
РЕВНЕНСЬКА СЫЬСЬКА РАДА
Борисп1льського району 

Ки1всько1 облает!

Р1ШЕННЯ

Про встановлення ставок податку на нерухоме 
майно,в1дмшне в!д земельно! дшянки на2016рк 
та затвердження Положения про оплату податку на 
нерухоме майно, в1дм1нне вщ земельно! дiлянки

Керуючись статтею 143 Конституцп Укра'ши, статг! 69 Бюджетного 
кодексу Укра'ши, в1дпов1дно до статг! 266 Податкового кодексу ^Укра’ши з1 
зм1нами та доповненнями, пункту 24 статп 26 та статт! 69 Закону Укра’ши «Про 
м1сцеве самоврядування в Украш!», враховуючи рекомендаци пост1йно1 KOMicii з 
питань планування, бюджету, ф1нанс1в, ц1н буд!вництва, транспорту, зв’язку, 
торпвл! та арх1тектури.

сес1я Ревненсько! с1льсько1 ради ВИР1ШИЛА;

1. Встановити на територ!’! Ревненсько! сшьсько! ради податок на нерухоме 
майно, в1дм1нне в1д земельно! д!лянки :

1.1.Буд1вл!, В1днесен1 до житлового фонду:
Ы Л .Ж итловий  будинок-буд!вля каттального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно-правовими актами, i 
призначена для пост1йного у nifi проживания. Житлов! будинки под1ляються на 
житлов! будинки садибного типу та житлов! будинки квартирного типу pisHOi 
поверховост!. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, 
розташований на окрем1й земельн1й д1лянц1, який складаеться i3 житлових та 
допом1жних (нежитлових) - 1% в1д розм1ру м1н!мально1 зароб1тно1 плати, 
встановлено! законом на 1с1чня зв1тного (податкового) року, за 1кв.ме^ф бази 
оподаткування;
1.1.2. Квартира - 1зольоване помешкання в житловому будинку, призначене та 
придатне для пост1йного у ньому проживания - 1% в1д розм1ру м1н!мально1 
заробкно! плати, встановлено! законом на 1с1чня зв1тного(податкового) року, за 
1кв.метр бази оподаткування;
1.1.3. Котедж -- одно-, п1втора поверховий будинок невелико! житлово! плохц! для
пост1йного чи тимчасового проживания з присадибною дшянкою - 1% в1д po3Mipy 
м1н1мально1 зароб1тно! плати, встановлено! законом на 1с1чня
зв1тного(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;
1.1.4.Садовий будинок - будинок для лЬнього (сезонного) використання, який в 
питаниях нормування плохц! забудови, зовн1шн1х конструкц1й та 1нженерного 
обладнання в1дпов1дае нормативам, установленим для житлових бу;шнюв: 1 %  в1д 
po3Mipy м1н1мальноУ заробггно! плати, встановлено! законом на Шчня 
звЬного(податкового) року, за 1кв.мгтр бази оподаткування
1.1.5.Дачнйй будинок-жи'гловий будинок для використаннйитротя^ 
метою позам1ського в1дпочинку-1% 1йд розм1ру м1н1мально! 3apo6iTii^^ плАти,' 
встановлено! законом на 1с1чня звггного(податкового) року, з а ^ ^  
оподаткування.



1.2.0б'екти,нежитловоТ нерухомостьбуд1вл1, прим1щення, що не 
в{днесен1 в1дпов]дно до законодавства до житлового фонду:

