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МИРНЕНСЬКА СХЛЬСЬКА РАДА
Бориспшьського району 

Ки1всько1 облает!

Р I Ш Е Н Н Я

с.Мирпе /

Р1ШЕННЯ

Про встановлення ставок податку на 
нерухоме майно, в1дм!нне вщ 
земельно'! дтянки

Керуючись статтею 143 Конституц1Т УкраТни, статт! 69 Бюджетного кодексу 
УкраТни, вщповщно до статт! 266 Податкового кодексу УкраТни 3i змнами та 
доповненнями, пункту 24 статт! 26 та статт! 69 Закону УкраТни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраТн!», враховуючи рекомендац1Т пост1йноТ планово-бюджетноТ 
KOMiciT Мирненська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:

1.Встаиовити на територм МирненськоТ с1льсько1 ради податок на 
нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно'1' дтянки:

1.1.Буд1вл1, вщнесен! до житлового фонду:
^Л.^.Жumлoвuй будинок- буд1вля кап1тального типу, споруджена з дотриманням 

вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно-правовими актами, i призначена для 
пост1йного у н1й проживания. Житлов! будинки подтяються на житлов! будинки 
садибного типу та житлов! будинки квартирного типу р1зноТ поверховост!. Житловий 
будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окрем!й земельн1й дтянц!, 
який складаеться is житлових та допом(жних (нежитлових)-1% вщ розм1ру мЫ1мальноТ 
зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня зв1тного (податкового) року, за 
1кв.метр бази оподаткування;

А .2. Квартира - 1зольоване помешкання в житловому будинку, призначене та 
придатне для пост1йного у ньому проживания - 1% вщ розм1ру мЫ1мальноТ зароб!тноТ 
плати, встановленоТ законом на 1с1чия зв1тного(податкового) року, за 1 кв.метр бази 
оподаткування:

^Л.З.Caдoвuй будинок- будинок для л!тнього (сезонного) використання, який в 
питаниях нормування площ! забудови, зови1ши1х конструкц!й та Ыжеиерного 
обладнання вщповщае нормативам, установленим для житлових будинюв - 1% вщ 
po3Mipy м!и1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня 
зв1тного(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

 ̂.'\ A.Дaчнuй будинок - житловий будинок для використання протягом року з 
метою позам!ського вщпочинку -1 % вщ розм1ру м1н1мальиоТ зароб1тноТ плати, 
встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр бази 
оподаткування.



1.2.0б’е1сти, нежитлово! нерухомост! - буд1вл1, прим1щення, що не вщнесен! 
зщповщно до законодавства до житлового фонду:

^.2.^.Бyдiвлi готельш- готел!, мотел!, кемпЫги, пансюнати, ресторани та бари, 
туристичн! бази, прсью притулки, табори для вщпочинку - 0.5% вщ розм1ру м1н1мапьноТ 
зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр 
бази оподаткузання;

^.2.2.Бyдiвлi оф/сн/- буд1вл1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно- 
побутов! буд1вл1, буд1вл1 для конторських та адм1н!стративних цтей -  1% вщ розм!ру 
м1н1мальноТ зароб!тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня зв1тного(податкового) року, 
за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.3.Буд#вл/ торг/вельш- торгов! центри, ун!вермаги, магазини, крит! ринки, 
павтьйони та зали для ярмарюв, Тдальн!, кафе, закусочн! - 1% вщ розм1ру м1н1мально1 
зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня зв1тного (податкового) року, за 1 
кв.метр бази оподаткування;

^.2A.Бyдiвлi станцШ техшчного обслуговування автомобт'ю, 
автозаправочних станцш з магазинами, барами, оф/сами, як! входять в Тхню 
шфраструктуру -  0,5% вщ розм1ру мт!мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ 
законом на 1с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

1.2.5.6ази та склади тдприемств торг^вл/ й громадського харчуванш- 0.5% 
вщ po3Mipy м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв!тного 
(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.6.6уд/вл/, споруди стьськогосподарського призначення юридичних оаб, 
що не використовуються безпосередньо у стьськогосподарськШ д^яльност/- 
0,25% вщ posMipy м1н!мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 ачня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.7.Буд/вл/ тдприемств побутового обслуговування- 0.5% вщ розм!ру 
м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного(податкового) 
року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.8.Гараж/-гараж! (наземн! й пщземж) та крит! автомобтьн! стоянки - 0.5% вщ 
po3Mipy м1н!мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

2. Звтьнити в1д оподаткування:
2Л. Господарсьт (присадибш) буд/вл/-допом1жн1 (нежитлов!) прим1щення, до 

яких належать: сараТ, хл!ви, гараж!, л1тн1 кухн!, майстерн!, погреби, вбиральн!, нав1си, 
котельн!, бойлерн!, трансформаторн! пщстанци;

2.2. Не е об’ектами оподаткування:
2.2.1. Об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, яю перебувають у власност! 

opraHiB державноТ влади, орган!в м1сцевого самоврядування, а також орган!зац1й, 
створених ними в установленому порядку, що повн1стю утримуються за рахунок 
вщповщного державного бюджету чи м1сцевого бюджету i е неприбутковими (Тх сптьн1й 
власност!);

2.2.2. об’екги житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, як1 розташован! в зонах 
вщчуження та безумовного (обов’язкового) вщселення, визначен! законом, в тому числ! Тх 
частки;

2.2.3. буд!вл1 дитячих будинюв амейного типу;
2.2.4. гуртожитки;
2.2.5. житлова нерухом1сть непридатна для проживания, в тому числ! у зв’язку з 

