
ПРОТОКОЛ № 1      

засідання комісії з підготовки проектів нормативно-правових актів міської 

ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, що 

зараховуються до бюджету міста 

 

04 лютого 2021 року                                                   м. Ужгород 

      Засідання розпочато о 10.00 

           Засідання закінчено о  12.00 

Присутні: 

Пинзеник В.В. - голова комісії 

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 

Гомонай В.В,  

Логвінов П.В.,  

Мандич Ю.В., 

Маєрчик П.С.,  

Волощук М.І.,  

Месевра М.Ю.,  

Пашкевич Н.Ю.,  

Фріга В.Ю.,       

Чепкий О.О.            - члени комісії           

 

Відсутні:  

Боршовський О.І.,  

Товарницька М.Я., 

Пекар В.І.                - члени комісії           

Запрошені: 

Бандурин О.М. головний спеціаліст відділу правової експертизи 

документів управління правового забезпечення. 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд звернення Закарпатської обласної ради 11.01.2021 

№1827/01.1-28 про надання пільги Закарпатському обласному комунальному 

підприємству «Міжнародний аеропорт Ужгород»  по сплаті земельного 

податку на 2021 рік. 

2. Про зміни до рішення XXIV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання (2-е пленарне засідання) 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки 

та збори». 

 



1. Розгляд звернення Закарпатської обласної ради 11.01.2021 

№1827/01.1-28 про надання пільги Закарпатському обласному 

комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Ужгород»  по 

сплаті земельного податку на 2021 рік 

Пинзеник В.В. ознайомив із зверненням Закарпатської обласної ради 

11.01.2021 №1827/01.1-28 про надання пільги Закарпатському обласному 

комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Ужгород»  по сплаті 

земельного податку на 2021 рік. 

Зазначив, що згідно пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

міські ради приймають рішення про надання пільг по сплаті місцевих 

податків та зборів не пізніше 15 липня  року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується їх застосовування. 

 

ВИРІШИЛИ: Відмовити у наданні пільги Закарпатському обласному 

комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Ужгород»  по сплаті 

земельного податку на 2021 рік. 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно; 

 

2. Про зміни до рішення XXIV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання (2-е пленарне засідання) 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві 

податки та збори». 

Кенс О.Ю. зазначила про доцільність підготовки проєкту рішення щодо 

перегляду ставок земельного податку та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки з урахуванням роз’яснення 

Антимонопольного комітету України від 02.11.2020 №500-29/01-15060. 

  

ВИРІШИЛИ:  

 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати на розгляд 

сесії міської ради нову редакцію додатку до Положення  про плату за землю 

(земельний податок) у м. Ужгород, з урахуванням наступного: 

 2.1. У відповідності до Класифікації видів цільового призначення 

земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, 

доповнити додаток наступними видами цільового призначення земель - 04.05 

«Для збереження та використання зоологічних парків», 04.08 «Для 

збереження та використання заказників», 04.09 «Для збереження та 

використання заповідних урочищ», 12.07 «Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського електротранспорту». 

 



 

2.2. Рекомендувати встановити для фізичних та юридичних осіб 

наступні ставки земельного податку за 1 кв.метр земельних ділянок у 

відсотках від їх нормативної грошової оцінки: 

а) у розмірі 0,300 для підкодів розділу  01 «Землі 

сільськогосподарського призначення»; 

б) у розмірі 0,030% для підкодів розділу  02 «Землі житлової забудови»; 

в) у розмірі 1,000 (2,000 за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні, крім державної та комунальної форм власності) 

для підкодів розділу  03 «Землі громадської забудови», 06 «Землі 

оздоровчого призначення», 07 «Землі рекреаційного призначення», 10 «Землі 

водного фонду», 11 «Землі промисловості», 12 «Землі транспорту», 13 «Землі 

зв’язку», 14 «Землі енергетики» (за винятком  підкодів 03.01. «Для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування2», 03.14 «Для розміщення та постійної діяльності 

