
К1РОВСБКА СЫЬСЬКА РАДА 
Борисшльського району 

К и1В СЬК 01 облает! 

Р 1 Ш Е Н Н Я

Про встановлення мюцевих податк1в 
та збор1в на територи Юровськш сшьськш рад1

V ,

Керуючись ст. 143 Конституци УкраТни та вщповщно п. 10.2 ст. 10; п.284.1 ст.284 
Податкового кодексу Украши № 2755-У1 вщ 02.12.2010 року (13 змшами та 
доповненнями), ст. 26 Закону Украши „Про мкцеве самоврядування в У  крапп”, 
Юровська сшьська рада

ВИР1ШИЛА:
I. Встановити на територи КлровськоТ сшьсько!' ради М1сцев1 податки:

- плата за землю (земельний податок);
- податок на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно‘1 дшянки;
- транспортний податок.

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК:
1. Платники податку:
1.1. Власники земельних дшянок, земельних часток (паТв).
1.2. Землекористувачк
2. Об’екти оподаткування:
2.1. Земельш Д1лянки, як1 п е р е б у в а ю т ь  у  власност1 а б о  к ор и стув ан н 1.

2.2. Земельн1 частки (па-1), як1 перебувають у власиост1.
3. База оподаткування:
3.1. Нормативна грошова оцшка земельних дшянок з урахуванням коефщ1ента 1ндексацп 
(незалежно В1д м1сцезнаходження).
3.2. Площа земельних дшянок, нормативну грошову оцшку яких не проведено.
4. Встановити ставки земельного податку (у вщсотках до нормативно'1 грошово'1 оц1нки 
земельно'1 дшянки, частки (паю)):
4.1. За 1 га- сшьеькогосподарських угщь (ршля, с1ножат1, пасовища, багатор1чш 
насадження) -  0,1 %.
4.2. За земельш дшянки, нормативну грошову оцшку яких проведено -  1 %.
4.3. За земельш дшянки, зайш т житловим фондом, шдивщуальними гаражами, садовими 
1 дачними будинками ф1зичних оаб -  0,05 %.
4.4. За земельш дшянки, розтащоваш за межами населеного пункту нормативну грошову 
оцшку яких не проведено -  5 % вщ нормативно!' грошово! оцшки одиниц1 плопц ршл1 по 
област1 (кр1м земельних дшянок для товарного сшьськогосподарського виробництва).
5. Шльги щодо сплати земельного податку для ф1зичних ос1б
5.1. Вщ сплати податку зв1льняються:
5.1.1.1нвалщи першо'1 та друго'1 групи;
5.1.2. Ф1зичн1 особи, як1 виховують трьох 1 бшьше Д1тей в1ком до 18 рок1в;
5.1.3. Пенс10 нери (за вшом);
5.1.4. Ветерани вшни та особи, на яких поширюеться Д1я Закону Украши «Про статус 
ветерашв в1йни, гарантп 1х сощального захисту», в т.ч. учасники бойових дш та учасники 
АТО;



5.1.5. Ф1зичн1 особи, визнаш законом особами, якт постраждали внаслщок ЧорнобильськоУ 
катастрофи.
5.2. Звшьнення вщ сплати податку за земельш дшянки, передбачене для вщповщноУ 
категорп фгзичних ос1б п.п.5.1. цього пункту, пошнрюеться на одну земельну дшянку за 
кожним видом використання у межах граничних норм:
5.2.1. Для ведения особистого селянського господарства -  у розм1р1 не бшьш як 2,0 га;
5.2.2. Для бущвництва та обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель 1 

