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Вишеньювська с1льська рада 

Бориспшьського району 
КиТнсько! област!

PI Ш Е Н Н Я

Про затвердження ставок податку

Керуючись Конституц1ею УкраТни, Бюджетним кодексом УкраТни, 
Податковим кодексом УкраТни 1з змшами та доповненнями, ст. 69 Закону 
УкраТни «Про Micueee самоврядування в УкраТн!», Вишенк1вська с1льська 
рада

ВИР1ШИЛА :

1. Затвердити ставки податку:
1.1 Про гюдаток на нерухоме майно, в1дм1нне вщ земельноТ д'шянки 
(додаток № 1);
1.2 Про затвердження ставок земельного податку(додаток №2);
1.3 Про акцизний податок з реад!зацп через роздр1бну торговельну мережу 
п1дакцизних товар! в(додаток №3);
1.4 Про затвердження ставок транспортного податку (додаток №4);

2. Доручити секретарю Вишеньк1вськоТ с1льськоТ ради забезпечити 
оприлюднення проект1в piuieHb в засобах масовоТ шформацп в 
установленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього р1н1ення покласти на пост1йну ком1с1ю 
с!льськоТ ради з датань "планування бюджету, ф1нанс1в.

Голова ради 
с. Вишеньки 
29 серпня 2016 
№612-14-VI1

Т.Г. Кулинич
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Додаток № I до р1шення
ceciV Вншеньк1вськоТ С1ЛЬСЬКоТ ради

№  612-14- VII в1д 29 серпня 2016 року

В|||иеньк1вська с1льська рада 
Бориспшьського району 

КшвськоУ област!
Р« Ш Е Н Н Я

Про податок на нерухоме манно, вш1м1нне вш земельноТ Д 1л я н к и

Керуючись статтею 143 Конституци УкраТни, статт! 69 Бюджетного 
кодексу Укра'ши, в!дпов1дно до стат! 266 Податкового кодексу УкраТни з! 
зм1намн та доповненнями, пункту 24 crarri 26 та статт! 69 Закону УкраТни 
“Про м1сцеве самоврядування в УкраТн!", Вишенк1вська с1льська рада 
ВИР1ШИЛА:
I . Встановити податок на нерухоме майно, в!дм1нне в1д земельноТ д!лянки:

1.1. Буд1вл1, вщиесен! до житлового фонду:
1.1.1. Житловий будинок - буд1вля кап1тального типу, споруджена з 
дотриманням вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно-правовими 
акгами, i нризначена для iiocTifiHOi'o у нж проживания. Житлов! будинки 
подшяються на житлов! будинки садибного типу та житлов! будинки 
квартирного типу р1зноТ поверховост!. Житловий будинок садибного типу - 
житловий будинок, розташований на окрем1й земельн!й д 1лянц1, який 
складаеться 1з житлових та допом1жних (нежитлових) прим1щень -  0,1 % в!д 
po3Mipy м1н1мальноТ зароб!тноТ плати, встановленоТ законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткуват[я;
1.1.2. Квартира - !зольоване помешкання в житловому будинку, призначене 
та придатне для пост1йного у ньому проживания -  0,1 % в1д розм1ру 
м1н1мальноТ 3apo6iTHoT плати, встановленоТ закон ом  fia 1 с’1чня з в 1Тного 
(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
1.1.3. Садовий будинок - будинок для л1тнього (сезонного) використання, 
який в питаниях пормування площ! забудови, зовн1шн!х конструкц1й та 
1нженерного обладнання не В|'дповщае нормативам, установленим для 
житлових будинк1в- О, I % в1д po3Mi'py м1н1.мальноТ зароб1тноТ плати, 
встановленоТ законом на I с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв.метр 
бази оподаткування;
1.1.4. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з 
метою позам!ського в1дпочинку -  0,1 % в1д розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ 
плати, встановленоТ законом на 1 С1чня зв1тного (податкового) року, за 1 
кв.метр бази оподаткування;

1.2. Об'екти нежитлово! нерухомост! - буд1вл1, при!У1 1шення, шо не 
вшнесеи! вщповшно до законодавства до житлового фонду:



