
ЛЮБАРЕЦЬКА СЫЬСЬКА РАДА 
Бориспшьського району 
Кишсько! облает!

Р 1 Ш Е Н Н Я

«Про встановлення ставок податок
на нерухоме майно, вщмшне
в1д земельно! дшянки на 2016 р1к»

Керуючись ст. 26 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украш!», ст. 143 
Конституц11 Укра!ни, вщпов1дно до пункту 8.3 статг! 8, статт! 10, пункт1в 12.3,12.4 i 12.5 
статт! 12, статей 265, 267, пункту 5 розд1лу XIX «Прикшцев! положения Податкового 
кодексу Укра’ши», Закону Украши вщ 04.07.2013 року № 403-VII, яким внесено зм1ни 
до д1ючо1 редакц!'! ст. 265 «Податок на нерухоме майно, в1дмшне в1д земельно! д1лянки» 
Податкового кодексу Укра'ши, на виконання Закону УкраУни в1д 27.03.2014 № 1166-VII 
«Про запоб1гання ф1нансово1 катастрофы та створення передумов для економ1чного 
зростання в Укра'ш!», яким внесено зм1ни до д1ючо1 редакци ст. 265 «Податок на нерухоме 
майно, в1дм1нне в1д земельно! д1лянки» Податкового кодексу Украши та з метою належно! 
орган1зац11 роботы з адм1н1стрування податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! 
дшянки, сесш сшьсько! ради

ВИР1ШИЛА:

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! дшянки на 2016 
р к  (додаеться).
2. Затвердити Положения:
— про податок на нерухоме майно, в1дм1ине вщ земельно! д1лянки.

3. Виконавчому органу сшьсько! ради забезпечити направления в установленому порядку 
Konii цього р1шення 1з додатками до органу Борисп1льсько! ГУ ДФС у Ки1вськ1й облает!.

4. Контроль за виконанням цього р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю з питань 
нпанування бюджету.
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№ 2 до р!шення ради
-  Т '~в1д1^.2015р. 

№1416461-VI

П О Л  О Ж Е

«про податок на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно! д1лянки для об’ект!в 
ЖИТЛ0В01 нерухомост1та податок на нерухоме майно , вщм1нне вщ земельно! 
дшян1си, для об’е!Ст1в нежнтлово! нерухомостЬ>

Роздш I. Загальн! положения

1.1. Положения про податок на нерухоме майно, в1дм1нне вщ земельно! долянки для 
об’екпв ЖИТЛ0В01 нерухомост! та податок на нерухоме майно , в1дм1нне вщ земельно! 
д1лянки, для об’ект1в нежитлово! нерухомост! (дал! -  Положения) розроблено на пщстав! 
статт! 266 Податкового кодексу Укра!ни 1з змшами згщио Закону Укра!ни «Про внесения 
змш до Податкового кодексу Украши та деяких законодавчих акт1в УкраУни щодо 
податково! реформи» в1д 28 грудня 2014 року № 71-VIII.

Враховано, що:
- зпдно постанови Каб1иету М1шстр1в Украши вщ 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок 
п1дготовки пропозицш щодо удосконалення проект1в регуляторних акт1в, як1 
розробляються органами м1сцевого самоврядування», проекти регуляторних акт1в, що 
розробляються органами м1сцевого самоврядування , подаються на погодження до 
Державног регуляторно! служби;

- пункт 33 роздшу 1 Закону Укрални «Про внесения зм1н до Податкового кодексу Украши 
та деяких законодавчих акт1в Укра'ши щодо податково! реформи» вщ 28 грудня 2014 року 
№ 71-VIII, ЩОДО ставки податку для об’ект1в. нежитлово! иерухомост!, що перебувають у 
власност! ф1зичних та юридичних oci6 в розм1р1, який не неревищуе 1 вщсоток 
м1н1мально! зароб1тно! плати, встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року 
за 1 кв. метр, не застосовуеться в 2016 рощ.