споруд (присадибна дшянка) -  не бшып як 0,25 га;
5.2.3. Для ведения шдивщуального дачного буд1вництва -  не бшьш як 0,10 га;
5.2.4. Для бущвництва шдивщуальних гараж1в -  не бшьш як 0,01 га;
5.2.5. Для ведения сащвництва -  не бшьш як 0,12 га.
5.3. Вщ сплати податку звшьняються на перюд дп единого податку четвертоУ групи 
власники земельних дшянок, земельних часток (паТв) та землекористувач! за умови 
передач! земельних дшянок та земельних часток (паУв) в оренду платнику единого 
податку четвертоУ групи.
6. Шльги щодо сплати земельного податку для юридичних ос1б
6.1. Вщ сплати податку звшьняються:
6.1.1. Санаторно-курортш та оздоровч! заклади громадських оргашзацш швалщв, 
реабЫтацшш установи громадських оргашзацш швалщ1в;
6.1.2. Громадсью оргашзащУ швалшв УкраУни, пщприемства та оргашзащУ, яю засноваш 
громадськими оргашзащями швалцйв та спшками громадських оргашзацш швалцц" 1 е Ух 
повною власшстю, де протягом попереднього календарного мюяця юльюсть 1нвалщ1в, як1 
мають там основне М1сце роботи, становить не менш як 50 вщсотк1в середньооблшовоУ 
чисельност1 штатних пращвниюв облкового складу за умови, що фонд оплати пращ таких 
швалццв становить протягом звггного пер10 ду не менш як 25 вщсотив суми загальних 
витрат на оплату пращ.

Зазначеш пщприемства та орган1защУ громадських оргашзацш швалвдв мають право 
застосовувати цю п1льгу за наявност1 дозволу на право користування такою пшьгою, який 
надаеться уповноваженим органом вщповщно до Закону УкраУни "Про основи сощальноУ 
захищеност1 1 нвал1Д1в в УкраУш".

У раз1 порушення вимог щеУ норми зазначен1 громадськ1 орган1защУ швалодв, Ух 
п1дприемства та орган1зац1У зобов’язаш сплатити суми податку за вщповщний пер1од, 
про1ндексован1 з урахуванням шфлящУ, а також штрафН1 санкц1У згщно 13 законодавством;
6.1.3. Дошк1льш та загальноосв1тш навчальн1 заклади незалежно вщ форм власност1 1

джерел фшансування, заклади культури, науки, осв1ти, охорони здоров’я, сощального 
захисту, ф13ичноУ культури та спорту, яю повн1Стю утримуються за рахунок к о и т в  
державного та мюцевих бюджет1в; ■и
6.1.4. Заповщники, у тому числ1 юторико-культурш, нац10 нальн1 природн1 парки, парки 
державноУ та комунальноУ власност1, репональн1 ландшафтш парки, заповщн1 урочища, 
пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
6.1.5. Дослщницыа господарства науково-дослщних устаиов 1 нйвчальних заклад1в 
с1льськогосподарського проф1лю та професшно-техшчних училищ;
6.1.6. Органи державноУ влади та органи мюцевого самоврядування, органи прокуратури, 
заклади, установи та оргашзащУ, вшськов1 формування, утворен! в1дповщно до закон!в 
УкраУни, Збройш сили УкраУни, як1 повн1стю утримуються за рахунок коп тв  державного 
або М1сцевих бюджет1в.
6.1.7. Рел1пйн1 орган1зац11 УкраУни, статута (положения) яких зареестровано у 
встановленому законом порядку, за земельш дшянки, надаш для бущвництва 1 

обслуговування культових та шших буд1вель, необхщних для забезиечення Ух д1яльност1, а 
також благодшш орган1зац1У, створен1 вщповщно до закону, д1яльшсть яких не передбачае 
одержания прибупав.

7. Земельш дшянки, як1 не пщлягають оподаткуванню земельним податком
7.1. Земельш дшянки. яю не пщлягають оподаткуванню земельним податком:
7.1.1. Сшьськогосподарсью упддя зон радюактивно забруднених територ1й, визначених 
вщповщно до закону такими, що зазнали радюактивного забруднення внаслщок 
ЧорнобильськоУ катастрофи (зон вщчуження, безумовного (обов'язкового) вщселення.



