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ЛИБОЦЬКА СЫЬСЬКА РАДА
Бориспшьського району 

КиТвськоТ област1

Р1ШЕННЯ

Про податок на нерухоме майно, 
вщмшне вщ земельно! дшянки на 2017 рж

Вщповщно до ст. 143 Конституцп Украши, ст. 69 Бюджетного кодексу Украши, ст. 
26 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп», ст. 266 Податкового 
кодексу Украши, враховуючи рекомендацп комюп з питань планування бюджету, 
фшанав та податюв, Глибоцька сшьська рада

В И Р I Ш И Л А:

1. Затвердити Положения про податок на нерухоме майно, В1дм1нне вщ земельно!* 
Д1лянки (додаеться).

2. Встановити на територп Глибоцько! сшьсько! ради ставки податку на нерухоме 
майно, вщмшне вщ земельно! дшянки, на 2017 р!к:

2.1. Для об’екпв жнтлово’1 нерухомостк
2.1.1. Житловий будинок:
- 0,5 вщсотка вщ розм1ру мшгмально! заробшю! плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для особи платника 
податку зареестровано! на територп Глибоцько! сшьсько! ради;
- 1 в1дсоток вщ розм1ру м1н1мально1 зароб1тно'1 плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для вс1х шших платниюв 
податку.
2.1.2. Квартира:
- 0,5 в1дсотка в1д розм1ру м1н1мально! заробшю! плати, встацовлено!' законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для особи платника 
податку зареестровано! на територп Глибоцько! сшьсько! ради;
- 1 вщсоток вщ розм1ру м1Н1мально! заробкно! плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для вс1х шших платниюв 
податку.
2.1.3. Котедж:
- 0,5 вщсотка вщ розмгру мш1мально! заробшю! плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
звтюго (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для особи платника 
податку зареестровано! на територп Г либоцько! сшьсько! ради;
- 1 вщсоток вщ розм1ру мш1мально! заробшю! плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для вс1х шших платниюв 
податку.
2.1.4. Садовнй будинок:
- 0,5 вщсотка вщ розм1ру мшгмально! заробшю! плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для особи платника
податку зареестровано! на територп Глибоцько! о п т  (б р о в а р ськи й  р- н ) гу дфс
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- 1 вщсоток вщ розм1ру мш1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1 с1чн 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для ВС1Х шших платниюв 
податку.
2.1.5. Дачний будинок:
- 0,5 вщсотка вщ розм1ру мш1мально1 зароб1тно'1 плати, встановлено!' законом на 1 с1чня 
звггного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для особи платника 
податку зареестровано! на територп Глибоцько! сшьсько!' ради;
- 1 вщсоток вщ розм1ру мЫмально! заробшю!' плати, встановлено!' законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для вс1х шших платниюв 
податку.

2.2. Об’екти нежитлово1 нерухомост1 -  бущвл1, примщення, що не вщнесеш вщповщно 
до законодавства до житлового фонду:
буд1вл! готельш -  готел1, мотел1, кемпшги, пансюнати, ресторани та бари, туристичш 
бази, прсыа притулки, табори для вщпочинку, будинки вщпочинку; 
буД1ВЛ1 офЁСН1 -  буД1ВЛ1 0ф1СН0Г0 обслуговування, аДМ1Н1СТраТИВНО-ПОбуТОВ1 буД1ВЛ1, 
буд1вл1 для конторських та адм1н1стративних;
буд1вл1 торпвельн1 -  торгов! центри, ушвермаги, магазини, крит1 ринки, пав1льйони та 
зали для ярмарюв, станцп техшчного обслуговування автомоб1Л1в, !'дальн1, кафе, 
закусочш;
бази та склади пщприемств торпвл1 й громадського харчування; 
буд1вл1 пщприемств побутового обслуговування; 
гараж1 -  гараж1 (наземн1 й пщземн1) та крит1 автомоб1льн1 стоянки; 
промислов1 буд1вл1 та склади;
буд1вл1 для публ1чних вистуП1в (казино, 1горн1 будинки) -  1,5% вщ розм1ру мМмально!' 
зароб1тно!' плати, встановлено!' законом на 1 С1чня звгтного (податкового ) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування -  для суб’екпв, котр1 не зареестрован1 на територп Глибоцько!' 
с1льсько!' ради та 1% вщ розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено!' законом 
на 1 С1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для суб’екпв, 
котрг зареестроваш на територп Глибоцько!' сшьсько!' ради.

