
М ИРНЕНСЬКА а Л Ь С Ь К А  РАД А 

Борисп1пьського району 

Ки|'вськоТ облает!

с .Мирне

Р I Ш Е Н Н Я

Про встановлення ставок податку на иерухоме майно, в1дмшне в1д земельно! дшянки

Керуючись статтею 143 Конституцп УкраГни, crarri 69 Бюджетного кодексу УкраТни, вдповщно до статп 266 Податкового кодексу Укражи 

3 i змЫамита доповненнями, пункту 24 статт! 26 та статп 69 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в УкраТн!», враховуючи 

рекомендацм пост1йноГ планово-бюджетноГ komIcm Мирненська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:

1. Встановити на територП'МирнеиськоТ с1льсько1 ради податок на нерухоме майно, вщмжне в1д земельноТ д1лянки;

1.1.Буд1вл1, в1днесеи! до житлового фонду:

^.^.^^.Жumлoвuй будинок- буд1вля кап!тального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно- 

правовими актами, I призначена для постшного у н1й проживання. Житлов! будинки подтяються на житлов! будинки садибного типу та 

житлов! будинки квартирного типу р1зноТ поверховост!. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташоваиий на окрем1й 

земельн1й дтянц!, який складаеться 1з житлових та допом1жних (нежитлових)-1%  в(д posMipy м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ 

законом на 1ачня зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.1.2. ffeapm upa-1зольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для пост1йного у ньому проживання - 1 %  вщ 

розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування:

1.1.3.Садовии будинок-будинок для л1тнього (сезонного) використання, який в питаниях нормування площ! забудови, зовн1шн1х 

конструкц1й та Ыженерного обладнання в1дпов1дае нормативам, установленим для житлових будинюв - 1 %  в1д розм1ру м1н1мальноТ 

заробпхо! плати, встановленоУ законом на 1с1чня зв1тного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

^.^AJiaчнuйбyдuиoн-жlл^noвm  будинок для використання протягом року з метою позамюького вщпочинку - 1 %  вщ розм1ру м1н1мально( 

зароб1тно1 плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

1.2.0б’скти, нежитловоТ нерухомост! - буд!вл1, прим1щення, що не в!днесен1 в1дпов!дно до законодавства до житлового фонду;

1.2.1. Bydieni готельи! - m eni, мотел!, кемпжги, панаонати, ресторани та бари, туристичн! бази, прськ! притулки, табори для вщпочинку -

0.5% в1д розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.2.БуЛ‘ел/оф/сн/-буд1вл1ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно-побутов1 буд1вл1, буд1вл1 для конторських та адмЫ1стративних 

ц1лей-1%в1д po3Mipy м1н1мальноТ заройтноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня звтого(податкового) року, за 1 кв.метр бази 

оподаткування;

1.2.3.6ydioni торг!ввльш - торгов! центри, ун1вермаги, магазини, крит! ринки, пав1льйони та зали для ярмарк1в, Тдальн!, кафе, закусочн! - 

1%в1д розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1ачня зв1тного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування; 

^.2.A.Бyдiвлl станцШ техшчмого обслуговуванмя автомобш1в, автозаправочних станц/й з  магазинами, барами, офками, яш 

входять в'(хнюш фраст рукт уру-0,5% в\д розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1с1чня зв1тного 

(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування

1.2.5.Бази та склади тдприемств торг1вл1 й громадського харчуванн/- 0.5% вщ розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ 

законом на 1очня зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.6.Буд/вл/, споруди сшьськогосподарського призначення юридичних ос/б, що не винористовуються безпосередньо у  

стьсьногосподарсыай д/яльност! - 0,25% вщ розм1ру мЫ1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 ачня зв1тного 

(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

А.2.7.Буд1вл1 nidnpucMcme побутового обслуговування - 0.5% вщ розм1ру м1н1мально1 зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 

с1чня зв1тного(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.Ъ.Гараж! -  гараж! (наземн! й п!дземн!) та крит! автомоб!льн! стоянки - 0.5% вщ розм!ру м!н!мальноТ зароб!тноТ плати, встановленоТ 

законом на 1с!чня зв!тного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

2. Звшьнити в1д оподаткування;