гарантованого добровшьного вщселення 1 посиленого радюеколопчного контролю), 1 

Х1М1ЧН0  забруднених сшьськогосподарських упдь, на яю запроваджено обмеження щодо 
ведения сшьського господарства;
7.1.2. Земл1 сшьськогосподарських угщь, що перебувають у тимчасовш консервацн або у 
стадн сшьськогосподарського освоения;
7.1.3. Земельш дшянки державних сортовипробувальних станцш 1 сортодшьниць, яю 
використовуються для випробування сорпв сшьськогосподарських культур;
7.1.4. Земл1 дорожнього господарства автомобшьних дорю загального користування - 
землг пщ проУзною частиною, узб!ччям, земляним полотном, декоративиим озеленениям, 
резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними 
розв'язками, водопропускними спорудами, пщшрними стшками, шумовими екранами, 
очисними спорудами 1 розташоваиими в межах смуг вщведення шшими дорожшми 
спорудами та обладнанням, а також земл1, що знаходяться за межами смуг вщведення, 
якщо на них розм1щен1 споруди, що забезпечують функцюнування автомобшьних дор1г, а 
саме:
а) паралельш обТзш дороги, поромш переправи, сшгозахисш споруди 1 иасадження, 
протилавинш та протисельов1 споруди, вловлююч1 зТзди, захисш насадження, шумов1 
екрани, очисшспоруди;
б) майданчики для стоянки транспорту 1 вщпочиику, склади, гаражи резервуари для 
зберюания паливио-мастильних матер1ал1в, комплекси для зважування великогабаритного 
транспорту, виробнич1 бази, штучш та шип споруди, що перебувають у державнш 
власноеп, власност1 державних п1дприемств або власноеп господарських товариств, у 
статутному каштал1 яких 100 в1дсотк1в акцш (часток, пат) належить держав1;
7.1.5. земельш дшянки сшьськогосподарських пщприемств ус1х форм власност1 та 
фермерських (селянських) господарств, зайнят1 молодими садами, ягщниками та 
виноградниками до вступу Тх у пору плодоношения, а також пбридними насадженнями, 
генофондовими колекц1ями та розсадниками багатор1чних плодових насаджень;
7.1.6. земельш дшянки кладовищ, крематорпв та колумбарнв.
7.1.7. земельн1 д1лянки, надан1 для бущ вництва 1 обслуговування культових та шших 
буд1вель, необхщ них для забезпечення д1яльност1 рел1Г1Йних орган1зац1Й Украши, статути 
(положения) яких зареестровано у встановленому законом порядку.
8. Особливост1 оподаткування платою за землю
8.1. Власники земл1 та користувач1 сплачують плату за землю з дня виникнення права 
власноеп або права користування земельною дшянкою. У раз1 припинення права 
власност1 або права користування земельною дшянкою плата за землю сплачуеться за 
фактичний перюд перебування зем;п у власност1 або користуванш у поточному роц1.
8.2. Якщо право власноеп на земельну дшянку переходить В1д одного власника до шшого 
протягом календарного року податок сплачуеться попередшм власником за перюд з 01 
С1чня цього року до початку М1сяця, в якому втрачено право власноеп на зазначену 
Д1лянку. Новий власник сплачуе податок починаючи з мюяця, в якому у нього виникло 
право власноеп.
8.3. Якщо право на пшьгу у платника податку виникае протягом року, то вш звшьняеться 
вщ сплати податку починаючи з мюяця, що настае за мюяцем, у якому виникло це право. 
У раз1 втрати права на пшьгу протягом року податок сплачуеться починаючи з мюяця, що 
настае за мюяцем, у якому втрачено це право.
9. Податковий перюд сплати за землю
9.1. Базовим податковим перюдом для плати за землю е календарний рж.
9.2. Базовий податковий р к  починаеться 01 С1чня 1 закшчуеться 31 грудня того ж року 
(для новостворених пщприемств та оргашзацш, а також у зв’язку 13 набуттям права 
власноеп та/або користування на нов1 земельш дшянки може бути меншим 12 мюящв).

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В1ДМ1ННЕ В1Д ЗЕМЕЛЬНО! ДЫЯНКИ
10.1. Платники податку:
10.1.1. Платниками податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому числ1 нерезидента, яю е 
власниками об'ект1в житлово! та/або нежитлово!' нерухомост!.



