
шШї Й І І

УКРАЇНА
ЗЕЛЕНОЯРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЩНЯ ; , |

XIII сесія УІІ скликання

від 26 січня 2017 року с. Зелений Яр

місцеві податки та збори»

Відповідно до змін до Податкового кодексу України від 20.12.201:6 р. 
№ 1791-VIII та від 21.12.2016 року № 1797 - VIII та Закону України «Ііро 
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: А  1.

:|1. Встановити на території Зеленоярської сільської ради на 2017 рік:
1.1. транспортний податок в розмірі 25000,00 грн. з легкових 

автомобілів, з року випуску яких; минуло не більше 5 років (включно) та 
середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
року.! Мі1.2. ставку податку за паркування транспортних засобів за кожний день 

: провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у 
: гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 
!! провадження такої діяльності у розмірі 0,15 % від мінімальної заробітної

плати,, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; ,
1.3. ставку туристичного податку згідно пп.. 268.3.1, п.268.3 ст.268 у 

розмірі 1% до бази справляння збору;
1.4. для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до; підпункту 

; 213.1,9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставку податку у розмірі; 5% 
І і від вартості (з податком на додану вартість); :
;< І;' '1.5. ставки єдиного податку для платників першої -  другої груп 

встановити у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Для 
першої групи -  10% розміру прожиткового мінімуму, для другої групи -  
20% мін. зарплати.

р, Ці [1.6. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної: ділянки у 
І і відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
І! січня' звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування в таких
■ розмірах ’! ; |І



1.6.1. для об’єктів житлової нерухомості фізичних та юридичних осіб -
Йщи%. ; II

і’  . і . ;• . • ■ і  ■ -.ц
;; : [1.6.2. для об’єктів нежитлової нерухомості:

* ;|-будівлі готельні -  0,5% і ||
1Т • > будівлі офісні -  0,5% -м  : $
;| - будівлі торгівельні -  0,5%

- гаражі -  0,25%
|| .. - будівлі промислові та склади — 0,5% | Н
1|І|; ;щ|інші об’єкти нежитлової нерухомості -  0,5 % У

|2. Оподаткування зменшується для об’єкта/об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної 
особи - платника податку \ І!

2.1. для квартири/ квартир не залежно від їх кількості -  на 60 кв.м.
2.2. для житлового будинку/будинків не залежно від їх кількості -  на

120 кв.м. ; ї ;ТГ
І Г  Ф і - '  -іі ■ .  • . • ■ ; іі|2.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
і] часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку

квартир/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) -
180 кв.м.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 
: (звітний) період (рік).

3. Пільга з оподаткування надається
3.1. власникам господарських (присадибних) будівель -  сараїв, хлівів, 

|; гаражів, літніх кухонь, вбиралень, погребів, навісів, котелень та інших
приміщень, що використовуються допоміжні до житлових приміщень, крім 
тих, що використовуються для підприємницької діяльності

3.2. на будівлі релігійних громад
4. Дане рішення набуває чинності та вступає в дію з 1 січня 2017 року.
5. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і 

| |  своєчасність сплати або перерахування до бюджету сільської ради місцевих 
| |  податків і зборів покладається на платників.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування бюджету та фінансів та Кагарлицьке 
відділення Білоцерківської ОДГП.