авар1йним станом, визнана такою згщно з р!шенням стьськоТ, селищноТ, мюькоТ ради;
2.2.6. об’екти житловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх частки, що належать д1тям- 

сиротам, д!тям, позбавленим батьювського п!кпування, та особам з Тх числа, визнаним 
такими вщповщно до закону, д1тям-1нвалщам, як! виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не б!льше одного такого об’екта на дитину;

2.2.7. об’екти нежитловоТ нерухомост!, як1 використовуються суб’ектами 
господарювання малого та середнього б!знесу, що провадять свою д!яльнють в малих 
арх1тектурних формах та на ринках;

2.2.8. буд!вл1 промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складсью прим!щення 
промислових пщприемств;



2.2.9. 6yfliBni, споруди сшьськогосподарських товаровиробниюв, призначен! для 
використання безпосередньо у стьськогосподарсьюй д1яльност1;

2.2.10. об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, яю перебувають у власност! 
фомадських орган1зац1й 1нвалщ1в та Тх пщприемств.

3. Шльги 3 податку, що сплачуеться на територи стьськоТ ради з об’ект1в 
для ф1зичних oci6 не надаються на:

3.1. Об’екти оподаткування, якщо площа такого об’екту перевищуе п’ятикратний 
po3Mip неолодатковуваноТ площ1, затвердженоУ р1шенням стьськоТ ради;

3.2. Об’екти оподаткування, що використовуються Т власниками з метою 
одержания доход1в (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у 
пщприемницьюй д1яльност1).

4. Затвердити Положення про оплату податку на нерухоме майно, вщмжне 
вщ земельно! дтянки, зг1дно з додатком.

5. Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2016 року.
6. Визнати таким, що втратило чинн1сть, р1шення ceciY с1льськоГ рад
№ 255-34-У1 в1д 16.09.2014 року «Про встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, вщмжне в1д земельноТ дтянки»
7. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на пост1йну з питань 

планування бюджету та фжансування.

Голова ради

с.Мирне 6D
29с1чня2016р ^ .̂
№ 3 6 -4 -VII ' О  ^
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МИРНЕНСЬКА СГЛЬСЬКА РАДА 

Борисшльського району 
Кшвсько! облает! 

Р 1 Ш Е Н Н Я

с. Мирне

Р1ШЕННЯ

Про акцизний податок з реал1зац11 суб’ектами господарювання 
роздр1бно1 торг1вл1 п1дакцизних товар1в.

Керуючись Законом УкраУни № 71-УIII в1д 28.12.14р., керуючись статтею 
143 Конституцп Укра'ши, статт! 64 Бюджетного кодексу Укра'ши, статт! 212 
Податкового кодексу Укра'ши з1 зм1нами та доповненнями, пункту 24 статт! 
26 та статт! 69 Закону Укра’ши “Про м1сцеве самоврядування в УкраУн!”, 
враховуючи рекомендац!*! пункту 2 Протоколу селекторно! наради в1д 
13.01.15р. «3 питань пщготовки i прийняття м1сцевих бюджет1в та 
додаткових джерел ix доход1в у зв’язку 1з проведениям податково! реформи» 
сшьська рада

В И Р 1 Ш И Л А :
1 .Встановити акцизний податок з реал1зацп через роздр1бну торговельну 
мережу пива, алкогольних напоУв, тютюнових вироб1в, тютюну та промис- 
лових зам1нник1в тютюну, нафтопродукт1в, б1одизелю та скрапленого газу 
( товар1в зазначених у п.п.215.3.4 ПКУ) в po3Mipi 5 вщсотк1в.
2.Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2016 року.
3. Головномз^ бухгалтеру Мирненсько! с1льсько1 ради забезпечити направ

ления Konii цього р1шення до органу державно! податково! службы.
4.Контроль за виконанням цього р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю 

с1льсько1 ради з питань планування бюджету, ф1нанс1в , торпвл!, соц1ально- 
культурного розвитку.

Слльський голова

с. Мирне
29 с1чня 2016 року 

№ 37-4-VII
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МИРНЕНСЬКА СЫЬСЬКА РАДА 

Бористльського району 
Кшвсько! облает! 

Р 1 Ш Е Н Н Я

с. Мирне

Р1ШЕННЯ I
Про запровадження транспортного податку.

Керуючись Законом Укра'ши № 909-VIII в1д 24.12.15р., керуючись статтею 
143 Конституц!'! Украши, статт! 64 Бюджетного кодексу У крайни, статт! 267 
Податкового кодексу Украши 3i зм1нами та доповненнями, пункту 24 статт!
26 та статт! 69 Закону Укра’ши “Про м1сцеве самоврядування в Украш!”, 
сшьська рада

В И Р 1 Ш И Л А ;

1 .Встановити транспортний податок на легков! автомобш!, як1 викорис- 
товувались до 5 рок1в ( включно) та середньоринкова варт1сть яких становить 
понад 750 розм1р1в м1н1мально1 зароб1тно1 плати встановлено! законом на 1 ‘
с1чня податкового ( зв1тного) року. *
2.Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2016 року.
3. Головному бухгалтеру Мирненсько! с1льсько1 ради забезпечити направ

ления Konii цього р1шення до органу державно! податково! служби.
4. Визнати таким, що втратило чинн1сть, р1шення cecii с1льсько1 ради
№ 297-39-VI в1д 30.01.2015 року «Про запровадження транспортного 
податку»
5.Контроль за виконанням цього р1шення покласти на псст1йну ком1с1ю 
cLibCbKo'i ради з питань планування бюджету та ̂ «йансування

Сшьський голова ^  О.С.Коваленко

с. Мирне
29 с1чня 2016 року 
№ 38-4-VII