10.1.2. Визначення платниюв податку в раз1 перебування об'ект1в житловоУ та/або 
НеЖИТЛ0В01 НеруХОМОСТ1 у СПШЬНШ ЧЭСТКОВШ або СПШЬНШ СуМЮНШ власност1 кшькох ОС1б:

а) якщо об'ект житловоТ та/або нежитлово'У нерухомост1 перебувае у спшыпй частковш 
власност1 кшькох ос1б, платником податку е кожна з цих о аб  за належну Тй частку;

б) якщо об'ект житловоУ та/або нежитлово’У нерухомоеп перебувае у сшльнш сумюнш 
власносп кшькох ос1б, але не подшений в натура платником податку е одна з таких ос1б- 
власниюв, визначена за Ух згодою, якщо шше не встановлено судом;
в) якщо об'ект житловоУ та/або нежитлово’У нерухомоеп перебувае у спшьнш сумюнш 
власноет1 кшькох осгб 1 подшений м1ж ними в натур1, платником податку е кожна з цих 
ос1б за належну 1Й частку.

10.2. Об'ект оподаткування:
10.2.1. Об'ектом оподаткування е об'ект житлово-1 та нежитлово'1 нерухомост1, в тому числ! 
його частка.
10.2.1.1. Об'скти житловоХ нерухомостг -  бущвл1, вщнесеш вщповщно до законодавства 
до житлового фонду, дачш та садов1 будинки.

Буд1вл1, В1днесен1 до житлового фонду, под1ляються на таю типи:

а) житловий будинок - буд1вля каштального типу, споруджена з дотриманням вимог, 
встановлених законом, шшими нормативно-правовими актами, 1 призначена для 
ИОСТ1ЙНОГО у Н1Й ПрОЖИВаННЯ. ЖИТЛОВ1 будинки ПОД1ЛЯЮТБСЯ на ЖИТЛОВ1 будинки 
садибного типу та житлов1 будинки квартирного типу р 1зно1 поверховост1.

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремш 
земельнш дшянщ, який складаеться 13 житлових та допомгжних (нежитлових) прим1щень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його 
каштальних зовннпшх стш, 1 яка мае з основною частиною будинку одну (або бшьше) 
спшьну каштальну ст1ну;

г) квартира - 13ольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для 
пост1Йного у ньому проживания;

г) котедж -  одно -, швтора поверховий будинок невеликоУ житловоУ илощ1 для постшного 
чи тимчасового проживания з присадибною дшянкою;

д) юмнати у багатос1мейних (комунальних) квартирах - 13ольован1 помешкання в-квартирп 
в яий мешкають двое чи бшьше квартиронаймач1в;

е) садовий будинок - будинок для л1тнього (сезонного) використання. який в питаниях 
нормування площ1 забудови, зовн1шн1х конструкцш та 1нженерного обладнання не 
вщповщае нормативам, установленим для житлових будинмв;

е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою 
позамюького вщпочинку.

10.2.1.2. Об’екти нежитлово'1 неуухомостг -  бущвл1, прим1щення, що не вщнесеш 
вщповщно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловш нерухомосп видшяють:

а) буд1вл1 торговельн1 -  торгов! центри, ун1вермаги, магазини, крит1 ринки, павшьйони та 
зали для ярмарюв, станцИ" техн1чного обслуговування автомоб1Л1в, Удальн1, кафе, 
закусочн1;



б) буД1ВЛ1 оф1СН1 -  буД1ВЛ1 фшаНСОВОГО обслуговування, аДМ1Н1СТраТИВНО-ПОбуТОВ1 буД1ВЛ1, 
бущвл! для конторських та адмшктративних;

в) буд1вл! готельш -  готел1, мотел1, кемпшги, иансюнати, ресторани та бари, туристичш 
бази, прсью притулки, табори для вщпочинку, будинки;

г) бази та склади пщприемств торпвл! й громадського харчування;

г) буд1вл1 пщприемств побутового обслуговування;

д) гараж1 -  гараж1 (наземш й шдземш) та крип автомобшыи стоянки;

е) буД1ВЛ1 д л я  п у б л 1ч н и х  в и с т у ш в  (к ази н о , 1ГОрН1 б у д и н к и ); 

е) 1НИИ буД1ВЛ1.