1Л.Господарсый(присадибн1) буд/вл/-  допом!жн! (нежитлов!) прим!щення, до яких належать: сараТ, хл!ви, гараж!, л!тн! кухн!, майстерн!, 

погреби, вбиральн!, нав1си, котельн!, бойлерн!, трансформаторн! п!дстанцГТ;

2.2. Не е об’ектами оподаткування:

2.2.1. Об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, як! перебувають у власност! орган!в державноТ влади, орган!в м!смевого самоврядування, 

а також орган!зац!й, створених ними в установленому порядку, що повн!стю утримуються за рахунок в!дпов!дного державного бюджету чи 

м!сцевого бюджету I е неприбутковими О'х сп!льн!й власност!);

2.2.2. об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, як! розташован! в зонах в!дчуження та безумовного (обов’язкового) в!дселення, визначен! 

законом, в тому числ! Тх частки;

2.2.3. буд!вл! дитячих будинюв с!мейного типу;

2.2.4. гуртожитки;

2.2.5. житлова нерухом!сть непридатна для проживання, в тому числ! у зв'язку з авар|йним станом, визнана такою зпдно з р!шенням с!льськоТ, 

селищноТ, MicbKoT ради;

2.2.6. об'екти житловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх частхи, що належать д!тямч»1ротам, д!тям, позбавленим батьк!вського п!клування, та 

особам 3 Тх числа, визнаним такими в!дпов!дно до закону, д!тям-1нвал!дам, як1 виховуються одинокими матерями (батьками), але не б!льше 

одного такого об'екта на дитину;

2.2.7. об'екти нежитловоТ нерухомост!, як! використовуються суб’ектами господарювання малого та середнього б!знесу, що провадять свою 

д!яльн!сть в малих арх!тектурних формах та на ринках;



е) об'екти житловоТ нерухомосП, в тому числ! Тх частки , що належать 

д1тям-сиротам, д1тям, позбавленим батьк1вського п1клування та особам з Тх 

числа, визнаним такими в1дпов1дно до закону, д1тям-1нвал|дам, як1 

виховуються одинокими матерями(батьками), але не б1льше одного такого 

об’екга на дитину;

е) об’екти нежитловоТ нерухомост!, як1 використовуютъся суб’ектами 

господарювання малого та середнього б1знесу, що провадять свою 

д1яльн1стъ в малих арх1тектурних формах та на ринках;

ж) буд1вл1, споруди промисловост!, а саме: виробнич! та складсью 

прим1щення завод1в, фабрик та 1нших об'екпв виробництва вщповщних 

галузей промисловост!;

з) буд1вл1, споруди призначен! для використання в с1льськогослодарськ1й 

д1яльност1 сшьськогослодарських товаровиробниюв, а саме: кор1вники, 

свинарники, конюшн! та 1нш1 споруди для в1дгод1вл1 тварин, пташники,

1нкубатори,зерносховища, овочесховища,елеватори, теплиц), силосн! веж1, 

склади, гараж1(ангари) для збер1гання с1льськогосподарськоТ техн1ки, 

прим1щення TOKiB, анники, тощо;

и) об'екти житловоУ та нежитловоТ нерухомосп, як1 перебувають у 

власност! фомадських орган1зац1й 1нвал1д1в та Тх пщприемств.

4. База оподаткування (266.3)

4.1. Базою оподаткування е загальна площа об'екта житловоТ та нежитловоТ 

нерухомост!, в тому чисп! його часток.

4.2.База оподаткування об'ект1в житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, як1 

перебувають у власност! ф1зичних oci6, обчислюеться органом державноТ 

податковоТ спужби на пщстав! даних Державного реестру речових прав на 

нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державноТ реестраци 

прав на нерухоме майно та\або на пщстав! орипнал1в вщповщних 

документ1в платника податюв, зокрема документ1в на право власност!.

4.3.Ваза оподаткування об'ект1в житловоТ та нежитловоТ нерухомост!, що 

перебувають у власносл юридичних ос16, обчислюеться такими особами 

самост1йно виходячи з загальноТ площ! кожного окремого об'екта 

оподаткування на пщстав! документ1в, що пщтверджуютъ право власност! на 

такий об'ект.

