
 

 

 

РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

(27 сесія ) 

РІШЕННЯ 
 "26" 04. 2017 року м. Рубіжне №27 / 14
 

 

 

Про встановлення податку на майно 
в частині плати за землю 

 

 

 

 
 У зв’язку з внесенням змін до податкового законодавства України, на підставі п. 12.3 ст. 12, 

п. 274.1 ст. 274 Податкового кодексу України,  п. 4 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення 
Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році, на підставі рекомендації постійної 
депутатської комісії Рубіжанської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та 
фінансів від "19 " квітня 2017 року, керуючись, п. 24 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в України»,  Рубіжанська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1.       Встановити з 1 січня 2017 року на території міста Рубіжне податок на майно в частині 
плати за землю. 

2.       Встановити ставку земельного податку: 
1) за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, - в розмірі 1 відсотка 

від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3 – 4 цього 
рішення); 

2) за земельні ділянки сільськогосподарських угідь - 0,3 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки. 

3.       За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними товариствами, 
індивідуальними гаражами, земельний податок справляється у розмірі 0,03 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки. 

4.       За земельні ділянки,що віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних 
ділянок, на яких окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які 
оподатковуються на загальних підставах), земельний податок справляється у розмірі 0,25 відсотка 
від їх нормативної грошової оцінки. 

5.       У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин їх 
власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 3 – 4 цього рішення, 
іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до 
підпункту 1 пункту 2 цього рішення – від їх нормативної грошової оцінки, визначеної з 
урахуванням відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду 
економічної діяльності орендаря. 

6.      Рішення Рубіжанської міської ради від 02.07.2015 № 53/11  «Про встановлення податку 
на майно в частині плати за землю» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2017. 

7.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію 
Рубіжанської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

Міський голова  С.І. Хортів 

 


