
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

16.02.2017                                                                                              №7/24-1049 

                                                                   м. Лиман 
 

 
Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17.06.2015 № 6/42-3401 «Про 

затвердження Положення  та 

встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Лиманської міської 

ради»   
 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої, пункту 4 частини другої  Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 

від 20.12.2016 року №1791-VIII, пункту 113 Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 

21.12.2016 № 1797-VIII, керуючись пунктом 3 рішення міської ради від 25.03.2016 року 

№7/8-244 «Про перейменування Краснолиманської міської ради та її виконавчого 

комітету», пунктом 24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  Положення про встановлення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території Лиманської міської ради, 

затверджене  рішенням  міської ради   від 17.06.2015 № 6/42-3401 (із змінами,  

внесеними рішенням міської ради від  26.02.2016 № 7/7-183):  

1.1.  По тексту положення слова «Краснолиманська», «Красний Лиман»  замінити 

словами «Лиманська», «Лиман». 

1.2. Підпункт 2.2 пункту 2 доповнити підпунктами і), ї) та й) наступного змісту: 

«і) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих 

санаторно-курортних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих 

санаторно-курортних закладі та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і 

внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У 

разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається 

платником податку протягом 30 днів з дня виключення, а податок сплачується 

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 



 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 

олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного 

здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої 

спортивної майстерності, дитячо-юнацьких шкіл і спортивних споруд всеукраїнських 

фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 

підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 

календарних днів з виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного 

за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій;  

й) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним 

сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.». 

1.3. Підпункт а) пункту 4.3  виключити. У зв’язку з цим пункти б)-г) вважати 

відповідно пунктами а)-в). 

1.4. Частину третю підпункту 4.6 пункту 4 викласти в такій редакції: 

«Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, 

подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової 

та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або 

фізичним особам зі сплати податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

за формою,  затвердженою Кабінетом Міністрів України».  

1.5.У пункті 5.1. пункту 5 цифру «3» замінити цифрою «1,5». 

1.6. Підпункт 7.4 пункту 7  після слова «розрахунку» доповнити словами «та 

справляння податку фізичними та юридичними особами». 

1.7. У підпункті 8.1 пункту 8 слова «він втратив» замінити словом 

«припинилося», а слово «виникло» - словами «він набув». 

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.   

3. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету міської ради 

(Мордвінов) розмістити на офіційному сайті Лиманської міської ради, міськрайонній 

газеті «Зоря» (Пасічник) опублікувати в міськрайонній газеті «Зоря» дане рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку,  

інвестиційної діяльності та регуляторної політики  (Андреєв). 

 

 

 


