
Великоолександр1вська сшьська рада 
Бориспшьського району Кишсько! облает!

Р 1 Ш Е Н Н Я

14 липня 2016 року с. Велика Олександр1вка
№ 351 -05 - V I I

Про податок на нерухоме майно, 
вщм1нне вщ земельно! дшянки, на 2017 piK

В1дпов1дно до ст. 143 Конституцп Укра'ши, ст. 69 Бюджетного кодексу 
Украши, ст. 26 Закону Укршни «Про м1сцеве самоврядування в Украш!», 
ст. 266 Податкового кодексу Украши, враховуючи рекомендац!'! Бюджетно! 
пост1йно1 KOMicii, Великоолександр1вська сшьська рада

В И Р 1 Ш И Л А :
1. Затвердити Положения про податок на нерухоме майно, в1дм1нне вщ 

земельно! д1лянки (додаеться).
2. Встановити на територи Великоолександр1всько1 с1льсько1 ради ставки 

податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно: д1лянки, на 2017 р1к:
2.1. Для об’ ект1в житлово! нерухомост!:
2.1.1. Житловий будинок:
- 0,5 в1дсотка в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом 
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
особи платника податку зареестровано! на територ!! Великоолександр1всько1 
с1льсько1 ради;
- 1 вщсоток в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 
1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix 1нших платник1в податку.
2.1.2. Квартира:
- 0,5 в1дсотка в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом 
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
особи платника податку зареестровано!’ на територй' Великоолександр1всько1 
сшьсько! ради;
- 1 в1дсоток в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 
1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix 1нших платник1в податку.
2.1.3. Котедж: НЩМ, 3Г I ДН О
- 0,5 в1дсотка вщ розм1ру м1н1мально1 зароб1тноТ
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. д- для
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особи платника податку зареестровано! на xepHTopii Великоолександр1всько1 
с1льсько1 ради;
- 1 вщсоток в1д posMipy м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановленоТ законом на 
1 С1ЧНЯ зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix 1НШИХ платник1в податку, •
2.1.4. KiMHaTM у багатос1мейних (комунальних) квартирах - iзoльoвaнi 
помешкання в квартир!, в як!й мешкають двое чи б1льше квартиронаймач1в :
- 0,5 в1дсотка в1д розм!ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановленоТ законом 
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
особи платника податку зареестровано! на територ!’! Великоолександр1всько1 
с!льсько1 ради;
- 1 вщсоток в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 
1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix iniuHx платник1в податку.
2.1.5. Садовий будинок:
- 0,5 в1дсотка в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом 
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
особи платника податку зареестровано! на територ!'! Великоолександр1всько1 
сшьсько! ради;
- 1 в!дсоток в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 
1 С1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix iniJiMX платник!в податку.
2.1.6. Дачний будинок:
- 0,5 в!дсотка в1д розм1ру м1н1мально1 зароб1тпо1 плати, встановлено! законом 
на 1 с1чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
особи платника податку зареестровано! на територи Великоолександр1всько! 
с1льс1Ж0 ! ради;
- 1 в1дсоток в1д розм1ру м1н1мально1 зароб!тно1 плати, встановлено! законом на 
1 с!чня зв1тного (податкового ) року, за 1 кв. метр бази оподаткування -  для 
Bcix 1нших платник1в Податку.
2.2. Для o6’ eicriB нежитлово! нерухомост!;
2.2.1. Буд1вл1 готельш 3 вщсотки розм1ру м1н1мально! зароб1тно1 плати, 
встановлено! законом на 1 с1чия зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.
2.2.2. Буд1вл1 оф1сн1 3 вщсотки розм1ру м1н1мально1 зароб1тно! плати, 
встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.
2.2.3. Буд1вл1 торговел1,н13 в1дсотки розм1ру м1н1мально1 зароб1тно! плати, 
встановлено! законом на 1 с!чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.
2.2.4. Буд1вл1 промислов! та склади 3 в1дс0т1си розм1ру м1н1мально! зароб1тно! 
плати, встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування.
2.2.5. Гараж! 3 в!дсотки розм!ру м!н!мально1 зарр^р^м^плати, встановлено!
законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) ^ ‘|>?^з^^^^^кв.п^етр[ |^Й10 
оподаткування, h f f
2.2.6. Буд1вл1 для публ1чних виступ1в (казиноЛЫЬн1[буотн1а1) м  З в1дсотаи
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po3Mipy м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
2.2.7 Господарськ! (присадибн!) буд1вл1 - зв1льнити в1д оподаткування.
2.2.8 iHHii буд1вл1 3 вщсотки розм1ру м1н1мально1 зароб1тноГ плати, 
встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування.
3. Р1шення Великоолександр1всько1 сшьсько! ради в1д 25.02.2016р. №128-04- 
V II «Про податок на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно!’ д1лянки, на 2016 
р1к »  вважати таким, що втратило чинн1сть з дати набуття чинност! даним 
р1шенням.
4.Дане ргшення набувае чинност! з 01.01.2017 року.
5. Дане р1шення п1длягае обов’язковому оприлюдненню на оф1ц1йному сайт! 
Великоолександр1всько1 с1льсько1 ради в мереж! 1нтернет в терм1н до 15 липня 
2016 року.
6. Контроль за виконання дaнoгQ р1шення покласти на Бюджетну пост1йну