1.2. Це положения е обов’язковим до виконання юридичними особами, ф1зичиими 
особами (в тому числ! нерезидентами), як1 е власниками житлово! нерухомост!.

1.3. Вщпов1дно до :
пщпункту 14.1.129. пункту 14.1 статт! 14 Податкового кодексу Укрални:

-об’екти житлово! нерухомост! -  це буд1ВЛ1, в1днесеш в1дповщно до  законодавства до 
житлового фоидута дачи! i садов! будинки; пщпункту 14.1.129.1.пункту 14.1 статт! 14 

одаткового кодексу Укра!ни, буд!вл!, вщнесен! до житлового фонду, под!ляються на так!

|житловий будинок - буд!вля кап!тальиого типу, споруджена з дотриманням вимог, 
ювлених законом, !ншими нормативно-правовими актами,! призначена для 

пост!йного у н!й проживания. Житлов! будинки под!ляються на житлов! будинки 
; садибного типу та житлов! будинки квартирного типу р!зно! поверховост!. Житловий

юк садибного типу - житловий будинок, розташований на окрем!й земельн!й д!лянц!, 
ш складаеться !з житлових та допом!жних (нежитлових)пршдизень;
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б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його 
кал1тальних зовн1шн1х ctih, i яка мае з основною частиною будинку одну (або бшьше) 
сп1льну кал1тальну cxiny;

в) квартира - 1зольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для 
пост1йного у ньому проживания;

г) котедж - одно-, п1втораповерховий будинок невелико!’ житлово! площ! для пост1йного 
чи тимчасового проживания з присадибною дшянкою;

пщпункту 14.1.129.2. садовий будинок - будинок для л1тнього (сезонного) використання, 
який в питаниях нормування площ! забудови, зовн1шн1х конструкц1й та 1нженерного 
обладнання не вщповщае нормативам, установленим для житлових будинив;

пщпункту 14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом 
року 3 метою позам1ського вщючинку»;

пщпункту 14.1.1291 об’екти нежитлово! нерухомост! - буд1вл1, прим1щення, що не 
в1днесен1 вщповщно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловш нерухомост! вид1ляють:
а) буд1вл1 готельн1 - готел!, мотел!, кемп1нги, панс1онати, ресторани та бари, туристичн! 
бази, ripcbKi притулки, табори для вщпочинку, будинки в1дпочинку;
б) буд1вл1 оф1сн1 - буд1вл1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно-побутов1 буд1вл1, 
буд1вл1 для конторських та адм1н1стративних щлей;

в) буд1вл1 торговельн! - торгов! центри, ун1вермаги, магазини, крит! ринки, пав1льйони та 
зали для ярмарк1в, станц!!’ техн1чного обслуговування автомобш1в, щальн!, кафе, 
закусочн!, бази та склади пщприемств торг1вл1 й громадського харчування, буд1вл1 
п1дприемств побутового обслуговування;
г) гараж! - гараж! (наземн! й пщземн!) та крит! автомобшьн! стоянки;
г) буд!вл1 промислов! та склади;
д) буд!вл! для публ!чних виступ!в (казино, iropni будинки);
е) господарсью (присадибн!) буд1вл1 - допом1жн1 (нежитлов!) прим1щення, до яких 
належать capai, хл1ви, гараж!, Л1тн1 кухн1, майстерн!, вбиральн!, погреби, нав1си, котельн!, 
бойлерн!, трансформаторн! пщстанци тощо;

Роздш II. Платники податку

2.1 . Платниками податку е ф!зичн1 та юридичн! особи, в тому числ! нерезиденти, як1 е 
власниками об’ект1в житлово! та/або нежитлово!' нерухомост!.

