
УКР АЇ НА

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РА ІІІ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____ "______________ 20__ року №

м.Кропивницький

Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького 
«Про встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки»

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу 
України із змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради міста 
Кропивницького

В И Р І Ш И В :

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», що додається.

2. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення розмістити дане 
рішення на офіційній сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі 
Інтернет.

3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської 
ради.

Міський голова А.Райкович

Ковпак 24 34 93



ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
«____» ________2018
№

Проект

У К Р А Ї Н А
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_____________20__року №______

Про встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки

Керуючися п. 24 ч. першої ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 266 Податкового кодексу України, 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 
«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити на території міста Кропивницького:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно з додатком 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт 4,3 пункту 4 та 

пункт 5 додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
2016 року № 93 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки». Враховуючи дані зміни, пункти 6-8 вважати 
пунктами 5-7.

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку і заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович



Додаток 1
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
«___»__________2018
№

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Код області 
3500000000

Код
міста

Код згідно з
КОАТУУ:
3510100000

місто Кропивницький

Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати)

Код Найменування
для

юридичних
осіб

для фізичних 
осіб

11 Б удівлі ж итлові

111 Б удинки одноквартирні

1110 Б удинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови од од
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 

комфортності
од ОД

1110.3 Будинки садибного типу од од
112 Б удинки з двом а та більш е квартирами

1121 Б удинки з двом а квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови од од
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності
од од

1122 Б удинки з трьом а та більш е квартирам и

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови од од
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, 

індивідуальні
од од

1122.3 Будинки житлові готельного типу од од
12 Б удівлі неж итлові

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 Б удівлі готельні

1211.1 Г отелі од од
1211.2 Мотелі ОД од
1211.3 Кемпінги од од
1211.4 Пансіонати од од
1211.5 Ресторани та бари од од



2
Продовження додатка 1

1212 Інш і будівлі для тим часового прож ивання

1212.3 Центри та будинки відпочинку ОД од
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше
од од

123 Б удівлі торговельні

1230 Б удівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини од од
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів од од
1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо од од
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського 

харчування
од од

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування од од
1230.9 Будівлі торговельні інші од од
1242 Г аражі

1242.1 Гаражі наземні 0,01 0,01

126 Б удівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення

1261 Б удівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали од од
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 

виступів
од од

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки од од
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші од од
1265 Зали спортивні

1265.2 Басейни криті для плавання од од
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті од од
1265.5 Тири од од
1265.9 Зали спортивні інші од од
1272 Б удівлі для культової та релігійної д іяльності

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали од од
1274 Б удівлі інш і, не класиф іковані раніш е

1274.4 Будівлі лазень та пралень од од

Директор департаменту з питань 
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій -
начальник управління економіки А. Паливода



Додаток 2
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
«___»__________2018
№

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки

Код області Код згідно 3

3500000000
Код міста КОАТУУ:

3510100000
місто Кропивницький

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд
Розмір пільги (відсотків 

суми податкового 
зобов'язання за рік)

Особи -  учасники Антитерористичної операції та члени 
сімей загиблих учасників Антитерористичної операції, у 
власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості. 
Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової 
нерухомості

100

Особи, які належать до учасників бойових дій та особи 
прирівняні до них (учасників Другої світової війни, 
учасників війни в Афганістані), у власності яких 
перебувають об'єкти житлової нерухомості. 
Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової 
нерухомості

100

Директор департаменту з питань 
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій -
начальник управління економіки А. Паливода



Доопрацьований 21.05.2018

УКР АЇ НА

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____ "______________ 20__ року №

м.Кропивницький

Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького 
«Про встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки»

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу 
України із змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради міста 
Кропивницького

В И Р І Ш И В :

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», що додається.

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд 
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович

Ковпак 24 34 93



ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
«____» ________2018
№ ______________

Проект

У К Р А Ї Н А
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_____________20__року №______

Про встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 266 Податкового кодексу України із змінами 
та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 
2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки», Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :
1. Встановити на території міста Кропивницького:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно з додатком 2.
2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт 4.3 пункту 4 та 

пункт 5 додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
2016 року № 93 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки». Враховуючи дані зміни, пункти 6-8 вважати 
пунктами 5-7.

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку і заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова А.Райкович



Додаток 1
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
«___»__________2018
№

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Код області 
3500000000

Код
міста

Код згідно
3
КОАТУУ:
3510100000

місто Кропивницький

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. 
метр

(відсотків розміру 
мінімальної заробітної 

плати)

Код Найменування
для

юридичних
осіб

для фізичних 
осіб

11 Б удівлі ж итлові

111 Б удинки одноквартирні

1110 Б удинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови од од
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності од ОД

1110.3 Будинки садибного типу од од
112 Б удинки з двом а та більш е квартирам и

1121 Б удинки з двом а квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови од од
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності од од
1122 Б удинки з трьом а та більш е квартирами

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови од од
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, 

індивідуальні
од од

1122.3 Будинки житлові готельного типу од од
12 Б удівлі неж итлові

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 Б удівлі готельні

1211.1 Г отелі од од
1211.2 Мотелі ОД од
1211.3 Кемпінги од од
1211.4 Пансіонати од од
1211.5 Ресторани та бари од од



