
 

 

 

 

 

 
 

ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2 
 

ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я      № 4609-63- VIІ 

 24 січня 2019 року 

м. Ірпінь                                     
 
Про  надання пільг із сплати  

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки    

 

     Розглянувши звернення суб’єктів господарювання та відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, до розділу ХІІ “Податок на майно”, 

керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Ірпінська міська рада  

 

              В И Р І Ш И Л А:         

   

1. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Ірпінь, згідно додатку 1. 

 

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

 

3. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

Ірпінської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення та заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.             

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html


Додаток №1                                                                                                                        

до рішення № 4609-63- VIІ                                                                                                              

63 сесії VІІ-го скликання                                                                                                                           

Ірпінської міської ради                                                                                                             

від „24” січня 2019 року 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території міста Ірпінь 

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 одиниці 

або населеного пункту, або території об'єднаної 

територіальної громади 

10 31 3210900000 м. Ірпінь 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги (відсотків 

суми податкового 

зобов'язання за рік) 

Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості які перебувають у власності:  

-  діючих дитячих санаторно-курортних закладів, дитячих спортивно-

оздоровчих комплексів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності та не мають статусу неприбуткових 
-  

50 

 

Також на території міста Ірпінь діють пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки для фізичних та юридичних осіб встановлених статтею 266 Податкового кодексу України та 

Положення  про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки.  

 
 

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

 

Начальник фінансового управління                                                  Є.В. Данилюк 
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