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нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону киЇвсько.і. оБлАсті

сорок восьмА сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

КОд згідно з КОАТУУ 3221055900

Керуючися  абзацами  другим  і  третім  пункту  284.1  статгі  284  Податкового  кодексу
Укра.і.ни   та   пунктом   24   частини   першоЇ   стапі   26   Закону   УкраЇни   "Про   місцеве
самоврядування в Укра.і.ні", Неміша.і.вська селищна рада Бородянського району КиЇвасько.і.
області ВИРІШИЛА:

1. Установити на територі.і.   НемішаЇвсько.і. селищно.і.  ради:

1) ставки земельного податку д]ія власників земельних ділянок  згідно з додатком 1 ;

2) ставки земельного  податку за земельні ділянки,     які перебувають у   постійному
користуванні  суб'єктів  господарювання       державноЇ  та  комунально.і.  форми  власності
земельних ділянок згідно з додатком 2;

3) ставки земельного податку   за земельні ділянки, які перебувають у     постійному
користуванні суб'єктів господарювання ( крім  державно.і. та комунальноЇ форми власності )
згідно з додатком 3;

4) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункгу 284.1 стапі 284
Податкового кодексу УкраЇни, за переліком згідно з додатком 4.

2. Опрнлюдщш рішеііш на офіційному вебсайh сеті-ОЇ раш ЬкрҐ/пеm-гаdа.gоv.uа.
3.  Виконавчому  комітету  НемішаЇвсько.і.  селищно.і.  ради  забезпечити  направлення  в

установленому порядку копі.і. цього рішення із додатками до ірпінського управління ГУ дПС
у Ки.і.вській області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та
d)інансів.
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додаток 4

до рішення 48 сесі.і. УП  скликання
НемішаЇвсько.і. селищноЇ ради

від 26 травня  2020 р. № 48-УП-6

пЕрЕлік
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу Укра.і.ни, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2021рік та вводягься в дію з о1 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або територі.і. об'єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області код району Код згідю з
Найменування адміністративно-

територіально.і. одиниці
коАтуу або населеного пункту, або територіЇ

об'єднано.і.територіально.і.п]омади

3200000000 3221000000 3221055900 Селище Немішаєве

Група платників, категорія/цільове призначення
Розмір пільги(відсотківсуми

земельних ділянок податкового зобов ' язаннязарік)

Науково-дослідні      установи      і      навчальні      заклади 100%сільськогосподарського про ф ілю / Землі сільськогосподарського
призначення

Органи     державно.і.     влади     та     органи     місцевого 100%
самоврядування/ Землі громадсько.і. забудови

Об'єднання   співвласників   багатоквартирних   житлових
100%будинків / дтія будівництва і обслуговування багатоквартирного

житлового будинку                  _
-..              -:``_ї`                 `
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О.К. Хоменко