5. П1льги 1з сплати податку(266.4)

5.1. Базою оподаткування об'екта/об'екпв житловоТ нерухомост!, в тому

числ! Тх часток, що перебувають у власност! ф1зичноТ особи-платника податку, зменшуеться:

а) для квартири/квартир незалежно в1д Тх ктькост! - на 60 кв. метр1в;

б) для житлового будинку/будинк1в незалежно в1д Тх к1лькост1 - на 120 кв. метр1в.

в) для р1зних вид1в об’еклв житловоТ нерухомост), в тому числ) Тх часток (у 

раз) одночасного його перебування у власност) платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинк)в, у тому числ) Тх часток), - 

на 180 кв.метр)в.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий (зв)тний) пер)од (р)к)

ГРльги 3 податку . шо сплачуеться на теритоо)Т с)льськоТ ради 

3 об'ект)в нежитловоТ нерухомост) для Ф)зичних ос)б не надаються на:

- об'екти оподаткування, якщо площа такого об'екту перевищуе п'ятикратний розм)р неоподатковуваноТ площ), затвердженоТ р)шенням 

альськоТ ради;

- об 'ект оподаткування, що використовуються Т власниками з метою одержания доход)в(здаються в оренду, л)зинг, позичку, 

використовуються у п)дприемницьк)й д1яльност!)

6. Ставка податку (266.5)

6.1. Ставки податку для об'ект1в житловоТ та\або нежитловоТ нерухомост), що перебувають у власност) ф)зичних та юридичних ос)б, 

встановлюеться р)шенням cedT альськоТ ради.

7. Податковий пер1од(266.6)

7.1. Базовий податковий (зв)тний) пер)од дор)внюе календарному року.

б.Порядок обчислення суми податку(266.7)

266.7.1. Обчислення суми податку з об'екта/об'ект)в житловоТ нерухомост), як) перебувають у власност) ф)зичних ос)б, зд)йснюеться 

контролюючим органом за м)сцем податковоТ адреси (м)сцем реестрац)'0 власника такоТ нерухомост) у такому порядку:

а) за наявност) у власност) платника податку одного об'екта житловоТ нерухомост), в тому числ) його частки, податок обчислюеться, виходячи 

3 бази оподаткування, зменшеноТ в)дпов)дно до п)дпункт)в "а" або "б" п)дпункту 266.4.1 пункту 266.4 ц)еТ статт) ,та п)льги орган)в м)сцевого 

самоврядування з неоподатковуваноТ площ) таких об'ект)в (у раз) ТТ встановлення) та в)дпов1дноТ ставки податку;

б) за наявност) у власност) платника податку б)льше одного об'екта житловоТ нерухомост) одного типу, в тому числ) Тх часток, податок 

обчислюеться виходячи )з сумарноТ загальноТ площ1 таких об’ект)в, зменщеноТ в)дпов)дно до п)дпункт)в "а" або "б" п)дпункту 266.4.1 пункту 

266.4 ц)еТ статт) та п)льги орган)в м)сцевого самоврядування з неоподатковуваноТ площ) таких об'ект)в (у раз) i'l встановлення), та в)дпов)дноТ 

ставки податку;



в) за наявност! у власносп платника податку об’ект1в житловоТ нерухомост! р1зних вид1в, у тому числ! (х часток, податок обчислюеться 

виходячи 1з сумарноТ загальноТ площ! таких об’ект1в, зменшеноГ в1дповдно до пщпунюу "в" пщпункту 266.4.1 пункту 266.4 ц1еГ статп та птьги 

opraHiB м1сцевого самоврядування з неоподатковуваноГ площ! таких об’ект1в (у paai и встановлення), та вщповйноГ ставки податку;

г) сума податку, обчиспена з урахуванням пщпункпв 2 i 3 цього пщпункту, розпод1ляеться контролюючим органом пропорц1йно до питомоТ 

ваги загальноТ площ! кожного з об’еклв житловоТ нерухомосл.

Обчислення суми податку з об'екта/об'еклв нежитловоТ нерухомост!, як1 перебувають у власност! ф1зичних oci6, зд1йснюеться контролюючим 

органом за м1сцем податковоТ адреси (м1сцем реестрацй) власника такоТ нерухомост! виходячи !з загальноТ площ! кожного з об’ект1в 

нежитловоТ нерухомосл та вщповщноТ ставки податку.