ГосподарськЁ (присадибш) буд1вл1 -  допом1жн1 (нежитлов1) прим1щення, до яких 
належать сара!', хлгви, гаражг, Л1ТН1 кухн1, майстерш, погреби, вбиральн1, нав1си, бан1, 
колодяз1, альтанки -  звшьнити вгд оподаткування.

3. Пшення Г либоцько!' сшьсько!' ради вщ 19.01.2016 р. № 81 -4-VII «Про встановлення 
ставок податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно!' д1лянки та затвердження 
Положения про сплату податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно!' дшянки » 
вважати таким, що втратило чиншсть з дати набуття чинностг даним р1шенням.
4. Дане ршення набувае чинносп з 01.01.2017 року.
5. Дане р1шення п1длягае обов’язковому оприлюдненню на офщшному сайт1 Глибоцько!' 
сшьсько!' ради в мереж11нтернет в терм1н до 15 липня 2016 року.
6. Контроль за виконання даного решения покласти на ком1С1ю з питань планування 
бюджету, ф1нанс1в та податк1в.

Г олова ради

с. Глибоке
13.07.2016 р.
№ 132-8-УП



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Р1шенням Глиб0ЦЬК01 С1ЛЬСЬК01 ради В1Д

13.07.2016 р. № 132-8-VII

ПОЛОЖЕНИЯ
про податок на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно*! дшянки

1.Платники податку

1.1. Платниками податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому числ1 нерезидента, яю е 
власниками об’екпв житлово!' та/або нежитлово'1 иерухомосп.
1.2. Визначення платниюв податку в раз1 перебування об’екпв житловог та/або 
НеЖИТЛ0В01 НеруХОМООТ1 у СПШЬНШ ЧаСТКОВШ або СПШЬНШ сумюнш власносп кшькох ос1б:

а) якщо об’ект житлово!' та/або нежитловоТ нерухомосп перебувае у спшьнш 
частковш власносп кшькох ос1б, платником податку е кожна з цих ос1б за належну !'й 
частку;

б) якщо об’ект житлово! та/або нежитлово!' иерухомосп перебувае у спшьнш 
сумюнш власносп кшькох ос1б, але неподшений в натург, платником податку е одна з 
таких ос1б-власник1в, визначена за !'х згодою, якщо шше не встановлено судом;

в) якщо об’ект житлово! та/або нежитлово! нерухомост1 перебувае у спшьнш 
сумюнш власност1 кшькох ос1б 1 под^лений м1ж ними в натур1, платником податку е кожна 
з цих ос1б за належну ш частку.

2 .0б ’ект оподаткування

2.1. Об’ектом оподаткування е об’ект житлово!' та нежитлово'1 нерухомост1 в тому числ1 
його частка.
2.2. В цьому Положенш, вщповщно до статт1 14 Податкового кодексу Украши, об’екти 
житлово1 нерухомост1 под1ляються на так1 типи:
2.2.1. Житловий будинок -  бущвля кап1тального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно-правовими актами, 1 призначена для 
ПОСТ1ЙНОГО у НШ проживания. Жи’ГЛОВ] будинки ПОД1ЛЯЮТЬСЯ на ЖИТЛОВ1 будинки 
садибного типу та житлов! будинки квартирного типу р1зно1 поверховост1. Житловий 
будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремш земельн1й дшянщ, 
який складаеться 13 житлових та допом1жних (нежитлових) прим1щень;
2.2.2. Прибудова до житлового будинку -  частина будинку, розташована поза 
контуром його каттальних зовшшшх ст1н, 1 яка мае з основною частиною будинку одну 
(або бшыпе) спшьну каттальну стшу;
2.2.3. Квартира -  13ольоване помешкання в житловому будинку, призначене та 
придатне для постшного у ньому проживания;
2.2.4. Котедж -  одно-, твтора поверховий будинок невелико'1 житлово!' плопц для 
постшного чи тимчасового проживания з присадибною д1лянкою;
2.2.5. Садовий будинок -  будинок для лггнього (сезонного) використання, який в 
питаниях нормування площ1 забудови, зовшшшх конструкций та шженерного обладнання 
не вщповщае нормативам, установленим для житлових будинюв;
2.2.7. Дачний будинок -  житловий будинок для використання протягом року з
метою позамюького вщпочинку.
2.3. В цьому Положенш, вщповщно до статп 14 Податкового кодексу Украши, об’екти 
нежитлово1 нерухомост1 -  буд1вл1, прим1щення, що не вщнесеш вщповщно до 
законодавства до житлового фонду. У нежитловш нерухомост1 видшяють:
2.3.1. БудЁвл1 готельн1 -  готелй мотелг, кемп1нги, панс1онати, ресторани та бари, 
туристичн1 бази, прсью притулки, табори для вщпочинку, будинки вщпочинку;
2.3.2. БудЁвл1 оф1сн1 -  буд1вл1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно- 
побутов! буд!вл1, буд1вл1 для конторських та аДМ1Н1СТраТИВНИХ цшей;



