
Сімдесята  четверта сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 квітня 2015  року         №____ 

м. Знам’янка 

 Про внесення змін до рішення  

міської ради   від   23.01.2015 року  

№ 1597 “Про ставки земельного  

податку у м. Знам’янка з 01.01.2015 року 

(відповідно до грошової оцінки  

земель міста)” 

 

 Розглянувши  заяву голів гаражних кооперативів , лист депутата Кіровоградської 

обласної ради Кліпацького С.В про зменшення  ставки земельного податку для земель 

гаражних кооперативів, керуючись ст.10, ст.269-287,  Податкового Кодексу України, п/п 

34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В и р і ш и л а:      
                                

1. Внести зміни до рішення міської ради   від   23.01.2015 року № 1597 “Про ставки 

земельного податку у м. Знам’янка з 01.01.2015 року (відповідно до грошової 

оцінки земель міста)” в частині справляння  земельного податку за земельні 

ділянки  гаражно- будівельних  кооперативів  та викласти пункт 1 рішення міської 

ради   від   23.01.2015 року № 1597 “Про ставки земельного податку у м. Знам’янка 

з 01.01.2015 року (відповідно до грошової оцінки земель міста)” в слідуючий 

редакції:  

   Затвердити з 01.01.2015 року ставки земельного податку по земельних ділянках  

розташованих в межах міста Знам’янка у таких розмірах: 

Категорія земель за 

функцією використання 
Склад земель Ставка податку за 

земельну ділянку, % від 

нормативної грошової 

оцінки 

              землі 

сільськогосподарського             

       призначення 

землі для ведення особистого селянського 

господарства 
1 

 землі для городництва 

  землі для ведення садівництва ( колективне та 

індивідуальне) 

  підсобні господарства державних установ та 

організацій 

  інші сільськогосподарські угіддя    

Землі житлової забудови 

Кф=1 
Землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

0,05 

 Землі індивідуального гаражного будівництва 1 

Землі малоповерхової і багатоповерхової 

несадибної забудови 
0,05 

Землі промисловості  

Кф=1,2 
 Землі підприємств харчової промисловості та 

з перероблення сільськогосподарських 

продуктів 

1 

 Землі підприємств інших галузей 

промисловості 
1 



Землі комерційного 

призначенняи    Кф=2,5 
 Землі кредитно-фінансових закладів 

0,8 

 Землі закладів торгівлі 
  

 Землі закладів громадського харчування 
  

Заклади побутового обслуговування   

 Землі для здійснення несільськогосподарської 

підприємницької діяльності   

Землі підприємств страхування   

Інші землі комерційного використання    

Землі громадського 

призначення  Кф=0,7 
 Землі органів державної влади та місцевого 

самоврядування 
0,1 

 Землі громадських організацій 

 Землі закладів культурно-просвітницького 

обслуговування 

 Землі закладів фізичної культури та спорту 
Землі освіти 0,01 

Землі охорони здоров'я  

 Землі житлово-експлуатаційних організацій ( 

крім житлового фонду)  
0,1 

 землі підприємств комунального обслуговування 

 землі закладів оборони 
Землі транспорту, 

зв’язку Кф= 1 
 Землі залізничного транспорту 1 

 Землі автомобільного транспорту 

Землі пошти та зв’язку 

Інші землі транспорту та зв’язку ( крім земель 

автогаражних кооперативів) 
Землі автогаражних  кооперативів                      0,3 

Землі технічної 

інфраструктури Кф=0,65 
Землі виробництва  та розподілення 

електроенергії  
1,5 

Землі виробництва  та розподілення газу 

Землі водо забезпечення та  очищення стічних 

вод 

Інші землі  Кф=0,5 Землі оздоровчого та рекреаційного призначення 

(за винятком земель, віднесених до категорії 

О92,7)  

1,5 

Землі під водою з площею акваторії до 50 га 

включно 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на Знам’янську ОДПІ (в.о.нач. 

Коваленко В.І.), фінансове управління (нач.Т.Іваськів), управління 

Держземагентства у Знам’янському районі (нач.Р.Владов), відділ земельних питань 

Знам’янської міської ради (нач.А.Грицюк) та відділ економіки і власності 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради (нач.К.Третьякова). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань 

землекористування та будівництва (гол. І.Савельєв). 
 

                           Міський голова     І.Крижановський 