266.7.2. Податкове/податков! повщомлення-р1шення про сплату суми/сум податку, обчисленого згщно з пщпунктом 266.7.1 пункту 266.7 ц1еТ 

стагп, та вщповщн! плат1жн1 рекв1зити, зокрема, орган1в м1сцевого самоврядування за м1сцезнаходженням кожного з об'ект1в житловоТ та/або 

нежитловоТ нерухомосл, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мюцем його податковоТ адреси (м1сцем 

реестрацГО до 1 липня року, що настав за базовим податковим (зв1тним) пер1одом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'екта житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост! податок сплачуеться ф|'зичною особою-платником 

починаючи 3 мюяця, в якому виникло право власйосл на такий об'ект.

Контролююч! органи за м1сцем проживания (реестрацГО платник1в податку в десятиденний строк шформують вщповщн! контролююч! органи за 

м1сцезнаходженням об'еклв житловоТ та/або нежитловоТ нерухомосл про над1слан1 (вручен!) платнику податку податков! повщомлення- 

р1шення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе формування та реал1зуе 

державну податкову i митну пол1тику.

Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових пов1домлень-р1шень про сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам 

зд1йснюють контролююч! органи за м1сцезнаходженням об'еклв житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост!, що перебувають у власност! таких 

нерезидент1в.

266.7.3. Платники податку маютъ право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мюцем проживания (реестрацГО для 

проведения

зв1рки даних щодо:

об'ект!в житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх часток, що перебувають у власност! платника податку; 

розм!ру загальноТ площ! об'ект!в житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост!, що перебувають у власност! платника податку; 

права на користування п!льгою !з сплати податку; 

розм!ру ставки податку; 

нарахованоТ суми податку.

У раз! виявлення розб!жностей м!ж даними контролюючих орган!в та даними, п!дтвердженими платником податку на п!дстав! ориг!нал!в 

в!дпов!дних документ!в, зокрема документ!в на право власност!, контролюючий орган за м!сцем проживания (реестрац!’0 платника податку 

проводить перерахунок суми податку I надсилае (вручав) йому нове податкове пов!домлення-р!шеиня. Попередне податкове пов!домления- 

р!шення вважаеться скасованим (в!дкликаним).

266.7.4. Органи державно? реестрац!Т прав на нерухоме майно, а також органи, що зд1йснюють реестрац!ю мюця проживания ф!зичних ос!б, 

зобов'язаи! щоквартально у 15-дениий строк п!сля заюнчения податкового (зв!тного) кварталу подавати контролюючим органам в1домост!, 

необх!дн! для розрахунку податку, за м!сцем розташуваиня такого об'екта нерухомого майна станом на перше число в!дпов!дного кварталу в 

порядку, визначеному Кайнетом М!н!стр!в УкраТии.

266.7.5. Платники податку - юридичн! особи самослйно обчислюють суму податку станом на 1 очня зв!тиого року i до 20 лютого цього ж року 

подають контролюючому органу за м!сцезнаходжеииям об'вкта/об’ект!в оподаткувания декларац!ю за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою р!чноТ суми р!вними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'екта житловоТ та/або нежитловоТ нерухомост! декларац!я юридичною особою -  платником 

подаеться протягом 30 календарних ди!в з дня вииикнення права власност! на такий об'ект, а податок сплачуеться починаючи з м!сяця, в 

якому виникло право власност! на такий об'ект.

Э.Порядок обчислення сум податку в раз1 змЫи 

власника об'екта оподаткувания податком (266.8)

266.8.1. У раз! переходу права власност! на об'ект оподаткувания в!д одного власника до !ншого протягом календарного року податок 

обчислюеться для попереднього власника за перюд з 1 с!чня цього року до початку того м!сяця, в якому в!н втратив право власност! на 

зазиачений об'ект оподаткувания, а для нового власника - починаючи з м!сяця, в якому виникло право власност!.

266.8.2. Контролюючий орган надсилае податкове пов!домлення-р1шення новому власнику п!сля отримання !нформацП' про перех!д права 

власност!.