10.2.2. Не е об'ектом оподаткування:

а) об'екти житловоУ та нежитлово'У нерухомост1, яю перебувають у власносп оргашв 
державноУ влади, орган 1 в мюцевого самоврядування, а також оргашзацш, створених ними 
в установленому порядку, що повнютю утримуються за рахунок вщповщного державного 
бюджету чи мюцевого бюджету 1 е неприбутковими (Ух спшьнш власноеп);

б) об'екти житловоУ та нежитлово'У нерухомоеп, яю розташован1 в зонах вщчуження та 
безумовного (обов'язкового) вщселення, визначеш законом, в тому числ1 Ух частки;

в) буД1ВЛ1 д и т я ч и х  б у д и н к 1в с1мейного ти п у ;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомють непридатна для проживания, в тому числ1 в зв’язку з аваршним 
станом, визначена такою згщно з р1шенням сшьсько'У ради;

е) об’екти житловоУ нерухомоеп, в тому числ1 Ух частки, що належать Д1тям-сиротам, 
дпям, позбавленим батыавського П1клування та особам з Ух числа, визнаним такими 
вщповщно до закону, дггям-швалщам, яю виховуються одинокими матерями (батьками), 
але не бшьше одного такого об’екта на дитину;

е) об’екти нежитлово'У нерухомоеп, яю використовуються суб’ектами господарювання 
малого та середнього б1знесу, що провадять свою Д1яльшсть в малих арх1тектурних 
формах та на ринках;

ж) буд1вл1 промисловост1, зокрема виробнич1 кориуси, цехи, складсью прим1щення 
промислових пщприемств;

з) буд!вл1, споруди с1льськогосподарських товаровиробник1в, призначен1 для 
використання безпосередиьо у сшьськогосподарськш д 1яльносп;

1)об’екти житловоУ та нежитлово'У нерухомоеп, яю перебувають у власноеп громадських 
орган1зац1Й 1нвал1Д1в та Ух пщприемств.

У) об’екти нерухомоеп, що перебувають у власносп релшйних оргашзацш, статута 
(положения) яких зареестровано у встановленому законом порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення Ухньо'У статутно'У д1яльносп, включаючи п , в яких здшенюють 
Д1яльн1сть заснован1 такими релшйними орган1зац1ями добродшн1 заклади (притулки, 
штернати, Л1карн1 тощо), кр1м об’ект1в нерухомоеп, в яких здшснюеться виробнича та/або 
господарська Д1яльшсть;
й) буд1вл1 дошюльних та загальноосв1тн1х навчальних закладов незалежно вщ форми 
власност1 та джерел фшансування, що використовуються для надання оевггшх иослуг.

10.3. База оподаткування
10.3.1. Базою оподаткування е загальна площа об'екта житловоУ та нежитловоУ 
нерухомоеп, в тому числ! його часток.



10.3.2. База оподаткування об'екпв житлово!' та нежитлово!' нерухомост1, в тому числ1 1\  
часток, як1 перебувають у власносп ф1зичних ос1б, обчислюеться контролюючнм органом 
на шдстав1 даних Державного реестру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державно'1 реестрацп прав на нерухоме майно та/або на шдстав1 
орипнагнв В1ДПОВ1ДНИХ докуменпв платника податюв, зокрема докуменпв на право 
власноеп.
10.3.3. База оподаткування об'екпв житлово!' та нежитловоТ нерухомостй в тому чиегп !'х 
часток, що перебувають у власноеп юридичних ос1б, обчислюеться такими особами 
самоспйно виходячи з загально!' плопц кожного окремого об'екта оподаткування на 
П1дстав1 докуменпв, що пщтверджують право власноеп на такий об'ект.

10.4. Шльги 13 сплати податку
10.4.1. База оподаткування об'екта житлово!' нерухомостг, що перебувае у власносп 
ф 13ично!' особи - платника податку, зменшуеться:

с

а) для квартири/квартир незалежно вщ !'х кшькосп - на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будинку/будиню в незалежно вщ !'х кшькосп - на 120 кв. метр1в;
в)дл я Р 13НИХ ТИП1В о б ’ еКПВ ЖИТЛ0В01 НеруХОМОСП, В т о м у  ЧИСЛ1 !'х ч а с т о к  ( у  ра31 

о д н о ч а с н о г о  п е р е б у в а н н я  у  в л а с н о е п  п л а тн и к а  п о д а т к у  к в ар ти р и /квар ти р  т а  ж и т л о в о го  

б у д и н к у /б у д и н к 1в , у  т о м у  числ1 IX ч а с т о к  -  н а 1 80 кв. метров.