2.2. Визначення платнишв податку в раз! перебування об’ект!в житлово!' та/або 
нежитлово!' нерухомост! у спшьн!й частков1й або спшьн!й сум!сн!й власност! кшькох oci6:
а) якщо об’ект житлово'1 та/або нежитлово'1 нерухомост! перебувае у спшьн1й частков1й 
власност! кшькох oci6, платником податку е кожна з цих oci6 за належну 'ш частку;
б) якщо об’ект житлово'1 та/або нежитлово'1 нерухомост! перебувае у сп1льн1й сум!снш 
власност! кшькох oci6, але не подшений в натур!, платником податку е одна з таких oci6- 
власниюв, визначена за 'I'x згодою, якщо !нше не встай11г2йёно, судом;
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в) якщо об’ект ЖИТЛ0В01 та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у спшьн1й сум1сн1й 
власност! кшькох oci6 i подшений м1ж ними в натур!, платником податку е кожна з цих 
oci6 за належку Тй частку.

Роздш Ш. Об’ект оподаткування

3.1. Об’ектом оподаткування е об’ект житлово! та нежитловох нерухомост!, в тому 
числ! його частка.

3.2. Не е об’ектом оподаткування:
а) об’екти житловох та нежитлово!' нерухомост!, як1 перебувають у власност! орган1в 
державно! влади, орган1в м1сцевого самоврядування, а також орган1зац1й, створених ними 
в установленому порядку, що повн1стю утримуються за рахунок в1дпов1дного державного 
бюджету чи м1сцевого бюджету i е неприбутковими (i'x спшьн1й власност!);

б) об’екти ЖИТЛ0В01 та нежитлово! нерухомост!, як1 розташован! в зонах в1дчуження та 
безумовного (обов’язкового) вщселення, визначен! законом, в тому числ! ix частки;
в) буд1вл1 дитячих будинк1в с1мейного типу;
г) гуртожитки;
г) житлова HepyxoMicTb непридатна для проживания, в тому числ! у зв’язку з авар1йним 
станом, визнана такою зпдно з р1шенням с1льсько1 ради;
д) об’екти житлово! нерухомост!, в тому числ! !х частки, що належать д1тям-сиротам, 
д1тям, позбавленим батьшвського п1клування, та особам з !х числа, визнаним такими 
в1дповщно до закону, д1тям-1нвалщам, як! виховуються одинокими матерями (батьками), 
але не бшьше одного такого об’екта на дитину;
е) об’екти нежитлово! нерухомост!, як! використовуються суб’ектами господарювання 
малого та середнього б!знесу, що провадять свою д1яльн!сть в малих арх!тектурних 
формах та на ринках;
е) буд!вл! промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складськ! прим!щення 
промислових п1дприемств;
ж) буд!вл1, споруди с!льськогосподарських товаровиробниюв, призначен! для 
використання безпосередньо у с!льськогосподарськ!й Д1яльност1;
з) об’екти житлово! та нежитлово! нерухомост!, як! перебувають у власност! громадських 
орган!зац!й !нвал!д!в та !х п!дприемств.

Роздш IV. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування е загальна площа об’екта житлово! та нежитлово! 
нерухомост!, в тому числ! його часток.

4.2. База оподаткування об’ект!в житлово! та нежитлово! нерухомост!, в тому числ! !х 
часток, як! перебувають у власност! ф!зичних ос!б, обчислюеться контролюючим органом 
на п!дстав! даних Державного реестру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державно! реестрац!! прав на нерухоме майно та/або на п!дстав! 
ориг!нал!в в!дпов!дних документ!в платника податк!в, зокрема документ!в на право 
власност!.

4.3. База оподаткування об’ект!в житлово! та нежитл0В;0гй^|хухс^с11 в тому числ! !х
- часток, що перебувають у власност! юридичних ос!б, о б ^ с ^ # ь М 4 е ж :в ^  особами
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самост1йно виходячи 1з загально! плоиц кожного окремого об’екта оподаткування на 
пщстав! документ1в, що пщтверджують право власност! на такий об’ект.