Ю.Порядок сплати податку (266.9)

266.9.1. Податок сплачуеться за м1сцем розташуваиня об'вкта/об’ект!в оподаткувания ! зараховуеться до в!дпов!дного бюджету зпдно з 

положениями Бюджетного кодексу УкраТни.

Ф!зичн! особи можуть сплачувати податок у сшьськ!й та селищн!й м!сцевост! через каси альських (селищних) рад за квитаиц!ею про прийняття 

податк!в.

И.Строки сплати податку(266.10)

266.10.1. Податкове зобов'язання за зв!тиий р!к з податку сплачуеться:

а) ф!зичиими особами - протягом 60 ди1в з дня вручения податкового пов!домлення-р!шеиия;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа м!сяця, що наступав за зв!тним кварталом, як1 в'щображаються в 

р!чи1й податков!й декларац!Т



2.2.8. буд1вл1 промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, скпадськ! прим1щення промислових пщприемств;

2.2.9. буд1вл1, споруди стьськогослодарських товаровиробник1в, призначен! для використання безпосередньо у с1льськогосподарськ1й 

д1яльност1;

2.2.10. об’екти ЖИТЛ0 В01 та нежитловоГ нерухомосп, як1 перебувають у власност) фомадських орган1зац1й 1нвалщ1в та ix пщприемств.

3. П1льги 3 податку, що сплачусться на територП' стьськоТ ради з об’скт!в для ф1зичних осШ не надаються на:

3.1. Об’екти оподаткування, якщо площа такого об'екту перевищуе п’ятикратний розм1р неоподатковуваноТ площ1, затвердженоТ р1шенням 

сшьськоТ ради;

3.2. Об'екти оподаткування, що використовуються Т власниками з метою одержання доход1в (здаються в оренду, л1зинг, позичку,

ВИКОрИСТОВуЮТЬСЯ у  ПЩПрИеМНИЦЬК|Й Д1ЯЛЬН0СТ1).

4. Затвердити Положения про оплату податку на нерухоме майно, вщмЫне в1д земельно! д1лянки, зпдно з додатком.

5. Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2017 року.

6. Визнати таким, що втратило чинн1сть, ршення сеси сшьськоТ рад

№  36-4-УИ в1д 29.01.2016 року «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, вщмЫне в1д земельно! д1лянки»

7. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на пост!йну з питань планування б!Оджету та фтансування.

Голова ради О.С.Коваленко

с.Мирне

14 липня 2016 року 

№  6 8 - 7 - VII

Додаток до р1шення №  68-7-VII 

МирненськоТ сшьсько! ради 

в1д 14 липня 2016 року

ПОЛОЖЕНИЯ

про порядок справляння податку на нерухоме майно, 

вщмшне в1д земельно'! дшянки

1. Загальн! положения

1.1. Положения про податок на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно'!'дшянки (дал1 -  Положения) розроблено на п1дстав1 

Податкового кодексу Укра'|'ни з1 зм1нами та доповненнями

1.2. Це Положения е обов’язковим для виконания юридичиими особами, i'x ф1л1ями, в1дд1леииями та 1ншими в1докремленими 

пщроздшами, що ие мають статусу юридичио:' особи, а також ф1зичиими особами, в тому числ! як! е суб’ектами пщприемницько!' 

д1яльиост1 на територН' Мирненсько'1 сшьсько'! ради Бориспшьського району Кт'всько)' обласл. Податок на нерухо1ие майно, вщмЫне в1д 

земельно'! дшянки -  це мюцевий податок, кошти вщ якого зараховуються до м1сцевого бюджету.

2. Платники податку (266.1.)

2.1. Платниками податку е ф1зичн1 та юридичн! особи, в тому числ! нерезиденти, як! е власниками об'ект1в житлово'!' та/або 

нежитлово'1 нерухомосп.

2.2. Визначення платник!в податку в раз! перебування об'ект!в житлово'!' та/або нежитлово'!' нерухомост! у сп1льн!й частков!й або 

сп!льн!й сум!сн!й власносл к!лькох ос!б:

а) якщо об'ект житлово'!' нерухомост! перебувае у сп!льн!й частков!й власност! к!лькох ос!б, платником податку е кожна з цих ос!б за 

належну '|й частку;

б) якщо об'ект житлово'! нерухомост! перебувае у сп!льн1й сум!сн!й власност! к!лькох ос!б, але не лодшений в натур!, платником 

податку е одна з таких ос!б-власник!в, визначена за i'x згодою, якщо 1нше не встаиовлено судом;

в) якщо об'ект житлово'! нерухомост! перебувае у сп!льн!й сум!сн!й власност! к!лькох ос!б ! под!лений м!ж ними в натур!, платником 

податку е кожна з цих ос!б за належну !'й частку.

