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нЕмішА.і.вськА сЕлищнА рАдА

Бородянського рАйону ки.і.вськоЇ оБлАсті

сорок восьмА сЕсія сьомого скликАння
рішЕння

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельно.]. ділянки,

на 2021 рік
Код згідно з КОАТУУ  -3221055900

Керуючись  статгею 266 Податкового кодексу УкраЇни, пунктом 24 частини першоЇ
статгі 26 Закону УкраЇни "Про місцеве самокрядування в УкраЇні", НемішаЇвська селищна
рада Бородянського району КиЇвськоЇ області ВИРІШИЛА:

1. Установити на територіЇ НемішаЇвськоЇ селищноЇ ради:

1)  ставки  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельноЇ  ділянки,  згідіо  з
додатком 1 ;

2) піль" для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статгі 266 Податкового кодексу УкраЇни, за переліком згідно з додатком 2.

2.   Оприлюднити   рішення   на   офіційному   вебсайті   селищноЇ  ради   httD://пеm-
гаdа.gоV.uа.

3. Виконавчому комітету НемішаЇвськоЇ селиіцноЇ ради забезпешгги направлення в
установленому порядку копН цього рішення із додатками до ірпінського управління ГУ
дПС у КйЇвській області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету
та фінансів.

смт. Немішаєве
№! -48 -vп- 6
26.05.2020 р.



додаток 2
зАтвЕрджЕно

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

від 26 травня  2020 р. № 48-УІІ-6

пЕрЕлік
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпушгу
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу Укра.і.ни, із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від земельно.і. ділянки]
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться 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 згідно з
Найменування адм.іністративно-

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

об'єднано.і.територіально.і.громади

3200000000 3221000000 3221055900 Селище Немішаєве

Група платників, категорія/класифікація
Розмір пільги(відсотківсуми

будівель та споруд податковогозобов'язанняза рік)

Фізичні особи / гаражі 100%

Фізичні особи / допоміжні (нежитлові) приміщення на
100%присадибних земельних ділянках,  до яких належать

сара.і., хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,
логFебїіsщавіси, котельні, бойлерні•:-(<;її±:f.+::\
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пуніtту  266.2     <. `=.і` 2`66`;ПФj;#кового  кодексу  Укра.і.ни.  У  разі  встаноіmення  пільг,  відмінних  на  терит9ріж
різних  населе                       адміністративно-територіально.і.  одиниці,  за  кожні"  населеним  пушгом  піТіьги
затверджуються окремо.


