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УКРАЇНА 
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             третя сесія  
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 
28 січня  2016 р.                                Деражня                                           № 4 

Про встановлення ставок податку на майно  
в м.  Деражні Хмельницької обл. 

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до   Податкового кодексу України, Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи»,  враховуючи пропозиції постійних 
комісій міської ради,  міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, в м.Деражні згідно з додатком 1 до цього рішення. 
2. Встановити граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база 
оподаткування, встановлена п.266.4.1 Податкового кодексу України 

  -   для квартири/квартир незалежно від їх кількості  - на 60 кв. метрів; 
  -   для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. 
метрів; 
  -  для різних типів 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. 

3. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані в 
межах м.Деражня  згідно з додатком 2 до цього рішення. 
4. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за  
межами населеного пункту м.Деражня, нормативну грошову оцінку яких не 
проведено,  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі  по Хмельницькій області. 
5. Встановити ставку податку за легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 



законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний 
рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль. 
6.  Встановити пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, 
розташовані в межах м.Деражня з 1 січня 2016 року  згідно з додатком 3 до 
цього рішення. 
7.  Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м.Деражні Хмельницької 
області згідно з додатком 4. 
8. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати земельного 
податку в м.Деражні Хмельницької області згідно з додатком 5. 
9. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного 
податку в м.Деражні Хмельницької області згідно з додатком 6. 
10. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради № 8 від 3 
лютого 2015 р.  «Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражні 
Хмельницької області», рішення міської ради № 3 від 22 квітня 2015 р. «Про 
внесення змін до п.3 рішення міської ради № 8 від 3 лютого 2015 р.«Про 
встановлення ставок податку на майно в м.Деражні Хмельницької обл.» та 
рішення міської ради № 4 від 22 квітня 2015 р. Про затвердження Положень 
про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, земельного податку та транспортного податку» 
11. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню  в  засобах масової 
інформації не    пізніше як у десятиденний строк після прийняття та 
підписання і набирає чинності  у порядку, встановленому Податковим 
кодексом України. 
12. Копію цього рішення у десятиденний строк з дня оприлюднення 
надіслати до Деражнянського відділення Хмельницької ОДПІ. 
13.  Контроль за  виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова 
комісії Яглінський В.С.) 

Міський голова                            А.М.Ковпак 

http://khmelnytsky.com/images/files/pdf/06470215_dod_1.pdf
http://khmelnytsky.com/images/files/pdf/06470215_dod_1.pdf


                                                                                                Додаток № 2 
                                                                                         до рішення  міської ради 
                                                                                         від 28.01.2016 року № 4 

Ставки земельного податку на земельні ділянки, розташовані в межах м. Деражня, у 
відсотках від нормативної грошової оцінки на 1 січня календарного року 

Секретар міської ради     В.А.Сидорук 

№ п/п Найменування типу земельних ділянок Ставка земельного 
податку, %

1. Землі житлової та громадської забудови:

- Земельні ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального гаражного будівництва

0,1

- Інші земельні ділянки із земель житлової та громадської 
забудови

1,0

       2. Земельні ділянки лісового фонду 1,0

       3. Земельні ділянки водного фонду 1,0

       4. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення

2,0

       5. Землі сільськогосподарського призначення:

-земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства та садівництва

0,1

- з е м е л ь н і д і л я н к и д л я в е д е н н я т о в а р н о г о 
сільськогосподарського виробництва

0,1

        6. Землі історико-культурного призначення 0

        7. Земельні ділянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної 
та комунальної форми власності)

5,0



Додаток № 3 
                                                                                         до рішення  міської ради 
                                                                                         від 28.01.2016 року № 4 

Перелік юридичних та фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного 
податку   

Секретар міської ради     В.А.Сидорук 

1. Загальноосвітні навчальні заклади, які повністю утримуються за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів.                                                                

2. Дошкільні навчальні заклади, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів.

3. Професійно-технічні навчальні заклади, які повністю утримуються за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів.

4. Заклади фізичної культури і спорту за земельні ділянки на яких розміщені 
спортивні споруди.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи, організації, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6. Комунальні підприємства.