органів  і підрозділів ДСНС2», 12.01 «Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного транспорту», 13.05 «Для розміщення та 

постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України»); 

г) у розмірі 1,000 для юридичних осіб підкодів 03.01. «Для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування2», 03.14 «Для розміщення та постійної діяльності органів  і 

підрозділів ДСНС2», 12.01 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту», 13.05 «Для розміщення та постійної діяльності 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»; 

д) у розмірі 0,010 для підкодів розділу 04 «Землі природозаповідного 

фонду», 05 «Землі іншого природоохоронного призначення», 08 «Землі 

історико-культурного призначення», 15 «Землі оборони»; 

е) у розмірі 0,100 для підкодів розділу 09 «Землі лісогосподарського 

призначення».  

За цю пропозицію голосували: 

«За» одноголосно. 

 

 



Пинзеник В.В. запропонував присутнім членам комісії оголосити 

перерву у засіданні до 15.02.2021 року, у зв'язку із  необхідністю  

опрацювання  звернень ТОВ «Готель Ужгород», ТОВ «Унгварський», ТОВ 

«Готель  Сервіс», ТОВ «Золмат», ТОВ «МСМБУД», ПАТ «Готельно-

туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття», для подальшого їх розгляду.  

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та оголосити перерву в 

засіданні до 15.02.2021року. 

 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" - одноголосно 

  

 

15 лютого 2021 року                                            Засідання розпочато о 9.00 

                     Засідання закінчено о 10.00 

 

 

Присутні: 

Пинзеник В.В. - голова комісії 

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 

  Боршовський О.І., 

Пекар В.І., 

  Гомонай В.В., 

  Мандич Ю.В., 

  Маєрчик П.С., 

Волощук М.І., 

Пашкевич Н.Ю.,        

Фріга В.Ю., 

Чепкий О.О.            - члени комісії           

 

 

Відсутні:  

Логвінов П.В., 

Месевра М.Ю.,         

  Товарницька М.Я.   - члени комісії           

 

Запрошені: 

Волосянський О.П.   - депутат міської ради 

 

Порядок денний: 



1.  Про зміни до рішення XXIV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання (2-е пленарне засідання) 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки 

та збори». 

2. Розгляд звернень ТОВ «Готель Ужгород» від 05.02.2021 № 10, ТОВ 

«Унгварський» від 05.02.2021 №05-02/21-1, №05-02/21-2, ТОВ «Готель  

Сервіс» від 05.02.2021 №5, №6, ТОВ «Золмат» від 04.02.2021 №04/02, ТОВ 

«МСМБУД» від 04.02.2021 №1,  ПАТ «Готельно-туристичний комплекс 

«Інтурист-Закарпаття» від 04.02.2021 №07/21.  

3. Розгляд службової записки департаменту фінансів та бюджетної 

політики від 10.02.2021 №107/33/03-19.  

 

 

1.  Про зміни до рішення XXIV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання (2-е пленарне засідання) 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві 

податки та збори»: 

  Кенс О.Ю. зазначила, шо рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 11.07.2019 №1605 «Про зміни до рішення міської ради 

10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори», згідно роз’яснення 

Антимонопольного комітету України (лист від 02.11.2020 №500-29/01-15060) 

містить ознаки державної допомоги. 

  Ознайомила з пропозицією ДПІ у м.Ужгород про зміни розміру ставки 

туристичного збору (лист від 28.01.2021 №715/5/07-16-50).  

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1.1. Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати нову 

редакцію додатку до Положення  про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки у м. Ужгород, з урахуванням наступного: 

а) у відповідності до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 

018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507 

доповнити додаток групою 112 «Гуртожитки» (з відповідними класами та 

підкласами),  підкласами 1241.3 «Будівлі міського електротранспорту», 

1241.6 «Будівлі станцій підвісних та канатних доріг», 1263.6 «Будівлі 

спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими 

вадами2,», 1264.5 «Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил2», 

1272.3 «Цвинтарі та крематорії2», 1274.1 «Казарми збройних сил2», 1274.2 

«Будівлі міліцейських та пожежних служб2», 1274.3 «Будівлі виправних 

закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 2»;     



