
 

 

 

 

 

 

 
 

ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_____________________________________________________________________________  
 

                                              08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2-а                                

 

ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я      №4605-63-VII 

24 січня 2019 року 

м. Ірпінь                        

 
Про надання пільг по сплаті  

земельного податку в м.Ірпінь 
 

Розглянувши звернення суб’єктів господарювання та відповідно до статті 

284.1 Податкового кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеве са-

моврядування в Україні" міська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати пільги для фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку в 

м.Ірпінь, згідно додатку 1. 

2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року і діє протягом поточного року. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ірпінської міської ради та в засо-

бах масової інформації. 

4. Ірпінському управлінню ГУ ДФС у Київській області забезпечити надхо-

дження до доходної частини міського бюджету земельного податку відпові-

дно до цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення та заступника мі-

ського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

В.о. міського голови – секретар ради                                               А.В. Попсуй 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1                                                                                                                        

до рішення № 4605-63- VIІ                                                                                                              

63 сесії VІІ-го скликання                                                                                                                           

Ірпінської міської ради                                                                                                             

від „24” січня 2019 року 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня 2019 року. 

 

Код області Код району 
Код згідно з            

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниціабо населено-

го пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

 10  31  32109000000 м.Ірпінь 

     

     

Група платників, категорія/цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги (відсотків суми податкового зо-

бов’язання за рік) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від місцез-

находження) та знахо-

дяться на праві влас-

ності 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від місцез-

находження) та знахо-

дяться на праві пос-

тійного користування 

1. Землі житлової забудови     

- для кооперативних автостоянок для збері-

гання особистих транспортних засобів грома-

дян, гаражно-будівельних кооперативів. 
46,7% 53,3% 

2. Землі громадського призначення      

– для національних спілок письменників. 

 - 90% 

3. Землі рекреаційного та оздоровчого 

призначення     

 - для дитячих спортивно –оздоровчих компле-

ксів незалежно від їх підпорядкованості та які 

здійснюють свою господарську діяльність; - 93,3% 

- для санаторіїв для батьків з дітьми незалеж-

но від їх підпорядкованості та  які здійснюють 

свою господарську діяльність. 
- 83,3% 



 

 

Група платників, категорія/цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги (відсотків суми податкового зо-

бов’язання за рік) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від місцез-

находження) та знахо-

дяться на праві влас-

ності 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від місцез-

находження) та знахо-

дяться на праві пос-

тійного користування 

    

4.  Для установ та організацій, які нале-

жать і підпорядковані  Міністерству 

внутрішніх справ України. 
- 90% 

Також на території міста Ірпінь діють особливості оподаткування та пільги 

щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлених 

статтями 281 – 282 та  статтею 284 Податкового Кодексу України та Положення 

про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету земельного податку 

за земельні ділянки в м.Ірпінь.  

 

 

 

В.о. міського голови – секретар ради                                               А.В. Попсуй 

 

Начальник фінансового управління                                                  Є.В. Данилюк 