2

1212 Інш і будівлі для тим часового прож ивання

1212.3 Центри та будинки відпочинку од од
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані 

раніше
од од

123 Б удівлі торговельні

1230 Б удівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини од од
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів од од
1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо од од
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування од од
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування од од
1230.9 Будівлі торговельні інші од од
1242 Г аражі

1242.1 Гаражі наземні 0,01 0,01

126 Б удівлі для публічних виступів, закладів освітнього, м едичного та оздоровчого
призначення

1261 Б удівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали ОД од
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів од од
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки од од
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші од од
1265 Зали спортивні

1265.2 Басейни криті для плавання од од
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті од од
1265.5 Тири од од
1265.9 Зали спортивні інші од од
1272 Б удівлі для культової та релігійної діяльності

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали од од
1274 Б удівлі інш і, не класиф іковані раніш е

1274.4 Будівлі лазень та пралень од од
Г осподарські (присадибні) будівлі - допом іж ні (неж итлові) 
прим іщ ення, до яких належ ать сараї, хліви, гаражі, л ітні 
кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 
бойлерні, трансф орм аторні п ідстанції тощ о

0,01 0,01

В сі інш і типи об’єктів нерухом ості 0,1 0,1

Директор департаменту - 
начальник управління економіки 
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливода



Додаток 2
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
«___»__________2018
№

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки

Код області 
3500000000 Код міста

Код згідно 3 
КОАТУУ: 

3510100000
місто Кропивницький

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд
Розмір пільги (відсотків 

суми податкового 
зобов'язання за рік)

Особи -  учасники Антитерористичної операції та члени 
сімей загиблих учасників Антитерористичної операції, у 
власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості. 
Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової 
нерухомості

100

Особи, які належать до учасників бойових дій, та особи, 
прирівняні до них (учасників Другої світової війни, 
учасників війни в Афганістані), у власності яких 
перебувають об'єкти житлової нерухомості. 
Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової 
нерухомості

100

Директор департаменту - 
начальник управління економіки 
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливода



                                                                                                              Доопрацьовано 07.06.2018 
 

  
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року        №______ 
 

м.Кропивницький 

 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки» 

 

  

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України               

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу 

України із змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки», що додається. 

2.  Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                      А.Райкович 

 

 

 

 

 
Ковпак 24 34 93 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html


ПОГОДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«____» ________2018 

№ __________ 

 

Проект 
 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "____"_____________ 20__ року     №______ 
 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 
 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст. 266 Податкового кодексу України із змінами 

та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня            

2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки», Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Встановити на території  міста Кропивницького: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, за переліком згідно з додатком 2. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт 4.3 пункту 4 та 

пункт 5 додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого      

2016 року № 93 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки». Враховуючи дані зміни, пункти 6-8 вважати                   

пунктами 5-7. 

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку і заступника 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                             А.  Райкович

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970280.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html


Додаток 1 

до рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

«___»__________2018 

№_____ 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Код області 

3500000000 

Код  

міста  

Код згідно з 

КОАТУУ: 

3510100000 

місто Кропивницький 

Класифікація будівель та споруд 

Ставки податку                

за 1 кв. метр 

(відсотків розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

Код Найменування 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні 

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5 0,5 

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 

комфортності 
0,5 0,5 

1110.3 Будинки садибного типу 0,5 0,5 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,5 0,5 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності 
0,5 0,5 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,5 0,5 

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, 

індивідуальні 
0,5 0,5 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,5 0,5 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,5 0,5 

1211.2 Мотелі 0,5 0,5 

1211.3 Кемпінги 0,5 0,5 

1211.4 Пансіонати 0,5 0,5 

1211.5 Ресторани та бари 0,5 0,5 

 

 

 



2 

 Продовження додатка 1 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,5 0,5 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше 
0,5 0,5 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5 0,5 

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5 0,5 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5 0,5 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського 

харчування 
0,5 0,5 

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,5 0,5 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,5 0,5 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,5 0,5 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,5 0,5 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 

виступів 
0,5 0,5 

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,5 0,5 

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,5 0,5 

1265 Зали спортивні 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,5 0,5 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,5 0,5 

1265.5 Тири 0,5 0,5 

1265.9 Зали спортивні інші 0,5 0,5 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,5 0,5 

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,5 0,5 

 Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні 

(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, 

гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 

навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 

тощо 

0,5 0,5 

 Всі інші типи об’єктів нерухомості 0,5 0,5 

 

 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                 А. Паливода 



 

 

Додаток 2 

до рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

«___»__________2018 

№_____ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 

Код області 

3500000000 

Код міста 

Код згідно з 

КОАТУУ: 

3510100000 

Місто Кропивницький 

   категорія/класифікація будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов'язання за рік) 

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості визначені  

підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України 

100 

Об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у 

власності осіб: 

     учасників Антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників Антитерористичної операції; 

      учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них 

(учасників другої світової війни, учасників війни в 

Афганістані). 

Пільга застосовується лише для одного об'єкта 

житлової нерухомості 

100 

 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової  

нерухомості для фізичних осіб, не надаються на: 

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів 

перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, визначеної підпунктом               

266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України; 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності). 

 

 

 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        А. Паливода  
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