ГСtil

1.2.1. Буд1вл1 готельн! - готел!, мотел!, кемп1нги, панс1онати, ресторани та 
бари, - 0.5 % в'|д розм!ру м1н1мальноУ зароб^тноТ плати, встановлено! законом 
на 1 с!чня ЗВ1ТН0Г0 (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
1.2.2. Буд1вл1 оф1сн1 - буд1вл1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно- 
побутов! буд1вл1, буд1вл! для конторських та адм!нктративних ц1леи -  0.5 % 
в1д розм’фу м!н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоУ законом на 1 смчия 
зв1тного (поддткового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
1.2.3. Буд1вл1 торговельн! - торгов! центри, ун1вермаги, магазини, крит! 
ринки, пав1льйони та зали для ярмарк!в, станц1Т техн1чного обслуговування 
автомоб1л1в, Тдальн!, кафе, закусочн! -  0.5 % в1д розм1ру м1н1мальноТ 
зароб1тно1 плати, встановленоУ законом на 1 с!чня зв1тного (податкового) 
року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
1.2.4. Бази та склади п1дприемств торпвл! й громадського харчування - 0.5 % 
в1д розм1ру м1н1мальноУ зароб1тноУ плати, встановленоУ законом на ! с1чня 
зв1тного (податкового) року, за I кв.метр бази оподаткування;
1.2.5. Буд1вл! п1дпри€мств побутового обслуговування - 0.5 % в1д розм1ру 
м1н1мапьноУ зароб1тноУ плати, встановленоУ законом на 1 с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
1.2.6. Гараж! - гараж! (наземн! й п1дземн1)та крит! автомобшьн! стоянки -
0.5 % в1д розм!ру М1Н1мальноУ зароб!тноУ плати, встановленоУ законом на I 
с1чня зв1Тного (податкового) року, за \ кв.метр бази оподаткування;
Не с об’ектом оподаткування:
2.2.1. об’екти житловоУ та нежитловоУ нерухомост!, як! перебувають у 
власност! орган1в державноУ влади, орган!в м!сцевого самоврядування, а 
також орган1зац!й, створених ними в установленому порядку, що повн!стю 
утримуються за рахунок в!дпов!дного держаного бюджету чи м!сцевого 
бюджегу ! € неприбутковими (Ух сп!льн!й власност!);
2.2.2. об’екти житловоУ та нежитловоУ нерухомост!, як! розташован! в зонах 
в!дчуження та безумовного (обов’язкового) в!дселення, визначен! законом, в 
тому числ! Ух частки;
2.2.3. буд!вл! дитячих будинк!в с!мейного типу;
2.2.4. гуртожитки;
2.2.5. житлова нерухом!сть непридатна для проживания, тому числ! у зв’язку 
3 авар!йним станом, визнана такою зг!дно з р!шенням с!льськоУ ради;
2.2.6. об’екти нерухомост!, що перебувають у власност! рел!г!йних 
орган!зац!й, статути (положения) яких зареестровано у встановленому 
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення УхньоУ 
статутноУ д!яльност1, включаючи т!, в яких зд!йснюють д!яльн!сть заснован! 
гакими рел!пйними орган!зац!ями доброд!йн! заклади (прит)^лки, !нтернати, 
л!карн! тощо), кр!м об’ект!в нерухомост!, в яких зд!йснюеться виробнича 
та/або господарська д!яльн!сть;
2.2.7. буд!вл! дошк!льнихта загальноосв!ти!х навчапьних заклад!в незалежно 
в!д форми власност! та джерел ф!нансування, шо використовуються для 
надания осв!тн!х послуг.».
2.2.8. об’екти житловоУ нерухомост!, в тому числ! Ух частки, що належать 
д!тям-сиротам, д!тям, позбавленим батьк1вського п!клування, та особам з Ух
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числа, визнаним такими вщповшно до закону, д|тям-шва-идам, як1 
виховуються одинокими матерями (батьками), але не бшьше однрго такого 
об’екта на дитину;

З.База оподаткування об’екта/об’ект1в житловоТ нерухомот, в 
тому ЧИСЛ1 Tfx часток, що перебувають у власност! ф1зичноТ особи -  
платиика податку, зменшуеться:

3.1.1. для квартири/квартир незалежно в1д Ух к1лькост1 - на 60 кв. метр! в;
3.1.2. для житлового'будинку/будинк1в незалежно в1д Тх кЬтькост! -  на 120 
кв. метр1в;
3.1.3. для pi3HHx тип1В об’ект1в житловоТ нерухомост!, в тому числ! Тх часток 
(у раз! одночасного перебування у власност! платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/будинк1в, у тому числ! Тх часток) -  
на 180 кв. метр1В.
Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий (зв1тний) 
пер10Д (piк).».