2.3.3. Буд1вл1 торговельш -  торгов1 центри, ушвермаги, магазины, крип рин 
павшьйони та зали для ярмарюв, станцп техшчного обслуговування автомобшв, щальш, 
кафе, закусочш, бази та склади пщприемств торпвл! й громадського харчування, бущвл1 
пщприемств побутового обслуговування;
2.3.4. Г араж1 - гараж1 (наземш й пщземш) та крий автомобшьш стоянки;
2.3.5. Буд1вл1 промисловЁ та склади;
2.3.6. Буд1ВЛ1 для публ1чних вистушв (казино, 1горн1 будинки);
2.3.7. Г0СП0ДарСЬК1 (прИСЭДИбш) буД1ВЛ1 -  ДОПОМ1ЖН1 (нежитлов1) примщення, до 
яких належать сара'!, хл1ви, гараж1, лита кухш, майстерш, вбиральш, погреби, навюи, 
котелып, бойлерш тощо;
2.3.8. ШШ1 буД1ВЛ1.

2.4. Не е об’ектом оподаткування:

2.4.1. Об’екти житлово'1 та нежитлово’! иерухомосп, яю перебувають у власност1 
оргашв державно'! влади, орган1в мгсцевого самоврядування, а також орган1зац1й, 
створених ними в установленому порядку, що повнютю утримуються за рахунок 
вщповщного державного бюджету чи м1сцевого бюджету 1 е неприбутковими (!х сп1льнш 
власносп);
2.4.2. Об’екти житлово!' та нежитлово! иерухомосп, яю розташован1 в зонах 
вщчуження та безумовного (обов’язкового) вщселення, визначен1 законом, в тому числ1 !'х 
частки;
2.4.3. Буд1вл1 дитячих будинюв с1мейного типу;
2.4.4. Гуртожитки;
2.4.5. Житлова нерухомють непридатна для проживания, в тому чист у зв’язку з 
аваршним станом, визнана такою згщно з ргшенням Г либоцько! сшьсько! ради;
2.4.6. Об’екти житлово! иерухомосп, в тому числг !'х частки, що належать дпям-
сиротам, д1тям, позбавленим батьювського п1клування, та особам з !'х числа, визнаним 
такими вщповщно до закону, дпям-швалщам, яю виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не б1льше одного такого об’екта на дитину;
2.4.8. Об’екти нежитлово! иерухомосп, яю використовуються суб’ектами
господарювання малого та середнього б1знесу, що провадять свою Д1яльшсть в малих 
арх1тектурних формах та на ринках;
2.4.9. Буд1вл1, споруди сшьськогосподарських товаровиробниюв, призначен1 для
використання безпосередньо у сшьськогосподарськш д1яльност1;
2.4.10. Об’екти житлово! та нежитлово! иерухомосп, яю перебувають у власносп 
громадських оргашзацш 1нвалщ1в та !'х пщприемств.
2.4.11. об’екти иерухомосп, що перебувають у власносп релЫйних оргашзацш, статута 
(положения) яких зареестровано у встановленому законом порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення 1хньо1 статутно! дкльностг, включаючи п , в яких здшснюють 
Д1яльн1сть заснован1 такими рел1Г1Йними орган1зац1ями доброд1ЙН1 заклади (притулки, 
гнтернати, лжарш, тощо), кр1м об’екпв нерухомост1, в яких здшснюеться виробнича 
та/або господарська дгяльшсть;
2.4.12. буд1вл1 дошюльних та загальноосвггшх навчальних заклад1в незалежно вщ форми 
власност1 та джерел фшансування, що використовуються для надання освишх послуг.

