
ГРЕБЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Кагарлицького району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я  №7

ХУІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

від 27 січня 2017 року

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів та збору за місця для паркування 
транспортних засобів, туристичного збору.

Розглянувши лист начальника Кагарлицького відділення Білоцерківської ОДПІ 
№ 1/10/170 від 17.01.2017 року в зв»язку з внесенням Законами України від 
20.12.2016 №1791-УІІІ та від 21.12.2016 №1797-УІІІ змін до Податкового 
кодексу України з метою приведення рішень сільської ради у відповідність до 
вимог чинного законодавства сесія Гребенівської сільської ради 
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 6 сесії 7 скликання від 25.02.2016 року 
виклавши її в наступній редакції:

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» від 28.12.2014 №71-VIII беручи до уваги внесені 
Законами України від 20.12.2016 №1791-УІІІ та від 21.12.2016 №1797-УІІІ 
зміни до Податкового кодексу України та з метою належної організації роботи з 
адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів та збору за місця для паркування транспортних засобів, 
туристичного збору встановити на 2017 рік такі ставки податку:

7. Відповідно до пункту 266.5.1 статті 267 Податкового кодексу України: 
Встановити ставку податку на майно, що перебуває у власності фізичних та

юридичних осіб (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки) для об»єктів житлової нерухомості -  1,0 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 
1 кв. метр бази оподаткування.

8. Згідно п.ЗЗ розділу І Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи»



Встановити ставку податку на майно ( в частині податку на нерухоме майне 
відмінне від земельної ділянки) для об'єктів нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 
265.5.1. пункту 265.5 статті 265 цього Кодексу - 0,1 відсотка мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 
1 кв. метр для об'єктів нежитлової нерухомості.

9. Встановити акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що згідно пп.215.3.10., п.215.3., ст. 215. 
для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 
213.1 статті 213 цього Кодексу, у розмірі - 5 відсотків (з податком на додану 
вартість).

10. Згідно пп.. 268.3.1., п.268.3. ст..268 встановити туристичний податок у 
розмірі від 0,5 відсотка до бази справляння збору.

11. Згідно пп.268 .3.1. п. 268і.3. ст. 268і встановити збір за місця для 
паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із 
забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі 1грн. 20 коп. за 1 кв. 
метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої 
діяльності.

12. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2017 року.