ЗГ1ДНО
|Й Д Р 1ВСЬК4
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Р1шенням Великоолександр1всько1 с1льськ0 1 Ради 

в1д14липня 2016 р. № 351- 05 -VII

ПОЛОЖ ЕНИЯ
про податок на нерухоме манпо, вщм!11ие вщ земельно! дшянки

1.Платники податку
1.1. Платниками податку е ф1зичн1 та юридичн! особи, в тому числ! 
нерезиденти, як1 е власниками об ’ект1в житловоТ та/або нежитлово! 
нерухомост!.
1.2. Визначення, платниюв податку в раз! перебування об ’ект1в житловоУ 
та/або нежитлово! нерухомост! у сп1льн1й частков1й' або сп1льн1й сум1сп1й 
власност! к1лькох oci6:

а) якщо об ’ ект житловоУ та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у 
сп1льн1й частков1й власност! к1лькох oci6, платником податку е кожна з цих oci6 
за належну 1Й частку;

б) якщо об ’ект житлово! та/або нежитловоУ нерухомост! перебувае у 
сп1льн1й сум1сн1й власност! к1лькох oci6, але непод1лений в натур!, платником 
податку е одна з таких ос1б-власник1в, визначена за i’x згодою, якщо 1нше не 
встановлено судом;

' в) якщо об ’ект житлово! та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у 
спшьн1й сум1сн1й власност! к1лькох oci6 i под1лений м1ж ними в натур!, 
платником податку е кожна з цих oci6 за належну ш частку.

2.Об’ект оподаткування
2.1. О б’ектом оподаткування е об ’ект житлово! та нежитлово!' нерухомост! в 
тому числ! його частка.
2.2. В цьому Положенн!, в!дпов!дно до статт! 14 Податкового кодексу УкраУни, 
об’екти ЖИТЛ0В01 нерухомост! под!ляються на так! типи:
2.2.1. Житлови|| ̂  будинок -  буд1вля кап!тал1>ного типу, споруджена з 
дотриманням вимог, встановлених 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!зноУ поверховост!. Житловий будинок садибного типу □ 
житловий будинок, розташований на окрем!й земельн!й д!лянц!, який 
складаеться !з житлових та допом!жних (нежитлових) прим!щень;
2.2.2. Прибудова до житлового будинку -  частина будинку, розташована 
поза контуром його кап!тальних зовн!шн!х ст !н ,! яка мае з основною частиною 
будинку одну (або б!льше) сп!льну кап!тальну ст!ну;
2.2.3. Квартира -  !зольоване помешкання в житловому будинку, 
призначене та придатне для пост!йного у ньому проживания;
2.2.4. Котедж -  одно-, п!втора поверховий будинок невеликоУ житловоУ 
площ! для пост!йного чи тимчасового проживания з присадибною д!лянкою;