б) рекомендувати встановити для фізичних та юридичних осіб наступні 

ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв.метр 

бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного року: 

- у розмірі 0,50 для підрозділу 11 «Будівлі житлові»; 

- у розмірі 0,50 для периферійної зони, 0,70 - серединної та 0,80 -

центральної зони для підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», за виключенням 

групи 121 «Готелі, ресторани та подібні будівлі»; 

- у розмірі 0,25 для периферійної зони, 0,30 - серединної та 0,35 -

центральної зони для підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», групи 121 «Готелі, 

ресторани та подібні будівлі» (з відповідними класами та підкласами). 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" - 8; 

"Утримався" - 4; 

Пропозицію прийнято. 

 

1.2.  Рекомендувати залишити без змін ставки туристичного збору. 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" - 11; 

"Утримався" - 1; 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Розгляд звернень ТОВ «Готель Ужгород» від 05.02.2021 № 10, 

ТОВ «Унгварський» від 05.02.2021 №05-02/21-1, №05-02/21-2, ТОВ 

«Готель  Сервіс» від 05.02.2021 №5, №6, ТОВ «Золмат» від 04.02.2021 

№04/02, ТОВ «МСМБУД» від 04.02.2021 №1,  ПАТ «Готельно-

туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» від 04.02.2021 №07/21.  

 

Пинзеник В.В. ознайомив із зверненням ТОВ «Готель Ужгород», ТОВ 

«Унгварський», ТОВ «Готель  Сервіс», ТОВ «Золмат», ТОВ «МСМБУД», 

ПАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» про 

зменшення для готелів ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та  звільнення з 01.12.2020-31.12.2021 від сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  скасування на 2021 рік 

сплати туристичного збору. 

 Зазначив, що згідно пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу 

України міські ради приймають рішення про надання пільг по сплаті 



місцевих податків та зборів не пізніше 15 липня  року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується їх застосовування. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

З метою підготовки проєкту рішення міської ради «Про надання пільг» та 

матеріалів для проходження процедури погодження Антимонопольним комітетом 

України управлінню економічного розвитку міста надати департаменту фінансів 

та бюджетної політики інформацію: 

- відомості щодо надання державної допомоги готелям у формі 

податкової пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, яка планується на 2022 рік  

- інформацію про господарську діяльність готелів, державну допомогу  

та сплачені податки до бюджету Ужгородської міської територіальної громади.  

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

За" - 9; 

"Утримався" - 1; 

"Не приймали участі у голосуванні» -2. 

Пропозицію прийнято . 

 

3. Розгляд службової записки департаменту фінансів та бюджетної 

політики від 10.02.2021 №107/33/03-19.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 

3.1. Департаменту фінансів та бюджетної політики  підготувати проєкт 

рішення міської ради щодо внесення змін до рішення ІІ сесії міської ради VIІІ 

скликання «Про надання пільги» №79 від 02 лютого 2021 року в частині 

зазначення періоду дії пільги зі сплати земельного податку -  з 01.01.2022 по 

31.12.2022 року. 

3.2.  Відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж Департаменту 

міського господарства, з метою дотримання процедури, встановленої Законом 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо державної 

допомоги житлово-будівельним кооперативам рішенням ІІ сесії міської ради VIІІ 

скликання «Про надання пільги» №79 від 02 лютого 2021 року, надати 

департаменту фінансів та бюджетної політики: 



- відомості щодо надання державної допомоги у формі податкової 

пільги по сплаті земельного податку, яка планується на 2022 рік;  

- інформацію про господарську діяльність житлово-будівельним 

кооперативам, державну допомогу  та сплачені податки до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади.  

 

За цю пропозицію ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" - 9; 

"Утримався" - 1; 

"Не приймали участі у голосуванні» - 2. 

 Пропозицію прийнято. 

 

 

 

Голова комісії                                                                               Пинзеник В.В. 

 

Секретар комісії                                                                            Оксана КЕНС 


