Б О Г У С Л А В С Ь К А СІЛЬСЬКА РАДА
П А ВЛ О ГРА Д С ЬК О ГО РАЙОНУ Д Н ІП РО П ЕТ РО В С Ь К О Ї ОБЛАСТІ
СЬОМ Е СКЛИКАННЯ
__________________________________П»ЯТА СЕСІЯ_____________________________

РІШЕННЯ
Про податок на нерухоме майно, відмінне від зем ельної ділянки
на території Богуславської сільської ради
Керуючись ст.. 143 К онституції України. Бюджетним кодексом України,
и. З ст. 10, ег. 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Законом
України від 24.12.2015 р. № 909-УІІ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бю джетних надходжень > 2 0 1 6 р.», п. 24 ст. 26.
СТ..СТ.59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування
бюджету та фінансів, сільська рада вирішила:
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від зем ельної ділянки
території Богуславської сільської ради.

на

2. Затвердити П олож ення про
податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території Богуславської сільської ради (додається).
3. Дане рішення набувас чинності з 01.01.2016 року.
4. Рішення сільської ради від 02.07.2015 р.№ 792-54/УІ1 «Про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Богуславської
сільської ради « з 01.01.2016 р. вважати таким , що втратило чинність.
5. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення та направлення копії
цього ріш ення до органу держ авної податкової служби.
6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

№58-5/У11

Ь О Г У С Л А В С Ь К А СІЛЬСЬКА РАДА
ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
51486 село Богуслав, Павлоградського району Дніпропетровської області
гіров. Партизанський, 10, тел. 5-22-30
Начальнику ЗДОДШ
28.01.2016р№60/2-12

Надсилаємо на Вашу адресу ріш ення Богуславської сільської ради :
1.Про єдиний податок для еуб”єктів господарювання ьа території Богуславської
сільської ради (додається на 4 аркушах);
2.Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки на території
Богуславської сільської ради (додається на 3 аркушах) ;
3.Про встановлення транспортного податку на території Богуславської сільської ради
(додається на 2 аркуш ах)

Сільський голова

В иконавець: Редька Л.1.. 52294

В. В. Потапова

Додаток
до ріш ення сільської ради
від 27.01.2016 р.№ 58-5/УІІ

Положення
Про податок на нерухоме майно, відмінне під земельної ділянки
на території Богуславської сільської ради
1.Платники податку
1.1. Платники податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які с
власниками о б ’єктів .житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо о б ’єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку:
б) якщо об'єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осібвласників, визначена за її згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній с у м і с н і й
власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку.
2.Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до
житлового фонд>, дачні та садові будинки;
2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються па такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, спорудж ена з дотриманням вимог,
встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для
постійного у ній проживання. Ж итлові будинки поділяю ться на житлові будинки
садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Ж итловий
будинок садибного типу - житловий будинок, розташ ований на окремій земельній
ділянці, який складається з житлових та допоміж них (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташ ована поза контуром його
капітальних зовніш ніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну ( або більше)
спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку призначене та придатне для
постійного в ньому проживання;
г) котедж - одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі ДЛЯ ПОСТІЙНОГО
чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в
квартирі, в якій меш каю ть двоє чи більше квартиронаймачі,?:
2.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях
нормування площі забудови, зовніш ніх конструкцій та інженерного обладнання не
відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
2.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою
позаміського відпочинку;
3. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщ ення, що не віднесені відповідно до
законодавства до ж итлового фонду. У нежитловій нерухомос ті виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні
бази, табори для відпочинку, будинку відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,
будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та
зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів. їдальні, кафе.

закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі
підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі —гаражі ^наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
д) будівлі промислові та склади;
е) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки ):
є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщ ення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні,
бойлерні. трансформаторні підстанції тощо.
4. Об’єкт оподаткування
4.1. О б’єктом оподаткування є о б ’єкт житлової та неж итлової нерухомості, в тому числі
його частка.
4.2. Не є о б ’єктом оподаткування:
а) об ’ктиж итлової та неж итлової нерухомості, які перебуваю ть у власності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених
ними в установленому порядку, що повністю утримую ться за рахунок відповідного
державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими ( їх спільній власності);
б) об’єкти ж итлової та неж итлової нерухомості, які розташ овані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійни
станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради:
е) об ’єкти ж итлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям -сиротам ,
дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого о б 'єкта на дитину;
є) об’єкти неж итлової нерухомості, які використовую ться су б ’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних
формах та на ринках;
ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщ ення
промислових підприємств;
з) будівлі,
споруди
сільськогосподарських
товаровиробників,
призначені
для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності:
и) об ’єкти ж итлової та не житлової нерухомості, які перебуваю ть у власності громадських
організацій інвалідів та підприємств.
5. База оподаткування
5.1.База оподаткування є загальна площ а о б ’єкта ж итлової ти нежитлової нерухомості, в
тому числі його часток.
5.2. База оподаткування об'єктів житлової та неж итлової нерухомості, в тому числі їх
часток, які перебуваю ть у власності фізичних осіб. Західно-Донбаським ОДПІ на підставі
даних Держ авного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами держ авної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів
відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
5.3. База оподаткування о б ’ктів житлового та неж итлового нерухомості, в ому числі їх
часток, що перебуваю ть у власності ю ридичних осіб, обчислю ється такими особами
самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого о б ’єкта оподаткування на
підставі документів, що підтверджую ть право власності на такий об'єкт.
6. Пільги із сплати подачку
6.1. База оподаткування о б ’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності фізичної особи платника п од атк\. зменш ується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на иС кь. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 180 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
бидку/будинків. у тому числі їх часток). - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий ( звітний) період (рік).
6.2. Встановити пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів
ж итлової та/або неж итлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб,
а саме:
а) господарські ( присадибні) будівлі - допоміжні ( a t житлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, тощо;
6.3. Встановити пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів
житлової та /або неж итлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, а саме:
а) об’єкти ж итлової та неж итлової нерухомості, які перебуваю ть у власності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними
в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного
бюджету чи місцевого бю джету і є неприбутковими ( їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) гуртожитки:
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв ’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з ріш енням сільської ради:
д) об’єкти ж итлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дігям-сиротам.
дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям-інвалідам. які виховуються одними матерями (батьками)- але
не більше одного такого о б ’єкта на дитину;
е) об ’єкти нежитлової нерухомості . які використовуються суб’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних
формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси. цехи, складські приміщення
промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди
сільськогосподарських
товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти ж итлової та нежитлової промисловості, які перебуваю ть у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств:
і) житлова нерухомість, власниками якої є учасники АТО. с ім 'ї загиблих учасників АТО.
Такс зменшенню надається один раз за кожний базовий податковий (звітній) період
(рік).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової
нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
-об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких о б ’єкта/об’єктів перевищує
п ’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердж еної ріш енням органів місцевого
самоврядування:
- об'єкти оподатк} вання, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової
нерухомості, встановлю ються в залежності від майна, яке є о б ’єктом оподаткування.
Сільська рада до 1 лю того поточного року подає до Західно-Донбаської ОДНІ за
місцезнаходж енням об'єкта ж итлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними
відповідно до податкового кодексу.
7. Ставка податку
7.1. Встановити ставки податку для о б ’єктів ж итлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних осіб, у розмірі 0,1 відсотки розміру мінімальної заробітної плати,