Таке зменшення надаеться один раз за базовий податковий (звпний) перюд 1 

застосовуеться до об'екта житлово!' нерухомоеп, у якш ф1зична особа - платник податку 
зареестрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь- 
якого 1ншого об'екта житлово!' нерухомоеп, який перебувае в його власноеп.

10.4.2. Вщ сплати податку звшьняються:
10.4.2.1. Юрид'ичш о со б и : громадсью оргашзацн, благод1ЙН1 орган1зацп, рел1пйн1 
о р га ш за ц н , с т а т у т а  (п о л о ж ен и я ) я к и х  зар еестр о ван 1 у  в с т а н о в л е н о м у  зак о н о м  п о р я д к у  та  

в и к о р и с т о в у ю т ь с я  д л я  заб езп еч е н н я  д 1я л ь н о е п , п ер ед б ач ен о !' так и м  с т а т у т о м  

(п о л о ж ен и я м ).

10.4.2.2. Ф1зичш особи:
а) швалщи першо!' та друго!' групи;
б) ф 13ИЧН1 особи, ЯК1 ВИХОВуЮТЬ ТрЬОХ 1 бшьше ДЙеЙ В1КОМ до 18 роюв;
в) пенсюнери (за в1ком);
г) ветерани вшни та особи, на яких поширюеться Д1Я Закону Украши «Про статус 
ветерашв в1йни, гаранти !’х соц1ального захисту», в т. ч. учасники бойових дш та учасники 
АТО;
д) ф1зичн1 особи, визнаш законом особами, як1 постраждали внаслщок Чорнобильеько!' 
катастрофи.
10.4.3. П1льги з податку, що сплачуеться на вщповщнш територи з об’екпв житлово!' 
нерухомост1, для ф1зичних ос1б не надаються на:
- об’ект/об’екти оподаткування, якщо площа такого/таких об’екта/об’ект1в перевищуе 
п’ятикратний розм1р неоподатковувано!’ площ1, затверджено!' пщпунктами «а» та «б» 
пщпункту 10.4.1. даного р1шення;

- об’екти оподаткування, що використовуються !'х власниками з метою одержания доход]в 
(здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у пщприемницькш д1яльноеп).
Шльги з податку, що сплачуеться з об’екпв нежитлово!' нерухомост1 , встановлюються в 
залежност1 вщ майна, яке е об’ектом оподаткування.

11. Ставка податку
11.1. Ставки податку встановлюються в таких розм1рах (за 1 кв. метр площг) об'екта 
нерухомостг.
11.1.1. Для об’екпв житлово!' нерухомоеп:

- для квартир, площа яких перевищуе 60 кв. метр1в -  1 %  розм1ру м 1шмально '1 заробпно!' 
плати, встановлено!' законом на 1 С1чня звпного (податкового) року;



- для житлових будинюв, плоша яких перевищуе 120 кв. метр1в -  1 % розм1ру 
мш1мально1 заробино'У плати, встановлено'У законом на 1 с1чня звпного (податкового) 
року.
11.1.2. Для об’екпв нежитлово'У нерухомоеп:
- для об’екпв нежитлово! нерухомост1 зазначених у шдпункп «а» пункту 10.2.1.2. даного 

ринення -  0,1 % розм!ру мш 1мальноУ заробпно'У плати, ветановленоТ законом на 1 С1чня 
звпного (податкового) року;
- для об’екпв неж итлово'1 нерухомост1 зазн ач ен и х  у пщпункп «б» - «е» пункту 10.2.1.2. 
даного р 1ш ен н я  -  1 % розм1ру м1шмальноУ заробпно'У плати, встановлено'У законом на 1 
С1чня звпного (податкового) року;
11.1.3. Господарсью (присадибш) бущвл1 -  допом1жш (нежитловО прим1щення, до яких 
належать сараУ, хлщи, гараж!, лгпи кухш, майстерш, погреби, вбиральш, навюи, котельш, 
бойлерш, трансформаторш шдстанци - звшьнити <ш) оподаткування.
12. Податковий перюд
12.1. Базовий податковий (звггний) перюд дор1внюе календарному року.

