
ІВАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бориспільського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення та Положення 
Іванківської сільської ради від 05.07.2016 року 
№353-10-УІІ «Про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на 2017 рік»

Керуючись ст.. 143 Конституції України та відповідно до п. 24 ст. 26, ст.. 69 Закону 
України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.,ст..10, 12, 265, 266 Податкового 
кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 року, Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо податкової 
реформи)» № 71-VIII від 28.12.2014 року та з метою зміцнення матеріальної та фінансової 
бази місцевого самоврядування, Іванківська сільська рада

1. Внести зміни до рішення Іванківської сільської ради від 05.07.2016 року №353-10- 
VII «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік», 
а саме підпункт б) пункту 1 викласти в такій редакції:
« Встановити нульову ставку оподаткування для об'єктів нежитлової нерухомості, 
а саме: гаражі, сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, теплиці тощо, що 
перебувають у власності фізичних осіб.»

2. Внести зміни до Положення затвердженого рішенням Іванківської сільської ради 
від 05.07.2016 року №353-10-УІІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2017 рік», а саме підпункту 6.1 б) пункту 6 викласти в такій 
редакції:
«Встановити нульову ставку оподаткування для об'єктів нежитлової нерухомості, 
а саме: гаражі, сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, теплиці тощо, що 
перебувають у власності фізичних осіб.»

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
4. Копію рішення передати до Бориспільської ОДПІ Головного управління ДФС у 

Київській області
5. Оприлюднити дане рішення на сайті Іванківської сільської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів та управління власністю

ВИРІШИЛА:
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18 серпня 2016 року
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