З.База оподаткування

3.1. Базою оподаткування е загальна площа об’екта житлово!' та нежитлово! 
иерухомосп, в тому числ1 його часток.
3.2. База оподаткування об’екпв житлово! та нежитлово! иерухомосп, в тому числ1 !'х 
часток, як1 перебувають у власносп ф1зичних ос1б, обчислюеться контролюючим органом 
на пщстав1 даних Державного реестру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державно! реестрацн прав на нерухоме майно та/або на пщстав!



оригшалт В1ДП0В1ДНИХ документов платника податкт, зокрема документт на право 
власносп.
3.3. База оподаткування об’екпв житлово! та нежитлово‘1 иерухомосп, в тому числ1 !х 
часток, що перебувають у власносп юридичних ос1б, обчислюеться такими особами 
самостшно виходячи 13 загально! плопд кожного окремого об’екта оподаткування на 
пщстав1 докуменпв, що шдтверджують право власносп на такий об’ект.

4.Шльги 13 сплати податку

4.1. База оподаткування об’екта/об’екпв житлово'1 иерухомосп, в тому числ1 !х часток, 
що перебувають у власносп ф1зично! особи -  платника податку, зменшуеться:

а) для квартири/квартир незалежно вщ !х юлькосн -  на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будинку/будинюв незапежно вщ !х юлькосп -  на 120 кв. метр1в;
в) ДЛЯ Р13НИХ ТИП1В о б ’г.КПВ ЖИТЛОВО-! НеруХОМОСП, В тому ЧИСЛ1 IX часток (у

раз1 одночасного перебування у власносп платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинюв, у тому числ1 IX часток) -  на 180 кв. метр1в.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий (звиний) перюд
(р!к).
4.2. Звшьняються вщ оподаткування об’екти нежитлово'! иерухомосп — господарсью 
(присадибш) буд!вл1. Для них встановлюеться нульова ставка податку.

4.3. Ф13ИЧН1 особи, яш звшьняються вщ оподаткування:

учасники антитерористично! операцп та члени !хшх с1мей, члени С1мей загиблих 
(померлих) учасниюв АТО, не б1льше одного такого об’екта на учасника (с1м’ю);

- особи, яю виховують трьох 1 бз'лыне ддтей в1ком до 18 роюв та зареестрован1 на територп 
села Гнщин, не бшыые одного такого об’екта на С1м ’ю;

- одиною матер1 (батьки), яю виховують дней в1ком до 18 роюв та зареестроваш на 
територп села Гнщин, але не бтыне одного такого об’екта с1м»ю.

4.4. Глибоцька сшьська рада до 1 лютого поточного року подае до вщповщного 
контролюючого органу за М1Сцезнаходженням об’екта житлово! иерухомосп вщомосп 
стосовно пшьг, наданих ними в1дповщно до абзацу першого та другого цього пщпункту.

5.Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’екпв житлово! та/або нежитлово! иерухомосп, що 
перебувають у власносп ф^зичних та юридичних ос1б, встановлюються за р1шенням 
Глибоцько! сшьсько! ради в залежносп в1д тишв таких об’ект1в нерухомост1 у розм1р1, 
що не перевищуе 3 вщсотки розм1ру м1Н1мально! зароб1тно! плати, встановлено! законом 
на 1 С1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6. Податковий перюд

6. Базовий податковий (звиний) перюд дор1внюе календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

визначаеться вщповщно до вимог пункту 266.7 статп 266 Податкового кодексу Украши.
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8. Порядок обчислення сум податку в раз1 змши власника об’екта оподаткування
податком

визначаеться зпдно 1з пунктом 266.8 стагп 266 Податкового кодексу Украши.

9. Порядок сплати податку

Податок сплачуеться за мюцем розташування об’екта/об’екпв оподаткування 1 
зараховуеться до вщповщного бюджету зпдно з положениями Бюджетного кодексу 
Украши (пункт 266.9 стагп 266 Податкового кодексу Украши).

10. Строки сплати податку

Податкове зобов’язання за зв1тний рж з податку сплачуеться:

а) ф1зичними особами - протягом 60 дшв з дня вручения податкового повщомлення- 
ргшення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа мюяця, що 
наступае за зв1тним кварталом, як1 вщображаються в р1чнш податковш декларацп (пункт 
266.10 стагп 266 Податкового кодексу Украши)
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