13. Порядок обчислення суми податку
13.1. Обчислення суми податку з об'екта/об'екпв оподаткування, яю перебувають у 
власносп ф!зичних ос1б, зд1йснюеться контролюючим органом за м1сцем податково'1 

адреси (мюцем реестрац11) власиика тако'1 нерухомост1 у такому порядку:
а) за наявноеп у власност1 платника податку одного об’екта житлово'1 нерухомост1, в тому 
числ1 його частки, виходячи з бази оподаткування, зменшено'1 вщповщно до пщпункпв 
«а» та «б» пщпункту 10.4.1. цього р1шення та вщпов1дно'1 ставки податку;
б) за наявносп у власносп платника податку бшьше одного об’екта житлово'1 нерухомоеп 
одного типу, в тому числ1 IX часток, податок обчислюеться, виходячи п  сумарно'1 загальноУ 
илощ1 таких об’екпв, зменшено'1 вщповщно до пщпункпв «а» та «б» пщпункту 10.4.1. 
цього р1шення та вщповщно'1 ставки податку;
в) за наявносп у власноеп платника податку б1льше одного об’екпв житловоТ нерухомост1 

р1зних вид1в, в тому числ1 IX часток, податок обчислюеться, виходячи 13 сумарно'1 
загальноУ площ1 таких об’екпв, зменшено'У вщповщно до пщпункту «в» пщпункту 10.4.1. 
цього р1шення та вщповщноУ ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням пщпункпв 2 та 3 цього пщпункту 
розподшяеться контролюючим органом пропорцшно до питомо'У ваги загальноУ плонц 

кожного з об'ект1в житловоУ та/або нежитлово'У нерухомоеп.
Обчислення суми податку з об’екта/об’екпв нежитлово'У нерухомоеп, яю перебувають у 
власност1 ф1зичних ОС16, зд1Йснюеться контролюючим органом за м1ецем податково'У 
адреси (м1сцем реестращУ) власиика такоУ нерухомост1 виходячи 13 загальноУ плопп 
кожного з об’екпв нежитлово'У нерухомоеп та вщповщноУ ставки податку.
13.2. Порядок обчислення сум податку в раз1 змши власиика об'екта оподаткування 
податком.
13.2.1. У раз1 переходу права власност1 на об'ект оподаткування вщ одного власника до 
шшого протягом календарного року податок обчислюеться для попереднього власника за 
перюд з 1 с1чня цього року до початку того м1сяця, в якому В1н втратив право власност1 на 
зазначений об'ект оподаткування, а для нового власника - починаючи з М1сяця, в якому 
виникло право власносп.
13.2.2. Контролюючий орган надсилае податкове повщомлення-р1шення новому власнику 
П1сля отримання щформащ'У про перехщ права власност1.

14. Порядок сплати податку
14.1. Податок сплачуеться за мюцем розташування об'екта/об’екпв оподаткування 1 

зараховуеться до бюджету сшьсько'У ради, зпдно з положениями Бюджетного кодексу 
УкраУни.



15. Строки сплати податку
15.1. Податкове зобов'язання за звпний р к  з податку сплачуеться:
а) ф!зичними особами - протягом 60 дшв з дня вручения податкового повщомлення- 
рппення;
б) юридичними особами - авансовими внесками що кварталу до 30 числа мюяця, що 
наступае за звпним кварталом, як1 вщображаються в р1чнш иодатковш декларащУ.

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
16.1. Платники податку.
16.1.1. Платниками транспортного податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому числ! 
нерезидента, яю мають зареестроваш в УкраУш згщно з чинним законодавством влаош 
легков1 автомобЫ, що вщповщно до пщпункту 17.1 пункту 17 цього роздшу е об’ектами 
оподаткування.
17. Об'ект оподаткування.
17.1. Об’ектом оподаткування е легков1 автомобин, з року випуску яких минуло не бшьше 
п’яти рок1в (включно) та середньоринкова варпсть яких становить понад 750 розм1р1в 
мйимальноУ заробпно'У плати, встановлено'У законом на 1 С1чня податкового (звпного) 
року.
Така варпсть визначаеться центральним органом виконавчоТ влади, що реал1зуе державну 
полпику економ1чного розвитку, за методикою, затвердженою Кабшетом Мшютртв 
Украши, виходячи з марки, модел1, року випуску, типу двигуна, об’ему цшнщцйв двигуна, 
типу коробки переключения передач, пробку легкового автомобшя, та розмпцуеться на 
його оф1щйному веб-сайт1 .».