Роздш V. Пшьги is сплати податку

5.1. База оподаткування об’екта/об’ект1в житловоУ нерухомост!, в тому чиcлi ix часток, 
що перебувають у власност! ф1зично1 особи платника податку, зменшуеться:
а) для квартири/квартир незалежно вщ ix кшькост! - на 70 К В . метр!в С. Любарц!; 
60 кв. метр1в c.Tap^ciBKa.
б) для житлового б кв. метр1в удинку/будинк1в незалежно в1д ix кшькост1 - на 350 
КВ . метр1в с. Любарц!; 300 с.Тараавка.
в) для р1зних тип1в об’ект1в житлово! HepyxoMOCTi, в тому числ1 ix часток (у раз! 
одночасного перебування у власност! платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинк1в, у тому числ! IX часток), - на 350 кв. метр!в С. Любарц!; 300 
кв. метр!в с.Тараавка.

5.2.Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовый податковий (зв1тний) пер1од 
(р1к).

5.3. Сшьська рада мае право збшьпшти граничну межу житлово! нерухомост!, 
встановлено! Податковим кодексом УкраГни (60 кв.м., або 120 кв.м., або 180 кв.м), на 
яку зменшуеться база оподаткування.

5.4. С1льська рада встановлюе п1льги з податку, що сплачуеться на iT територп, з 
об’ект1в ЖИТЛ0В01 та/або нежитлово! нерухомост!, що перебувають у власност! ф1зичних 
або юридичних oci6, рел1г1йних орган1зацш Укра1ни, статути (положения) яких 
зареестрован! у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 
д1яльност1, передбачено! такими статутами (положениями).

5.5. Пшьги 3 податку, що сплачуеться з об’ект1в житлово! нерухомост! для ф1зичних 
oci6 не надаються на;
- об’ект/об’екти оподаткування, якщо площа такого/таких об’екта/об’ект1в перевищуе 
п’ятикратний розм1р неоподатковувапо! площ1, затверджено! р1шенням с1льсько1 ради ;

- об’екти оподаткування, що використовуються ix власниками з метою одержания доход1в 
(здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у п1цприемницькш д1яльност1).

5.6.Пшьги 3 податку, що сплачуеться з об’ект1в нежитловох нерухомост1, 
встановлюються в залежноси вщ майна, яке е об’ектом оподаткування.

5.7. Встановити, що податок на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! далянки для 
об’ект1в не житлово! нерухомост1 не сплачуеться з об’ект1в не житлово! нерухомост!, 
що перебувае у власност! рел1г1йних орган1зацш , статути (положения) яких зареестрован1 
у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення д1яльност1, 
передбачено! такими статутами (положениями).

5.8.Сшьська рада до 25 грудня року, що передуе плановому бюджетному року подае до
водюв1дного контролюючого органу за м1с1^езнаходженнямоб^4аЁЕа.^ерухомост1 
в1домост1 стосовно пшьг, наданих нею.  ̂̂  о

Роздш VI. Ставка податку



6.1. Ставка податку для об’екпв житлово! та нежитловоТ нерухомосп, що пер>ебувають 
у власност! ф1зичних та юридичних oci6, встановлюеться у вщсотках до розм1ру 
м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановленох законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) 
року, за 1 кв. метр бази оподаткування i становить :

с. Любарщ:
Для житлово! HepyxoMOCTi:

- 0,5% - квартира/квартири,загальна площа яких перевищуе 70кв. метр1в ;
- 0,3%-житловий будинок/будинки загальна площа яких перевищуе 350 кв. метр1в;

с. Тарас1вка:
Для житлово! HepyxoMOCTi:
-1% - квартира/квартири,загальна площа яких перевищуе бОкв. метр1в ;
- 0,2%-житловий будинок/будинки загальна площа яких перевищуе 300 кв. M erpiB;

с. Любарщ:
- 05% - для квартир, загальна площа яких перевищуе 70 кв. метр1в та житлових будинюв, 

загальна площа яких перевищуе 350 кв. метр1в;
Для нежитлово! нерухомост!:
- 0,5 % - буд1вл1 оф1сн1, iHHii буд1вл1;
- 0,2 % - магазини, буд1вл1 п1дприемств побутового обслуговування;
- 0,35% - бари;
- 0,2 % - гараж!;
- 0,1 % - промислов! склади;
- 0,2 % - innii буд1вл1;

