3.1. За земельні ділянки, по яких ставка податку визначена у розмірі, 
менше 1,0, -  згідно з цим додатком (таблиця) за видами цільового призначення 
земель.

2.3.2. Інші -1,0».

1.3. Викласти пункт 3.10 додатка 2 у частині «Група платників, 
категорія/цільове призначення земельних ділянок» у новій редакції:

«3.10. Житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи з 
житлово-будівельним напрямом діяльності».

2. Установити, що це рішення набирає чинності з першого числа місяця, 
який настає за датою його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора 
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської 
ради Міллера В. В., голову постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
фінансів та місцевого самоврядування Хмельникова А. О.

Міський голова Б. А. Філатов

/ ії.


