
                                              

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗДИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Жидачівського району Львівської області 

ХLV  сесія  VІІ демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  “ 25 ” червня 2020 року  № 2 
 

Про внесення змін до рішення N 2 від 13 

липня 2018 року «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік» та 

рішення N 2 від 11 липня 2019 року  «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки  на 2020 рік» 

 

       Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та 

на виконання Законів України від 03.03.2020 № 540 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та від 

13.05.2020 № 591 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

частині зменшення ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо 

об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. 

Гніздичівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

       

1. Внести зміни до рішення N 2 від 13 липня 2018 року в частині ставок  податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, виклавши його в новій 

редакції згідно з додатком 1 цього рішення. 

2. Внести зміни до рішення N 2 від 11 липня 2019 року в частині ставок  податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, виклавши його в новій 

редакції згідно з додатком 2  цього рішення. 

 



3. Оприлюднити це рішення, на офіційному сайті  Гніздичівської селищної ради та 

повідомити  Стрийське управління  ГУ ДПС у Львівській області про прийняте  

рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, 

фінансів та планування соціально-економічного розвитку (Н.Я.Мельник). 

       

Селищний голова                                                                           І.І.Оліяр  