с. TapacisKa:
- 05% - для квартир, загальна площа яких перевищуе 60 кв. метр1в та житлових 

будинюв, загальна площа яких перевищуе 300 кв. метр1в;
Для нежитлово! нерухомост!:
- 0,3 % - буд1вл1 оф1сн1,1нщ1 буд1вл1;
- 0,2 % - магазини, буд1вл1 пщприемств побутового обслуговування;
- 0,35% - бари;
- 0,1 % - гараж!;
- 0,1 % - промислов! склади;
- 0,2 % - inuii буд1вл1;

I

Роздш VII. Порядок обчислення суми податку

7.1.Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюе календарному року.

7.2. Обчислення суми податку з об’екта/об’ект1в житлово! нерухомост!, як1 
перебувають у власност! ф1зичних oci6, зд1йснюеться контролюючим органом за м1сцем 
податково! адреси (м1сцем peecTpa4ii) власника тако! нерухомост! у такому порядку:
а) за наявност! у власност! платника податку одного об’екта житлово! нерухомост!, в тому 
числ! його частки, податок обчислюеться, виходячи з бази оподаткування, зменшено! 
в1дпов1дно до п1дпункт1в «а» або «б» пункту 5.1. цього Положения, та в1дповщно! ставки 
податку;



б) за наявност! у власност! платника податку бшьше одного об’екта житловох нерухомост! 
одного типу, в тому числ! IX часток, податок обчислюеться виходячи 1з сумарно! загально! 
площ! таких об’ект1в, зменшенох вщповщно до п1дпункт1в «а» або «б» пункту 5.1. цього 
положения та вщпов1дно1 ставки податку;

в) за наявност! у власност! платника податку об’ект1в житловох нер)осомост1 р1зиих тип1в ( 
квартира та житловий будинок), у тому числ! хх часток, податок обчислюеться виходячи is 
сумарно! загальнох площ! таких об’ект1в, зменшенох вщповщно до пщпункту «в» пункту
5.1. цього положения та в1дповщнох ставки податку;

г) сума податку розпод1ляеться контролюючим органом пропорц1йно до питомох ваги 
загально’х плопц кожного з об’ект1в житловох нерухомост!.
Обчислення суми податку з об’екта/об’ект1в нежитловох нерухомост!, як1 перебувають у 
власност! ф1зичних oci6, зд1йснюеться контролюючим органом за м1сцем податковох 
адреси (м1сцем реестраци") власника такох нерухомост! виходячи 1з загальнох плопц 
кожного 3 об’ект1в нежитловох нерухомост! та в1дповщнох ставки податку.

7.3. Обчислення суми податку з об’екта/об’ект1в не житловох nepyxoMOCTi, хцо 
перебувають у власност! ф1зичних oci6, здшснюеться контролюючим органом за м1сцем 
податковох адреси (м1сцем реестраци") власника такох нерухомост!, виходячи з бази 
оподаткування, зменшено’х вщпов1дно до пункту 5.8. цього Положения, та в1дповщнох 
ставки податку.

7.4. Податкове/податков! повщомлення-р1шення про сплату суми/сум податку та 
в1дпов1дн1 плат1жн1 рекв1зити, зокрема, органу мicцeвoгo самоврядування за 
м1сцезнаходженням кожного з об’ект1в житловох та/або нежитловох HepyxoMocTi, 
надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за м1сцем його 
податковох адреси (м1сцем реестрац!!) до 1 линия року, що настае за базовим податковим 
(зв1тиим) пер1одом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’екта житловох та/або нежитловох нерухомост! 
податок сплачуеться ф1зичною особою-платником починаючи з м1сяця, в якому виникло 
право власност! на такий об’ект.

Контролюючий орган за м1сцем проживанххя (реестрацхх’) платник1в податку в 
десятиденний строк 1иформують вщповщн! контролююч! органи за м1сцезнаходженням 
об’ект1в житловох та/або нежитловох нерухомост! про над1слан1 (вручен!) платнику 
податку податков! повщомлення-р1шеиня про сплату податку у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчох влади, хцо забезпечуе формування та реал1зуе державиу 
податкову i митну пол1тику.

Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових повщомлень-р1шень про 
сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам зд1йснюють контролююч! органи за 
м1сцезиаходженням об’ект1в житловох та/або нежитловох нерухомост!, що перебувають у 
власност! таких нерезидеит1в.

7.5. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого 
органу за м1сцем проживания (реестрацп') для проведения зв1рки даних щодо:
об’ект1в житловох та/або нежитловох нерухомост!, в тому числ! хх часток, що перебувають 
у власност! платника податку;
po3Mipy загальнох площ! об’ект1в житловох та/або нежитловох нерухомост!, що 
перебувають у власност! платника податку; права на користування пшьгою h сплати 
податку;розм1ру ставки податку;нарахованох суми податку.

У раз! виявлення розб1жностей м1ж даними контролюючих брйййтг^ Даними, 
пщтвердженими хшатником податку на пщстав! орипнал1в вщйо1в1даих дб1^умент1в.



зокрема докуменпв на право власностх, контролюючий орган за мхсцем прожиьшшл 
(peecTpaHil) платника податкупроводить перерахунок суми податку i надсилае (вручав) 
йому нове податкове повщомлення-р1шення. Попередне податкове пов1домлення-р1шення 
вважаеться скасованим (вщкликаним).

7.6. Органи державно! peecxpauii прав на нерухоме майно, а також органи, що 
зд1йснюють реестрац1ю м1сця проживания ф1зичних oci6, зобов’язан! щоквартально у 15- 
денний строк п1сля зак1нчення податкового (зв1тного) кварталу подавати контролюючим 
органам вщомост!, необх1дн1 для розрахунку податку, за м1сцем розташування такого 
об’екта нерухомого майна станом на перше число в1дповщного кварталу в порядку, 
визначеному Каб1нетом М1н1с.тр1в УкраГни.

7.7. Платники податку - юридичн! особи самост1йно обчислюють суму податку станом 
на 1 с1чня зв1тного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 
м1сцезнаходженням об’екта/об’ект1в оподаткування декларацно за формою, встановленою 
у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою р1чно1 суми р1вними 
частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’екта житловоУ та/або нежитлово! 
нерухомост! декларац1я юридичною особою - платником подаеться протягом 30 
календарних дн1в з дня виникнення права власност! на такий об’ект, а податок 
сплачуеться починаючи з м1сяця, в якому виникло право власност! на такий об’ект.

7.8. У раз! переходу права власност! на об’ект оподаткування в1д одного власника до 
шшого протягом календарного року податок обчислюеться для попереднього власника за 
nepiofl 3 1 с1чня цього року до початку того м1сяця, в якому вш втратив право власност! на 
зазначений об’ект оподаткування, а для нового власника - починаючи з м1сяця, в якому 
виникло право власност!.

7.9. Контролюючий орган надсилае податкове пов1домлення-р1шення новому власнику 
п1сля отримання 1нформацп про перехщ права власносй.

Роздш VIII. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачуеться за м1сцем розташування об’екта/об’ект1в оподаткування i 
зараховуеться до вщповщного бюджету згщно з положениями Бюджетного кодексу 
Украши.

Ф1зичн1 особи можуть сплачувати податок у сшьськ1й м1сцевост1 через каси с1льсько1 
ради за квитанц1ею про прийиятгя податк1в.

1

Роздш IX. Строки сплати податку

9.1. Податкове зобов’язання за зв1тний piK з податку сплачуеться:
а) ф1зичними особами - протягом 60 дн1в з дня вручения податкового повщомления- 
р1шення;
б) юридичними oco^^( ĵf~i®agcoBHMH внесками щокварталу до 30 числа м1сяця, що 
наступае за зв1тний кв^талдм^^! в1до^ра^саються в р1чнш податков1й декларац!'!».

. p s f  iM/tiСьпьськии голова


