
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 липня 2016 року   м. Ужгород    № 267 

 

  

 

Про зміни до рішень міської ради 

16.01.2015 №1618, 09.07.2015 №1747 

 

 

 

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та відповідно до статей 265, 268, 291 Податкового 

кодексу України  

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Внести зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 

09.07.2015 №1747 „Про справляння місцевих податків і зборів”, а саме: 

1.1. Пункт 3 рішення викласти в наступній редакції: 

„Встановити, що сплата єдиного податку юридичними та фізичними 

особами – підприємцями здійснюється відповідно до правових засад, визначених в 

главі 1 „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності ” розділу ХІV 

„Спеціальні податкові режими ” Податкового кодексу України. 

Затвердити на території м.Ужгород фіксовані ставки єдиного податку на 

календарний місяць у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в таких розмірах: 

- для першої  групи платників єдиного податку -10 відсотків; 

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків.” 

              1.2. Пункт 5 Положення про туристичний збір у м.Ужгород викласти у  

наступній редакції: 

„5. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння 

збору, визначеної пунктом 4 цього Положення” 

1.3. Пункт 8 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, у м.Ужгород викласти у наступній редакції: 

„8. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для 

об’єктів житлової та/або не житлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної 



заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 

квадратний метр бази оподаткування. 

  

 

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановити  в таких розмірах: 

 
  

 

Об’єкти  житлової нерухомості 

 

Розмір ставки у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) 

року, за 1 кв. метр бази оподаткування 

1.1 Житловий фонд  

1.1.1. Житловий будинок 0,4 

1.1.2.Прибудова до житлового будинку 0,4 

1.1.3.Квартира 0,4 

1.1.4.Кімнати у багатосімейних (комунальних) 

квартирах 

0,4 

1.1.5.Котедж 0,4 

1.2. Садовий будинок 0,4 

1.3. Дачний будинок 0,4 

 

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються в залежності від зони 

розташування (зональності)  цих об’єктів нерухомості. 

Зони розташування (зональності) затверджено рішенням VІ сесії міської 

ради V скликання 21 березня 2008 №654 „Про затвердження схеми економіко-

планувального зонування території м. Ужгорода”. 

Ставки податку для об’єктів не житлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, встановити в таких розмірах:  

 
 

 

 

Об'єкти нежитлової 

нерухомості 

Розмір ставки у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування 

для фізичних осіб для юридичних осіб 

перифе-

рійна зона 

серединна 

зона 

центральна 

зона 

перифе- 

рійна зона 

серединна 

зона 

центральна 

зона  

1. Будівлі готельні 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

2. Будівлі офісні 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

3. Будівлі торговельні 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

4. Гаражі ( крім гаражних 

кооперативів, 

благодійних або 

неприбуткових 

організацій та 

організацій які 

фінансуються з 

державного чи місцевих 

бюджетів) 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

5. Будівлі для публічних 

виступів (окрім казино, 

ігорних будинків) 

- - - - - - 

6. Казино, ігорні будинки 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

7. Інші будівлі 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 



 8. Господарські 

(присадибні) будівлі 

- - - - - - 

9. Будівлі спортивного, 

освітнього призначення 

- - - - - - 

2. Викласти пункт 2 рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 

16.01.2015 №1618 „Про місцеві податки і збори” в наступній редакції: 

„2. Встановити ставку транспортного податку відповідно до Податкового 

кодексу України”. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

- пункт 1 рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання 30.12.2011 р. № 394 

„Про ставки єдиного податку ” ;  

- рішення ХІІІ сесії міської ради VІ скликання 20.07.2012 р. №556 „Про 

зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 30.12.2012  № 394”; 

- пункт 3 рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 09.07.2015 р. 

№1747 „Про справляння в м.Ужгород місцевих податків і зборів”; 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. 

5. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради в мережі Інтернет. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та  оподаткування 

(Гомонай В.В.). 

 

 

 

 Міський голова                                              Б.Андріїв       

 

 

 

 

 

 

 

 