18. База оподаткування.
18.1. Базою оподаткування е легковий автомобшь, що е об’ектом оподаткування 
вщповщно до пщпункту 17.1 пункту 17 цього роздшу.

19. Ставка податку.
19.1. Ставка податку встановлюеться з розрахунку на календарний р к  у розм1р1 25 ООО 
гривень за кожен легковий автомобшь, що е об’ектом оподаткування вщповщно до 
пщпункту 17.1 пункту 17 цього роздшу.

20. Податковий перюд
20.1. Базовий податковий (зв1тний) перюд доршнюе календарному року.

21. Порядок обчислення та сплати податку.
21.1. Обчислення суми податку з об'екта/об'екпв оподаткування ф1зичних ос1б 
здшснюеться контролюючим органом за мюцем реестращУ платника податку.
21.2. Податкове/податков1 повщомлення-ршення про сплату суми/сум податку та 
ВЩПОВЩН1 плат1жн1 рекв1зити надсилаються (вручаються) платнику податку 
контролюючим органом за мкцем його реестращУ до 1 липня року базового податкового 
(звггного) перюду (роком).
Щодо об'екпв оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуеться ф1зичною 
особою-платником починаючи з м1сяця, в якому виникло право власноеп на такйй об'ект. 
Контролюючий орган надсилае податкове повщомлення-ргшення новому власнику шсля 
отримання шформащ'У про перехщ права власносп.
Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових повщомлень-р1шень про 
сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам здшснюють контролююч1 органи за 
м1сцем реестрац11 об'екпв оподаткування, що перебувають у власносп таких нерезиденпв.
21.3. У раз1 переходу права власносп на об’ект оподаткування вщ одного власника до 
1ншого протягом звпного року податок обчислюеться попередшм власником за иер1од з 
01 С1чня цього року до початку того М1сяця, в якому в1н втратив право власносТ! на



зазначений об’ект оподаткування, а новим власником — починаючи з мюяця, в якому вш 
набув право власноеп на цей об’ект.
Контролюючий орган надсилае податкове повщомлення-ргшення новому власнику шсля 
отримання шформацп про перехщ права власносп.
21.4. За об’екти оподаткування, придбаш протягом року, податок сплачуеться 
пропорцшно КШЬКОСП М1СЯЦ1В, ЯЮ ЗаЛИШИЛИСЯ ДО ЮНЦЯ року, починаючи 3 М1СЯЦЯ, в яком\ 
проведено реестрацпо транспортного засобу.
21.5. У раз1 спливу п’ятир1чного В1ку легкового автомобшя протягом звпного року 
податок сплачуеться за перюд з 1 С1чня цього року до початку мюяця, наступного за 
мюяцем, в якому В1К такого автомобшя досяг (досягне) п'яти роюв.

22. Порядок сплати податку.
22.1. Податок сплачуеться за мюцем реестраци об’екпв оподаткування 1 зараховуеться до 
бюджету сшьсько-1 ради, згщно з положениями Бюджетного кодексу Украши.

23. Строки сплати податку.
23.1. Транспортний податок сплачуеться:
а) ф1зичними особами -  протягом 60 дшв з дня вручения податкового повщомлення- 
р1шення;
б) юридичними особами - авансовими внесками що кварталу до 30 числа мюяця, що 
наступав за звпним кварталом, яю вщображаються в р1чнш иодатковш деклараци.

II. Центрагпзованш бухгалтерн сшьсько'1 ради забезпечити подання копи цього р1шення до 
органу державно'1 податковоУ служби •

III. Секретарю с1льсько1 ради оприлюднити дане р1шення на оф]Ц1Йному сайп К1ровськоУ 
с 1л ь с ь к о 1 ради в 10-денний терм!н.

IV. Дане ргшення набувае чинносп з 01.01.2017 року.

V. Контроль за виконанням цього р1шення иокласти на постшну КОМ1С1Ю сшьсько‘1 ради з 
бюджету та житлово-комунального господарства.

Сшьський голова

с. Кучак1в 
14 липня 2016 року 
№ 198-06-07


