
                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                               Додаток 4  

                                                                                                               до рішення міської ради  
                                                                                                                25 червня 2019 р. № 3 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
 

         Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2020 року на території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної 
громади: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 
або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади 

4800000000 4820600000 4820610100 
 Баштанська міська об’єднана 

територіальна громада 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 
 Будівлі житлові, що перебувають у власності фізичної 
особи. 
    База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 

 на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх 
кількості - на 120 кв. метрів; 
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 
на 180 кв. метрів. 
 

звільнено від сплати податку  

- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні 
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, 
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, 
погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні 
підстанції тощо), які перебувають у власності 
фізичних осіб; 
- будівлі, споруди сільськогосподарських 
товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), 
віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського 
призначення, лісівництва та рибного господарства" 
(код 1271) Державного класифікатора будівель та 
споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в 
оренду, лізинг, позичку. 

 

 

 

   

 

 

 звільнено від сплати податку  



- для об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності неприбуткових громадських 
організацій. 

 

 

 

зменшено на 0,99 відсотка та 
встановлено ставку в розмірі 
0,01 відсоток 

Зменшення податку, яке зазначено у пункті 1 цього переліку , надається один раз за кожний базовий рік (звітний ) період  (рік) 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 
30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.  

 

 

 

Заступник міського голови                   С.ЄВДОЩЕНКО 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 


