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“ 28 ”  січня  2016 р. №_____ 

  
Голові фракції політичної партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» 

Олещук Н.І. 

 
            На Вашу пропозицію за вхід. № 26 від 26.01.2016 р. щодо звільнення учасників 

антитерористичної операції на сході України, членів сімей загиблих бійців АТО, а також 

сімей Героїв Небесної Сотні від сплати податку на майно повідомляємо наступну 

інформацію : 

        Згідно ст.281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку 

звільняються  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". До осіб, на яких поширюється 

чинність цього закону відносяться учасники антитерористичної операції на сході України, 

члени сімей загиблих бійців АТО та сімей Героїв Небесної Сотні ( Ст.4-ст.11 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"). 

            Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

встановлені  ст. 266 Податкового кодексу України:    

        база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 

 в) 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. 

             Податковим кодексом України передбачено , що міською радою пільги з податку, 

який сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних 

осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, пільги з податку, що 

сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються 

в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування. 

              Міською радою, враховуючи ці вимоги Податкового кодексу України, 

встановлено нульову ставку оподаткування для господарських (присадибних) будівель  

допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 

майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 

тощо. 

 

Міський голова                          А.М.Ковпак 
 
Вик.Шибко М.В. 
Тел.2-17-34 