льСЬКИй
2.2.5. К!мнати у багатос1мейних (комунальн1^^я''1Сщртирах -  !Зольован1 
помешкання в квартир!, в як!й мешкають двое чи б!;|^ще1с1^^й^к)!1иШ14ч!^Г I Д Н О
2.2.6. Садовий будинок -  будинок для л!тньо^(ёез'0Ййр^6^'^йко|)^йй^ 
який в питаниях нормування площ! забудови, V зоЬшХЦШ^^ ^онстр^^?^!!^ дта
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1нженерного обладиання не в1дпов1дае нормативам, установленим для житлових 
будинк1в;
12.1. Дачиий будииок -  житловий будинок для.використання протягом 
року 3 метою позам1ського вщпочинку.
2.3. В цьому Положены!, вщповщно до статт! 14 Податкового кодексу 
Укра'ши, об’екти нежитловоУ нерухомост! -  буд1вл1, прим1щення, що не 
в1днесен1 в1дпов1дно до законодавства до житлового фонду. У  нежитлов1й 
нерухомост! вид1ляють:
2.3.1. Буд1вл1 готелып -  готел!, мотел!, кемшнги, панс1онати, ресторани 
та бари, туристичн! бази, прськ! притулки, табори для в1дпочинку, будинки 
в1дпочинку;
2.3.2. Буд1вл1 оф!сн1 -  буд1вл1 ф1нансового обслуговування, 
адм1н1стративно-побутов1 буд1вл1, буд1вл1 для конторських та адм1н1стративних 
цшей;
2.3.3. Буд1вл1 торговельн! -  торгов! центри, ун1вермаги, магазини, крит! 
ринки, пав!льйони та зали для ярмарк1в, станц!'! техн1чного обслуговування 
автомоб1л1в, 1дальн1, кафе, закусочн!, бази та склади'п1дприемств торпвл! й 
громадського харчування, буд1вл1 п1дприемств побутового обслуговування;
2.3.4. Гараж! - гараж! (наземн! й шдземн!) та Крит! автомоб!льн! стоянки;
2.3.5. Буд!вл1 промислов! та склади;
2.3.6.. Буд!вл! для публ!чних виступ!в (казино, !горн! будинки);
2.3.7. Господарськ! (присадибн!) буд1вл! -  допом!жн! (нежитлов!) 
прим!щення, до яких належать сарш, хл!ви, гараж!, л!тн! кухн!, майстерн!, 
вбиральн!, погреби, нав!си, котельн!, бойлерн! тощо;
2.3.8. !нш! буд!вл!.
2.4. Не е об’ектом оподаткування:
2.4.1. О б’екти ЖИТЛ0В01 та нежитловоУ нерухомост!, як! перебувають у 
власност! орган!в державно! влади, орган!в м!сцевого самоврядування, а також 
орган!зац!й, створених, ними в установленому порядку, що повн!стю 
утримуються за рахунок в!дпов!дного державного £1юджету чи м!сцевого 
бюджету ! е неприбутковими (гх сп!льн!й власност!);
2.4.2. О б’екти житловоГ та нежитловоТ нерухомост!, як! розташован! в 
зонах в!дчуження та безумовного (обов’язкового) в!дселення, визначен! 
законом, в тому числ! ix частки;
2.4.3. Буд!вл! дитячих будинюв с!мейного типу;
2.4.4. Гуртожитки;
2.4.5. Житлова нерухом!сть непридатна для проживания, в тому числ! у 
зв’ язку 3 авар!йним станом, визнана такою зг1дно з р!шенням 
Великоолександр!всько1 с!льсько1 ради;
2.4.6. О б ’екти ЖИТЛ0В01 нерухомост!, в тому числ! ix частки, що належать 
д!тям-сиротам, д!тям, позбавленим батьк!вського п!клування, та особам з ix 
числа, визнаним такими в!дпов!дно до закону, д!тям-!нвал!дам, як! виховуються 
одинокими матерями (батьками), але не б!льше одн^т'с>^'такогО^"'^,’ екта на
дитину; , I Ч
2.4.7. О б ’екти нежитловоУ нерухомост!, як! вико^у^фзпй)^^^^^ ^ М ^ т ^ и *  
господарювання малого та середнього б!знесу, що прф|Й^
малих ар х!тектурн и х ф орм ах та на ринках; К Р. Е} Я к  Е н к О О В
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2.4.8. Буд1вл1 промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складськ! 
прим1щення промислових п1дприемств;
2.4.9. ByAinni, споруди с1льськогосподарських товаровиробник1в, 
призначен! для використання безпосередньо у сшьськогосподарськ1й 
д1яльност1;
2.4.10. О б ’екти житлово! та нежитлово! нерухомост!, як1 перебувають у 
власност! громадських opranisaiiiM 1нвал1д1в та ix п1дприемств.
2.4.11. об ’екти нерухомост!-, що перебувають у власност! рел1пйних 
орган1зац1й, статути (положения) яких зареестровано у встановленому законом 
порядку, та використовуються виключно для забезпечення ixHboi статутноУ 
д1яльност1 , включаючи т1, в яких зд1йснюють д1яльн1сть заснован! такими 
рел1пйними орган1зац1ями доброд1йн1 заклади (притулки, 1нтернати, л1карн1, 
тощо), кр1м об ’ект1в нерухомост!, в яких зд1йснюеться виробнича таУабо 
господарська дiяльнicть;
2.4.12. буд1вл1 дошкшьних та загальноосв1тн1х навчальних заклад1в незалежно 
в1д форми власност! та джерел ф1нансування, що використовуються для 
надання осв1тн1х послуг.

