
                                                                       Додаток 2 
до рішення двадцять четвертої сесії восьмого
скликання №  04   від 26.06.2018 року.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки1

Пільги установлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району
Код 

згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території

об’єднаної територіальної громади
5900000000 5924700000 5924785401 с. Миколаївка
5900000000 5924700000 5924785404 с. Спаське
5900000000 5924700000 5924783201 с. Кекине
5900000000 5924700000 5924783203 с. Капітанівка
5900000000 5924700000 5924786702 с. Бурчак
5900000000 5924700000 5924786701 с. Постольне
5900000000 5924700000 5924786704 с. Лікарське
5900000000 5924700000 5924786705 с. Степаненкове
5900000000 5924700000 5924786901 с. Северинівка
5900000000 5924700000 5924786902 с. Васюківщина
5900000000 5924700000 5924786903 с. Вербове
5900000000 5924700000 5924786904 с. Гриценкове
5900000000 5924700000 5924786905 с. Линтварівка
5900000000 5924700000 5924786906 с. Мар‘ївка
5900000000 5924700000 5924786907 с. Над‘ярне
5900000000 5924700000 5924786908 с. Перехрестівка
5900000000 5924700000 5924786909 с. Рогізне
5900000000 5924700000 5924786910 с. Склярівка
5900000000 5924700000 5924786911 с. Соколине
5900000000 5924700000 5924786912 с. Софіївка

База  оподаткування  об‘єктів  житлової  нерухомості,  у  тому  числі  їх  часток,  що
перебуває у власності фізичної або юридичної особи – платника податку, зменшується:

Об‘єкти нерухомості розмір
для квартири/квартир на 60 кв. метрів
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів
Для різних видів об‘єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності
платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток)

на 180 кв. метрів

Зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).



Пільга  встановлюється  з  об‘єктів  житлової  та  /або  нежитлової  нерухомості,  що
перебувають у власності:

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги 
(у відсотках)

Фізичні особи - на площу господарських (присадибних) 
будівель, до яких належать сараї, хліви, вбиральні, 
погреби, навіси, літні кухні, майстерні.

100

__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,

статей 281 і  282 Податкового  кодексу України.  У разі  встановлення пільг,  відмінних на територіях  різних
населених  пунктів  адміністративно-територіальної  одиниці,  за  кожним  населеним  пунктом  пільги
затверджуються окремо.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


