
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про зміни до рішення міської ради 

09.07.2015 №1747 „Про справляння  

в м. Ужгород місцевих податків і зборів” 

 

 

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

самоврядування в Україні” та відповідно до статті 284 Податкового кодексу 

України  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Викласти у новій редакції додаток до Положення про земельний податок у 

м.Ужгород, затверджений рішенням ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 

09.07.2015 №1747 „Про справляння місцевих податків і зборів” згідно з додатком.  

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

Ужгородської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та  оподаткування 

(Готра В.В.). 

 

 

 Міський голова                                              Б.Андріїв       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення_____  

______ сесії VII скликання                                                                                      

 

Додаток до Положення  

про земельний податок 

у м. Ужгород 

  

 

Ставки 

земельного податку в м. Ужгород 
№ База оподаткування 

( земельні ділянки нормативна грошова оцінка яких проведено) 

Ставка 

податку у 

відсотках від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

земельних 

ділянок, % 

1 За земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб 

та у постійному користуванні юридичних осіб державної та комунальної 

форми власності, за винятком земельних ділянок, зазначених у р. 3 –12 цього 

Додатку 

2016р.- 0,5 %; 

2017р. - 0,6 %; 

2018р.- 0,7 %. 

2 За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні юридичних та 

фізичних осіб (крім державної та комунальної форми власності), за винятком 

земельних ділянок, зазначених у р. 3 – 12 цього Додатку 

2016 р.- 1 %; 

2017р. -1,25%; 

2018 р.-1,5 %. 

3* За земельні ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 

1,2% 

4* За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для потреб лісового 

господарства  та для багаторічних насаджень 

0,3 % 

5* За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання 

особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без 

отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та 

садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними 

будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб 

сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які 

зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими 

будівлями і спорудами  

0,03 % 

6* За земельні ділянки, зайняті освітніми та спортивними спорудами, які не 

утримуються за бюджетні кошти 

0,03 % 

7* За земельні ділянки благодійних організацій, створених відповідно до закону, 

діяльність яких не передбачає одержання прибутків 

0,01 % 

8* За земельні ділянки органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування 

0,01 % 

9* За земельні ділянки підприємств комунальної власності міста  0,05 % 

10* За земельні ділянки підприємств обласної комунальної власності 0,1 % 

11 За земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного 

призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням 

цих територій та об’єктів 

3 % 

12 За земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого 

та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з 

функціональним призначенням цих територій та об’єктів 

3 % 

*Дія рядків 3-10 цього Додатку не поширюється на надані в оренду земельні ділянки, або земельні ділянки 

пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд або їх частин, що на них розташовані. 

 

 

Секретар ради                  А.Сушко 