3. База оподаткуваиня
3.1. Базою оподаткуваиня е загальна площа об ’екта житловоТ та нежитлово! 
нерухомост!, в тому числ! його часток.
3.2. База оподаткуваиня об ’ект1в житлово! та нежитлово! нерухомост!, в тому 
числ! i'x часток, як! перебувають у власност! ф1зичних oci6, обчислюеться 
контролюючим органом на п1дстав1 даних Державного реестру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державно! peecTpauii прав 
на нерухоме майно та/або на п1дстав1 орипнал1в в1дпов1дних докумеит1в 
платника податк1в, зокрема документ1в на право власност!.
3.3. База оподаткуваиня об ’ект1в житлово! та нежитлово! нерухомост!, в тому 
числ! IX часток, що перебувають у власност! юридичних oci6, обчислюеться 
такими особами самост1йио виходячи i3 загально! площ! кожного окремого 
об ’екта оподаткуваннй на п1дстав1 документ1в, що п1дтверджують право 
власност! на такий об ’ект.

4. ГНльги h сплати податку
4.1. База оподаткуваиня об ’екта/об’ект1в житлово! нерухомост!, в тому числ!
IX часток, що перебувають у власност! ф1зичио1 особи - платника податку, 
зменшуеться:

а) для квартири/квартир незалежио в1д i'x к1лькост1 -  на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будиику/будинк1в незалежно в1д ix к1лькост1 -  на 120 кв. 

метр1в;
в) для р1зиих тип1в об ’ект1в житлово! nepyxoMOCTi, в тому числ! ix 

часток (у раз! одночасного перебувания у власност! платника податку 
квартири/квартир та житлового будиику/будиик1в, у тому числ! i'x часток) -  на 
180 кв. метр1в.

Таке змеишения иадаеться один раз за кожиий .,#|Зовййпрдатковий 
(зв!тний) пер1од (р1к). ■
4.2. Звшьияються в1д оподаткуваиня об ’екти неждал^оЗ 
господарсью (присадибн!) буд1вл1. Для них встанов 1|с1[ть(§4

под атку. • i 4 c E H » 0  о в



4.3. Шльги 3 податку, що сплачуеться на xepHTopii Великоолександр1всько1 
сшьсько! ради з об ’ект1в житлово! нерухомост!, для ф1зичних oci6 не 
надаються на:
4.3.1. О б’ект/об’екти оподаткування, якщо площа такого/таких об ’ екта/об’ект1в 
перевищуе п’ятикратний розм1р неоподатковувано! площ1, затверджено! 
р1шенням Великоолександр1всько1 с1льсько1 ради, а саме:

а) для квартири/квартир незалежно в1д Гх к1лькост1 -  б1льше 300 кв. 
метр1в;

б) для житлового будинку/будинк1в .незалежно в1д ix
кiлькocтi -  бшьше 600 кв. мет|з1в;

в) для pisHHx THniB об ’ект1в житлово! нерухомост!, в тому числ! ix часток
(у раз! одночасного перебування у власност! платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинк1в, у тому числ1 ix часток) -  
бшьше 900 кв. метр1в.
4.3.2. О б’екти оподаткування, що використовуються ix власниками з метою 
одержания доход1в (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у 
HwnpHeMHHUbKiM д1яльност1).
4.4. Великоолександр1вська с1льська рада до 1 лютого поточного року подае 
до в1дпов1дного контролюючого органу за м1сцезнаходженням об ’екта житлово! 
HepyxoMOCTi в1домост1 стосовно пшьг, наданих ними вщпов1дно до абзацу 
першого та другого цього п1дпункту.