1.2.1. Буд1вл1 готельн1-готел1, мотел!, кемп1нги, панс1онати, ресторани та бари, 
туристичн! бази, ripcbid притулки, табори для в1дпочинку - 0.5% в1д розм1ру 
м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;
1.2.2.Буд1вл1 оф1сн1-буд1вл1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно- 
побутов! буд1вл1, буд1вл1 для конторських та адм1н1стративних цшей - 0.5% в1д 
розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;
1.2.3.Буд1вл1 торпвельн1-торгов1 центри, ун1вермаги, магазини, крит! ринки, 
павЬтьйони та зали для ярмарив, cTanuii TexHinnoro обслуговування автомоб1л1в, 
1дальн1, кафе,закусочн1 - 0.5% вщ розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, 
встановлено! законом на 1с1чня зв1тного(податкового) року, за 1кв.метр бази 
оподаткування;

У 1.2.4.Бази та склади шдприемств торпвл! й громадського харчування - 0.5% вщ 
po3Mipy MiniManbHoi зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1с1чня зв1тного 
(податкового)року, за 1кв.метр бази оподаткування;

'11.2.5.Буд1вл1 пщприемств побутового обслуговування - 0.5% в1д розм1ру 
м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового) року, за 1кв,метр бази оподаткування;
1.2.6.Гараж1-гараж1 (наземш й тдзем ш )та  крит! автомобшьш стоянки - 0.5% в1д 

po3Mipy м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

1.2.7,1н!ц1 буд1вл1 - 1% в1д po3Mipy м1н1мально! зароб1тно! плати, встановленоГ 
законом на IcinHH зв1тного (податкового) року, за 1кв.метр бази оподаткування;

2. Звшьнити в1д оподаткування:
2.1.Господарсью (присадибн!) буд1вл1-допом1жн1(нежитлов1) прим1щення, до 
яких належать: capai, хл1ви, гараж!, л{тн1 кухн1,майстерн1, погреби, вбиральн!, 
нав1си, котельн!, бойлерн!, трансформаторн! п1дстанц11.
3. Шльги 3 нодатку, що сплачуеться на repHTopii сшьсько! ради з об'ект1в

для ф1знчних oci6 не надаються на:
3.1. об'екти оподаткування, якщо площа такого об'екту перевищуе п'ятикратний 
розм1р неоподатковувано! площ!, затверджено! р1шенням сшьсько! ради;
3.2. об'екти оподаткування, що використовуються i  власниками з метою 
одержання доход1в (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у 
п1дприемницьюй д1яльност!)

4.3атвердити Положения про сплагу податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д 
земельно! д1лянки, зпдно з дoдaткo^[.

5.Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2016 року.
6.Визнати таким, що втратило чинн1сть, р1шення cecii с!льсько! рад

№  535- 51-VII в1д 29.01.2015 року «П ро встановлення ставок податку на нерухоме 
майно, в1дм1нне в1д земельно! дшянки»

7.Контроль завиконання 
3 питань планування, б 
торпвл! та арх1тектури

Сшьський голов

с. Ревне
28 с1чня 2016 piK 
№  32-4-V III

. Ь

1шення покласти на пост1йну
цш буд1вництва, традсйбщз^^

T.n.3y6toEî ^



Додаток до р1шення cecii 
№ 32- 4-VIII в1д 28 с1чня 2016 року

ПОЛОЖЕНИЯ
про порядок справляння податку на нерухоме майно, 

в1дм1нне В1Д земельно! дшянки

1. Загальн! положения
1.1. Положения про податок на нерухоме майно, вщмшне в1д земельно! дшянки (дал! -  

Положения) розроблеио на пщстав! Податкового кодексу Укра’ши в1д 02.12.2010 р. № 
2755-V статт! 266 Податкового кодексу Укра’ши si зм1нами та доповненнями, 
Протоколу селекгорно! наради вщ 13.01.15р. «3  питань пщготовки i прийняття 
м!сцевих бюджет!в та додаткових джерел ix доход1в у зв’язку is проведениям 
иодатково! реформи»

1.2.Це Положения е обов’язковим для викоиання юридичними особами, jix фш1ями, 
вщдшеннями та 1ншими вщокремлеиими пщроздшами, що не мають статусу 
юридично! особи, а також ф1зичиими особами, в тому числ! як1 е суб’ектами 
п1дприемницько1 д1яльиост1 на територи Ревиеисько! сшьсько! ради Бориспшьського 
району Ки1всько1 облает!. Податок на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! 
д1лянки -  це м1сцевий податок, кошти в1д якого зараховуються до м1сцевого бюджету.

