
КОЖЕНИЦЬКА СІЛЬСЬКУ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р Л п ^ іі  

І

Тринадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
23 грудня 2016 року

Про затвердження ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки, на території Коженицької сільської ради на 2017 рік.

Відповідно ст. 144 Конституції України, ст.Ю, 265, 266 Податкового 
кодексу України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктами 
24,28 розділу 1 ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Коженицька сільська рада

и1. Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, на території Коженицької сільської ради:
1.1. Для фізичних осіб

житлові обскти:

а) 0 відсотка - для квартири/квартир, житлового будинку/будинків та для 
різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток). 
нежитлові об'єкти;

а) 0,5 відсотка - будівлі готельні: ресторани та бари;
б) 0,3 відсотка - будівлі офісні: побутово-адміністративні будівлі, для 
конторських та адміністративних цілей;
в) 0,3 відсотка будівлі торговельні: магазини;
г) 0 відсотка - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) 
приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 
тощо;
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1.2. Для юридичних осіб встановлюються
житлові об’єкти;

а) 1 відсоток - для об'єктів житлової нерухомості; 
нежитлові об'єкти:
а) 0,5 відсоток для об’єктів нежитлової нерухомості.

2. Копію рішення сільської ради надати до Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області для проведення нарахувань та контролю своєчасної сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення третьої сесії сьомого скликання 

N° 03-30 від 28.01.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення 
ставок податку нанерухоме майновідмінне від земельної ділянки,на території 
Коженицької сільської ради на 2016 рік».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін; з питань 
соціального розвитку села; з питань агропромислового комплексу, земельних 
відносин, екології Ті
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