5.Ставка податку
5.1. Ставки податку для об ’ект1в житловоТ та/або нежйтлово! нерухомост!, що 
перебувають у власност! ф1зичних та юридичних oci6, встановлюються за 
р1шенням Великоолександр1всько1 с1льсько1 ради в залежност! в1д тип1в таких 
об ’ект1в нерухомост! у розм1р1, що не перевищуе 3 в1дсотки розм1ру 
мiнiмaльнol зароб1тно1 плати, встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6. Податковий пер1од
6.1. Базовий податк(0 бий (зв1тний) пер10 д дор1внюе календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об ’екта/об’ект1в житлово! нерухомост!, як1 
перебувають у власност! ф1зичних oci6, зд1йснюеться контролюючим органом 
за м1сцем податковох адреси (м1сцем реестрацй*) власника тако! нерухомост! у 
такому порядку:

а) за наявност! у власност! платника податку одного об ’екта житловоУ 
нерухомост!, в тому числ! його частки, податок обчислюеться, виходячи з бази 
оподаткування, зменшено! в1дпов1дно до п1дпункт1в "а" або "б" пункту 4.1 
розд1лу 4 цього Положения , та в1дпов1дно1 ставки податку;

б) за наявност! у власност! платника податку б1льше одного об ’екта 
ЖИТЛ0В01 нерухомост! одного типу, в тому числ! ix  часток, податок 
обчислюеться виходячи \з сумарноТ загальноТ площ! таких об ’ ект1в, зменшегю! 
в1дпов1дно до п1дпункт1в "а" або "б" пункту 4,1 розд1л5 ,̂,:;|ьо'адогр^Црложення та 
в1дпов1дно1 ставки податку;

в) за наявност! у власност! платника п(
• • • • •• Яё '•ВЕ.МИ.йй/!.,нерухомост! Р13НИХ видш, у тому ЧИСЛ1 IX 4acT0]|f^

виходячи 1з ‘сумарно1 загально! плопц таких об ’ект1в,^зМ^^^:|§|Ь^ ̂



пщпункту "в" пункту 4.1 розд1лу 4 цього Положения та в1дпов1дно1 ставки 
податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням п1дпункт1в “ б” i “ в” цього 
пункту, розпод1ляеться контролюючим органом пропорц1йно до питомо! ваги 
загально! площ! кожного з об ’ ект1в житлово! HepyxoMOCTi;

д) за наявност! у власност! платника податку об ’ екта ( об ’ект1в) житлово! 
нерухомост!, у тому числ! його частки, що перебувае у власност! ф1зично1 чи 
юридично! особи- платника податку, загальна площа якого перевищуе 300 
квадратних метр1в ( для квартири) та/або 500 квадратних метр1в ( для будинку), 
сума податку розрахована вiдпoвiднo до пiдпyнктiв «а »-  « г »  цього п1дпункту , 
збшыпуеться на 25000 гривень на piK за кожен такий об ’ект житлово! 
нерухомост! ( його частку).

Обчислення суми податку з об ’екта/об’ект1в нежитловоУ нерухомост!, як! 
перебувають у власност! ф1зичних oci6, зд1йснюеться контролюючим органом 
за м1сцем податковоУ адреси (м!сцем реестрац!'!) власника такоТ нерухомост! 
виходячи 13 загально! площ! кожного з об ’ект1в нежитлово! нерз^сомост! та 
в1дпов1дно1 ставки податку.
7.2, Податкове/податков! повщомлення-р1шення про сил ату суми/сум 
податку, обчисленого зг1дно з п1дпунктом 7.1 розд1лу 7 цього Положения, та 
в1дпов1дн1 плат1жн1 рекв1зити, зокрема, орган1в м1сцевого самоврядування за 
м1сцезнаходженням кожного з об ’ект1в житловоТ та/або нежитлово! 
нерухомост!, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за м1сцем його податково! адреси (м1сцем реестрац!’!') до 1 линия року, 
що настае за базовим податковим (зв1тним) пер1одом (роком).