3. Об'ект оподаткування(266.2)

3.1. Об'ектом оподаткування е об'ект житлово'!' та нежитлово)'нерухомост!., в тому числ! його частка.

3.2. Не е об'ектом оподаткування:

а) об'екти житловоТ та нежитлово'!' нерухомост!, як! перебувають у власност! орган!в державно'!' влади, орган!в м1сцевого самоврядування, 

а також орган!зац!й, створених ними у встановленому порядку, що повн!стю утримуються за рахунок в!дпов!дного державного бюджету чи 

м!сцевого бюджету ! е неприбутковимиО'х сп!льн!й власност!;

б) об'екти житлово'!' та нежитлово)' нерухомост!, як! розташован! в зонах 

в!дчуження та безумовного (обов'язкового) в!дселення, визначен! законом, в 

тому числ! )'х частки;

в) буд!вл! дитячих будинюв с!мейного типу;

г) гуртожитки;

г) житлова нерухом!сть нелридатна для проживания. В т.ч. у зв’язку з авар!йним станом, визиаиа такою зг1дио з р!1иенням альсько)' ради;



л.
... Установи™, що на 2016 р1к ставки податку для об’ект1в нежитловоГ нерухомост!, що перебувають у власност! ф1зичних та юридичних о а 'б ^  

визначен! пун1стом 266.5.1. пункту 265.5 статт! 265 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 вщсоток м1н1мальноТ заро61тноГ плати, 

встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року за 1 квадратний метр для об’ект1в нежитловоТ нерухомост!.

12. В1дпов!дальн1сть

10.1. Платники податку, визначен! п. 2 цього Положения, несуть вщпов1дальн1сть за повноту i своечасн1сть сплати податку вщповщно 

до норм Податкового кодексу УкраТни.

10.2. Контроль за несвоечасн1стю подання податкового розрахунку, правильн1стю його обчислення, повнотою i своечасн1стю сплати 

до бюджету, зд1йснюс Державна податкова 1нспекц1я в м. Бориспшь КишськоТ облает!.

МИРНЕНСЬКА аЛ Ь С Ь К А  РАДА 

Борисп1льського району 

КиТвськоТ облает!

с. Мирне 

Р1ШЕННЯ

Про запровадження транспортного податку.

Керуючись Законом УкраУни №  909-VIII в1д 24.12.15р., керуючись статтею 143 Конституцм УкраТни, статп 64 Бюджетного кодексу Укра'жи, 

стагп 267 Податкового кодексу УкраТни з1 змжами та доповненнями, пункту 24 статт! 26 та стагп 69 Закону УкраТни “Про м1сцеве 

самоврядування в УкраТнГ, альська рада

В И Р I Ш И Л А:

1 .Встановити транспортний податок на легкое! автомобт!, ям викорис-товувались до 5 рок!в ( включно) та середньоринкова варт1сть яких 

становить понад 750 розм1р!в м!н!мальноТ зароб!тноТ плати встановленоТ законом на 1 ачня податкового ( зв!тного) року.

2.Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2017 року.

3. Головному бухгалтеру МирненськоТ сшьськоТ ради забезпечити направ-лення копи цього р1шення до органу державноТ податковоТ служби.

4. Визнати таким, що втратило чинн1стъ, р1шення ceciT сшьськоТ ради

№ 38-4-VII в1д 29.01.2016 року «Про запровадження транспортного податку»

5. Контроль за виконанням цього р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю с1льськоТ ради з питань планування бюджету та ф1нансування

Сшьський голова О.С.Коваленко

с. Мирне

14 липня 2016 року 

№  7 0 - 7 - VII

Мирненська с1льська рада

08361, КиТвська обл., Борислшьський р-н, с.Мирне, вул.Центральна,5

04595 3-16-46

msrada@ukr.net

mailto:msrada@ukr.net

