
 

Повідомлення. Про оприлюднення проекту регуляторного акту - проекту рішення 

Новокаховської міської ради 

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

земельної ділянки на 2021 рік на території Веселівського старостинського округу              

(код згідно з КОАТУУ 6520680400)” 

Розробник – відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради та управління комунального майна, інфраструктури 

старостинських округів Новокаховської міської ради. 

Метою прийняття рішення Новокаховської міської ради є затвердження встановлення 

економічно обґрунтованих ставок земельного податку відповідно до вимог Податкового 

кодексу України.  

Проект регуляторного акту ,,Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік на території Веселівського 

старостинського округу(код згідно з КОАТУУ 6520680400)” буде розміщено на офіційному 

сайті м.Нова Каховка: www.novakahovka.com.ua. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються на 

адресу: 74900 м.Нова Каховка, пр.Дніпровський, 23, відділ земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого комітету Новокаховської міської ради або управління 

комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради 

nkmv@kahovka.net, з приміткою для відділу земельних відносин та комунальної власності, 

про ставки податку. 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта 

становить 14 календарних днів з дня оприлюднення проекту регуляторного акта.  

Проект рішення Новокаховської міської ради ,,Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік на території 

Веселівського старостинського округу (код згідно з КОАТУУ 6520680400)”.  

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Новокаховської міської ради ,,Про 

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

ділянки на 2021 рік на території Веселівського старостинського округу (код згідно з 

КОАТУУ 6520680400)”.  

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Новокаховської міської ради ,,Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік на території Веселівського 

старостинського округу (код згідно з КОАТУУ 6520680400)”. 
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