4. 11|льг11 3 податку, що сплачуеться па територп с1льсько| ради з 
o 6 V k t i b  для ф|зичних oci6 не мадаються па:

4.1. Об'екти оподаткування, якщо площа такого об'екту перевищуе 
п'ятикратний po3Mip неонодатковуваноТ площ1, затвердженоТ р1шенням 
орган1в м1сцевого самоврядування;
4.2. Об'екти оподаткування, що використовуються Тх власниками з метою 
одержання доход|’в (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у 
п1дприемницьк1й д1яльност1).
4.3. Затвердити Положения про сплату податку на нерухоме майно, в!дм1нне 
в1д земельноТ д1лянки, згщно з додатком.

1.2.7. Дане решения набувае чинност! з 0 1.01.2017 року.
1.2.8. Контроль за Щ|ШЙ^ШИ4 )’1ше1П1я покласти на пост1йну планово- 
бюджетну KOMicif^ '̂« -̂^—

Голова ради 
с. Вишепьки

Т.Г. Кулинич



Додаток №  2 до р1шення
ceci'i Вишеньк1вськоТ сшьськоТ ради

№  612-14- VII вш 29 серпня 2016 року

У
Вншеньк1вська с!льська рада 

Борисп1льського району 
КтвськоТ облает!

PI Ш Ё W Н Я

Про затвердження ставок земельного податку
Керуючись ст. 143 Конституц1Т УкраУни та в1дповщно до п. 10.2 ст. 10 та 
п..284.1 СТ.284 Податкового кодексу УкраТни № 2755- VI вщ 02.12.2010р.( h 
зм1нами та доповненнями) Вишенк1вська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:
Встановити ставки земельного податку за земельн! д1лянки, нормативну 

грошову 01пику яких проведено ( незалежно вщ м1Сцезнаходження)
1.Ставки податку за 1 гектар с1льськогосподарських упдь встановлюсться у 
розм1ру 0,1 в1дсотка в1д Тх нормативноТ грошовоТ 01лнки
2.Ставка податку за земельн! д1лянки, нормативну грошову оц1нку яких 
проведено, встановлюеться у po3Mipi 1 % в1д Тх нормативноТ грошовоТ 
оц1нки.
3.Ставка податку за земельн! Д1лянки ( в межах населеного пункту),зайнят1 
житловим фондом, 1ндив1дуальними гаражами, садовими i дачними 
будинками ф1зичних oci6 встановлюсться у розм1р1 - 0,075 в1дсотка в1д Тх 
нормативноТ грошовоТ 0 ц1нки.
4. Ставки земельного податку за земельн! д1лянки, розташованг за межами 
населених пункт1в, нормативну грошову оц1нку яких не проведено, 
встановлюеться у розм1р1 5 в1Дсотк1в в!д нормативноТ грошовоТ оц1нки 
одиниц! ПЛОЩ! р1ЛЛ’1.
П1льгн 1ЦОДО сплатн земельного податку для юридичних ое1б

1.Вщ сплати податку зв1льняються:
1.1. Запов1дники,у тому числ! 1сторико- культурн!, нац1ональн1 природн! 
парки, парки державноТ та комунальноТ власност!, рег1ональн1 ландшафтн! 
парки, заповщн! урочища, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово- 
паркового мистецтва;
1.2. Досл1дницьк1 господарства науково-досл1дних установ i 
навчальних заклад1в сьпьськогосподарського проф1лю та профес1йно- 
техн1чних училиш,;
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и.органи державноУ влади та оргаии мкцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади,установи та орган1зац11, в1йськов1 формування,утворен1 
в1дпов1дно до закон1в Укра'ши, Збройн! сили УкраТни, як1 повн!стю 
утримуються за рахунок котт1в державного або м1сцевих бюджет1в.
1.4 Рел1г1йн1 орган1зацп УкраТни, статути (положения) яких заресстровано у 
встановленому законом порядку,за земельн! дишнкн, надан! для буд1вництва 
i обслуговування культових та 1нншх буд1вель, необх1дних для забезпечення 
Гх д1яльност1, а також благод1йн1 opraHi3aniT, створен! вщповщно до закону, 
д1яльн1сть яких не передбачае одержания прибутк1в.
1.5. дошк1*льн1 та загальноосв1тн1 Навчальн! заклади незалежно в1д форм 
власност! i джерел ф1нансування, заклади культури, науки,осв1ти,охорони 
здоров’я, соц1ш1ьного захисту, ф1зичноГ культури та спорту,як1 повн1стю 
утримуються за рахунок kohitIb державного та м1сцевих бюджет1в.
П1льги щодо сплати земельного податку для ф1зичних oci6.
1. В|д сплати земельного податку зв1льняються:
1.1. 1нвал1ди 1 та И груп;
1.2. Громадяни як1 виховують 3-х i б1льше д1тей до 18 рок!в;
1.3. Учасники бойових Д1Й;
1.4. Учасники АТО, с1м’Т учасник'ш А'ГО;
1.5. Громадяни, як1 мають посвщчення особи, постраждало! внасл1док 
ЧорнобильськоТ катастрофи;
1.6. Пенс1онери за bIkom.
2. Дане р1шення вступае в д'1Ю з 01 с1чня 2017 року.
3. Контроль з^вш8щанням р1шення покласти на пост1йну планово- 
бюджетну КОМ!