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
7.2. Встановити ставки податку для о б ’єктів ж итлової нерухомості, що перебувають у
власності юридичних осіб у розмірі 1 % відсоткироз.місу м інім альної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
7.3. Встановити ставки податку для о б ’єктів неж итлової нерухомості, що перебуваю ть у
власності фізичних та ю ридичних осіб:
- за будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні
бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку у розмірі - 1% відсотки розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. метр бази оподаткування:
- за будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові
будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей у розмірі - 1% відсотки
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (
податкового) року, на 1 кв. метр бази оподаткування;
- за будівлі торговельні ~ магазини, станції технічного обслуговування автомобілів,
їдальні, кафе, зак>сочні. бази та склади підприємств торгівлі й грохмадського харчування,
будівлі підприємств побутового обслуговування у розмірі - 1 % відсотки розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
- за гаражі - гаражі (наземні і підземні) та криті автомобільні стоянки у розмірі - 0,1
відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітної о
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
- за господарські (присадибні) будівлі - допоміж ні (неж итлові) приміщ ення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні,
бойлерні, трансформаторні підстанції тощо у розмірі - 0,1 відсотки розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітною (податкового) року, за і кв.
метр бази оподаткування:
- за інші будівлі у розмірі - 0,1 відсотки розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
8. Податковий період
8.1. Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному року.

Секретар сільської ради

Л.І. Редька

Додаток 1
до рішення сільської ради
від 27.01.2016р.№ 57-5/УІІ

Положення нро транспортний податок
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні і ю ридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно чинним законодавством влісні
легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 пункту 2 статті 267 Податкового кодексу
України є об'єктам и оподаткування.
*

2. Об’єкт оподаткування
2.1. О б’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше
до п»яти років ( вклю чно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів
мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового(звітного )року
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади . що реалізує державну
політику економічного розвитку, за методикою . затвердженою Кабінетом М іністрів
України , виходячи з марки . моделі . року випуску , типу двигуна , об»єму циліндрів
двигуна , типу коробки переклю чення передач , пробігу легкового автомобіля та
розміщ ую ться на його офіційному веб-сайті .
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є о б ’єктом оподаткування відповідно
до пункту 2.1 пункту 2 статті 267 Податкового кодексу України.
4. Встановити ставку податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що є о б ’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1
пункту 2 статті 267 Податкового кодексу України.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з о б ’єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб
здійсню ється Західно-Донбаським ОДГІІ за місцем реєстрації платника податку.
6.2. П одаткове/податкові повідомлення-ріш ення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити надсилаю ться (вручаються) платник}' податку ЗахідноДонбаського ОДШ за місце його реєстрації до 1 липня року базового податковою
(звітного) періоду (року).
Щ одо о б ’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується
фізичною собою -илатником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт. Західно-Донбаське ОДПІ надсилає податкове повідомлення-ріш ення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових новідомлень-ріш ень про
сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює за місцем реєстрації об'єктів
оподаткування, що перебуваю ть у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутріш ніх справ зобов’язані до 1 квітня 2016 року подати контролюючим
органам за місцем реєстрації о б ’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку
податку.
З 1 квітня 2016 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-депний
строк після закінчення календарного місяця подавати контролю ю чим органам відомості,
необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на
перше число відповідного місяця.

БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
51486, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Богуслав
рров. Партизанський, 10, 5-22-30
28.01.2016 р. № 62/2-12

Керівнику Західно-Донбаської об’єднаної
державної податкової інспекції
Дніпропетровської області державної
податкової служби

Надаємо для ознайомлення та використання в роботі копію ріш ення сільської ради
від 27.01.2016 р. № 62-5/УІІ «Про перейменування назв вулиць та провулків села Богуслав
Павлоградського району Д ніпропетровської області», що додається.

Сільський

Виконавець:

ГОЛОВЇ

В.В. Потапова