Щодо новоствореного (нововве деного) об ’екта житловоУ та/або 
нежитлово! HepyxoMocTi податок сплачуеться ф1зичною особою-платником 
починаючи 3 м1сяця, в якому виникло право власност! на такий об ’ ект.

Контролююч! органи за м1сцем проживання (реестрац!!) платник1в 
податку в десятиденний строк 1нформують в1дпов!дн1 контролююч! органи за 
м1сцезнаходженням « б ’ект1в житлово! та/або нежитлово! нерухомост! про 
над1слан! (вручен!) платнику податку податков! повщомлення-р1шення про 
сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчо! 
влади, що забезпечуе формування та реал1зуе державну податкову i митну 
пол1тику.

Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових пов1домлень- 
piiueHb про сплату податку ф1зичним особам - нерезидентам зд1йснюють 
контролююч! органи за м1сцезнаходженням об ’ ект1в житлово! та/або 
нежитлово! нерухомост!, що перебувають у власност! таких нерезидент1в.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за м!сцем проживання (рееатрац!!) для проведения 
зв!рки даних щодо:

об ’ект1в житлово! та/або нежитлово! нерухомост!, в тому чртсл! ix часток, 
що перебувають у власност! платника податку;

po3Mipy загально! площ! об ект!в житлово!^^^ 
нерухомост!, що перебувають у власност! платника пода#|^^11,^%,^/Н'%|аськД

права па користування п1льгою 1з сплати податку; |° |( >' t ■ п  jl q q 
po3Mipy ставки податку; 2 0 1



нараховано! суми податку.
У  раз! виявлення розб1жностей м1ж даними контролюючих орган1в та 

даними, п1дтвердженими платником податку на пщставд ориг1нал1в в1дпов1дних 
документ1в, зокрема • документ!в на право
власност!, контролюючий орган за м1сцем проживания (реестрацп) платника 
податку проводить перерахунок суми податку i надсилае (вручае) йому нове 
податкове пов1домлення-р!шення. Попередне податкове пов1домлення-р1шення 
вважаеться скасованим (в1дкликаним).
7.4. Органи державно! peecTpaqii прав на нерухоме майно, а також органи, що 
зд1йснюють реестрац1ю м1сця проживания ф1зичних oci6, зобов’язан! 
п1оквартально у 15-деиний строк п1сля зак1ичення податкового (зв1тного) 
кварталу иодавати контролюючим органам Biдомоет!, необх1дн1 для розрахунку 
податку, за м1сцем розташування такого об ’екта нерухомого майна станом на 
перше число в!дпов1дного кварталу в порядку, визначеному Каб1нетом 
MiHiCTpiB Укра'ши.
7.5. Платники податку - юридичи! особи самост1йио 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 
декларац1ю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового Кодексу, з розбивкою р1чно1 суми р1вними частками 
поквартально.

Щодо новоствореного (нововве деного) 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.

8. Порядок обчислення сум податку в раз! 
зм1ни власника об’екта оподаткування податком

8.1. У  pasi переходу права власност! на об ’ект оподаткування в!д одного 
власника до 1ншого иротягом календарного року под^аток обчислюеться для 
попереднього власника за пер1од з 1 с!чня цього року до початку того м1сяця, в 
якому в1н втратив право власност! на зазначений об ’ект оподаткування, а для 
нового власника - починаючи з м1сяця, в якому виникло право власност!,
8.2. Контролюючий орган надсилае податкове пов1домлення-р1шення новому 
власнику п1сля отримання !нформацп про перех1д права власност!.

9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачуеться за м1сцем розташування об ’екта/об’ект1в 
оподаткування i зараховуеться до с1льського бюджету Великоолександр1всько1 
с1льсько1 ради зпдно з положениями Бюджетного кодексу Укра'ши.

10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за зв1тний р1к з податку сплачуеться:

а) ф1зичними особами -  протягом 60 дн1в з дня вручения податкового 
пов1домлення-р1шення; :

б) юридичними особам и- а^:̂ ф>^ими внесками^о^арталу% ^ чдела 
м1сяця, т о  наступае за зв1тним кварталом, як! в Ь о д а а ж Ж й  в| .р1чн1  ̂ ‘ 
податков1й декларащ!.

Сшьський голова О В
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