Голова ради 
с. Вишеньки

Т.Г. Кулинич



Додаток №  3 до р1|иения 
ceciT BmiieubKiBCbKoi альсы«01 ралн 

№  612-14- VII вш 2*3 серпня 2016 рок^

Вишеньк1вська с1льська рада 
Борисп1льського району 

КиТвсько’|* облает!
Р! Ill Е Н Н Я

i

Про встановлення ставок акцизного податку з реалпацГ! суб’ектами 
господарювання роздр!бно1 торпвл! пщакцизних товар1в

Керуючись статтею 143 Конституц1Т УкраТни, CTarri 69 Бюджетного кодексу 
УкраТни. в1дпов*1дно до статей 212,213, 215.3.10 Податкового кодексу УкраТни 
1з зм1нами та доповненнями в частин! встановлення ставки акцизного 
податк*у 3 peaлiзaцil суб’ектами господарювання роздр!бноТ торпвл! 
п1дакцизних товар1в, пункту 24 статт! 26 та статт! 69 Закону УкраТни «Про 
м1сцеве самоврядування в УкраТн!», враховуючи рекомендацп пост1йноТ 
депутатськоТ KOMiciT з питань планування бюджету та ф1нанс1в, 
Вип1еньк1вська с1льська рада 
ВИР1ШИЛА :
1. Встановити на територи ВишенькгвськоТ ciльcькoT ради ставку акцизного 
податку 3 реал1зацп суб’ектами господарювання роздр1бноТ торпвл! 
п1дакцизних товар1в (пива, алкогольних наноТв, тютюнових вироб!в, тютюну 
та промислових зам1нник1в тютюну, нафтопродукт1в, скрапленого газу, 
речовин, що використовуються як компоненти моторних палив ) в po3Mipi 5 
в1дсотк1в в1д Тх вартост!.
2.Особи- суб’екти господарювання роздр1бноТ торпвл!, як1 зд1йснюють 
реал1зац1ю п'шакцизних товар1в, сплачують податок за м1сцем зд1йснення 
реал1зац!Т таких товар1в.
3. Суми податку перераховуеться до м1сцевого бюджету Вишеньк1вськоТ 
с1льськоТ ради суб’ектом господарювання роздр1бноТ торпвл!, який зд1йснюе 
реал1зац1Ю п!дакцизних товар1в, зпдно чинного законодавства.
4. Дане р!шення вступае в д1ю з 01 с1чня 2017 року.
5. Контроль з а ^ 1̂ ш*щням р1шення покласти на пост1йну планово- 
бюджетну ком

Голова ради 
с. Витеньки

Т.Г. Кулинич
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Додаток № 4 до р1шеиня
ceciT Вишеньк!вськоТ с1льськоТ ради

№  6 12 - 14- V11 в!д 29 серпия 2 0 16 року

Вишеньк1вська сшьська рада 
Бориспшьського району 

КиТвсько! област!
Р1 Ш Е Н Н Я

Про затвердження ставок транспортного податку

Керуючись статтею 143 Конституци’ УкраТни та в1дпов!дно до п. 267., ст.
267.2.1, п. 267.2 Податкового кодексу УкраТни 1з зм1нами та доповненнями 
Вишеньк1вська сьчьська рада

ВИР1ШИЛА :
1. Встановити ставку транспортного податку у розм1р1 25000 фн. за 
кожен легковий автомобшь, що е об’ектом оподаткування (легков! 
автомобш! 3 року випуску яких минуло не б1льше п’яти рок1в i середньо 
ринкова варт1сть яких становить понад 750 розм1р1в м1н1мально1 зароб1тноТ 
плати (1 033 500 грн. один м!льйон тридцять три тисяч! п’ятсот ) 
встановлених законом на перше с1чня податкового року)
2. Дане ршення вступае в д1ю з 0 1 с1чня 2017 року.
3. Контроль з^^йЩ|нанням р’шення покласти на пocтiйнy планово- 
бюджетну ком!

Голова ради 
с. Вишеньки

Т.Г. Кулинич