2. Платники податку
2.1. Платниками податку е ф1зичн1 та юридичн! особи, в тому числ! иерезиденти, як! е 

власниками об'ект1в житлово! нерухомост!.
2.2. Визначення платиик1в податку в раз! перебування об'ект!в житлово! иерухомост! у 

сп!льи!й частков!й або сп!льн!й сум!сн!й власност! к!лькох ос!б;
а) якщо об'ект житлово! нерухомост! перебувае у сп!льн!й частков!й власност! к!лькох 

ос!б, платииком податку е кожиа з цих ос!б за належну 1Й частку;
б) якщо об'ект ЖИТЛОВО! иерухомост! перебувае у сп!льн!й сум!сн!й власност! к!лькох 

ос!б, але не под!лений в натур!, !хлатником податку е одна з таких ос!б-власник!в, 
визначена за i'x згодою, якщо !нше не встановлено судом;

в) ЯКЩО об'ект ЖИТЛОВО! иерухомост! !1еребувае у сп!льи!й сум!сн!й власност! к!лькох 
ос!б ! под!лений м!ж ними в натур!, платииком податку е кожна з цих ос!б за належну 
!Й частку.

3. Об’ект оподаткування
3.1. Об'ектом оподаткування е об'ект житловоУ иерухомост!.
3.2. Не е об'ектом оподаткування:

а) об'екти житлово! нерухомост!, як! перебувають у власност! держави або 
територ!альних громад (ix  сп!льн!й власност!);

б) об'екти ЖИТЛОВО! иерухомост!, як! розташоваи! в зонах в!дчуження та безумовного 
(обов'язкового) в!дселення, визначен! законом, в тому числ! Yx частки;

в) буд!вл! дитячих будинк!в с!мейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не б!льше одного такого об'екта на одного платника 

податку;
д) об'екти ЖИТЛОВО! нерухомост!, в тому числ! ix частки що належать особам,

як! в!дпов!дно до закону мають статус багатод!тних або^^п^|й©1|адрс\або 
малозабезпечених с!мей, ошкун!в, тклувальник'ш д!тей, але н е ^ ^ 1Ю̂ -ОД|ого |акого 
об'екта на с!м'ю; оп!куна, п!клувальника;

е) гуртожитки.
г) об'екти ^ тлов о ! нерухомост!, в тому числ! ix частки що налезть  д1тям cHpot^vi, 

д!тям, позбавленим батьк!вського п!клування, та особам з i’x числ '̂^&изнанйм ,W hmh 
в!дпов!дно до закону, д!тям-!нвал[!дам, як! виховуються одинЪкими-^терями 
(батьками), Але не б!льше одного такого об'екта на дитину..



/
4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування € загальна площа об'екта житловоТ нерухомост!, в тому числ! 
його часток

4.2.Ьаза оподаткування об'ект1в житловоТ нерухомосп, як! перебувають у власност! 
ф1зичних oci6, обчислюеться органом державно! податково! служби на пщстав! даних 
Державного реестру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються 
органами державно! реестрац!! прав на нерухоме майно.

4.3.База оподаткування об'ект1в житлово! нерухомост!, що перебувають у власност! 
юридичних oci6, обчислюеться такими особами самоспйно виходячи з житловоТ площ! 
об'екта оподаткування на пщстав! документ1в, що пщгверджують право власност! на 
такий об'ект.

4.4. У  раз! наявност! у платника податку -  ф1зично1 особи бшьше одного об'екта 
оподаткування, в тому числ! р!зних вид1в (квартир, житлових будинк!в або квартир i 
житлових будинк1в), база оподаткування обчислюеться з сумарноУ загальноТ площ! 
таких об'ект!в з урахуванням норм пп.265.4.1 п.265.4 ст.265.

5. П1льги 1з оплати податку
5.1. База оподаткування об'екта/об'ект1в житловоТ нерухомост1,в тому числ! Тх 'Часток, що

перебувають у власност! ф1зичноТ особи - платника податку, зменшуеться:
а) для квартири/квартир незалежно в1д Тх илькост! - на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будинку/будинив незалежно вщ Тх кшькост! - на 120 кв. метр1в.
в) для р1зних вид1в об'ект1в житловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх часток (у раз! 

одночасного його перебування у власноси платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинюв, у тому числ! Тх часток), - на 180 кв. метр1в.
Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий (зв1тний) пер1од
(p iK )

6. Ставка податку
6.1. Ставки податку на нерухоме майно, в1дм1нне вщ земельно! д1лянки у вщсотках до 
розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

7. Податковий пер!од
7.1. Базовий податковий (зв1тний) пер1од дор1внюе календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об'ект1в житловоТ нерухомост!, як1 знаходяться у 

власност! ф1зичних oci6, проводиться органом державноТ податковоТ служби за 
м1сцезнаходженням об'екта житловоТ нерухомост!.

9. Строки оплати податку
9.1. Податкове зобов'язання за зв1тний р1к з податку сплачуеться:

а) ф1зичними особами - протягом 60 дн1в з дня вручения податкового повщомлення 
р1шення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа м1сяця, що 
наступае за 3BiTHHM кварталом, яи вщображаються в р1чн1й податков1й декларацп.

10. В1дповщальн1сть
10.1. Платники податку, визначен! п. 2 цього Положения, несуть вщпов1дальн1сть за 

повноту i своечасн1сть сплати податку вщповщно до норм Додарг05|рй̂  ̂
УкраТни. ^

10.2. Контроль за несвоеч 
обчислення, повно 
податкова incne;

Сшьський голова

податкового розрахув^, п 
сплати до бюджет^ 
коТ облает!.

Т.П.Зубань



/ РЕВНЕНСЬКА СГЛЬСЬКА РАДА
Бориспшьського району 

Кшвсько! облает!

Р1ШЕ1ШЯ

Про акцизный податок з реал1зац!1 
суб’ектами господарювання роздр1бно1 
торпвл! п1дакцизних товар1в.

Керуючись Законом Укра'ши № 71-УШ в1д 28.12.14р., статтею 143 
Конституц!’! 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 Укра’ш!»,

сес1я Ревненсько’1 сшьсько’! ради ВИРШШЛА:

1. Встановити акцизний податок з реал1зацп через роздр1бну торговельну 
мережу пива, алкогольних напо’1в, тютюнових вироб1в, тютюну та 
промислових зам1нник1в тютюну, нафтопродукт1в, б1одизелю та 
скрапленого газу ( товар1в зазначених у п.п.215.3.4 ПКУ)
в po3Mipi 5 вщсотк!в.

2. Дане р1шення набувае чинност! з 01.01.2016 року.
3. Головному бухгалтеру Ревненсько’1 с1льсько’1 ради забезпечити 

направления копи цього р1шення до органу державно’1 податково’1 служби.
4. Визнати таким, що втратило чинн1сть, р1шення ceci’i с1льсько’1 рад № 

536- 51-VII в1д 29.01.2015 року «Про акцизний податок з реал1зацп 
суб’ектами господарювання роздр1бно’1 торпвл! п1дакцизних товар1в.

5.Контроль за виконанням цього р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю 
с1льсько’1 ради з питань планування бюджету, ф1нанс1в , торг1вл1, 
соц1ально-культурного роз

С1льський голо Т.П.Зубань

с. Ревне 
28 с1чня 2016 р. 
№ 33- 4-VIII


