
ВАРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Васильківського району Київської області

РІШЕННЯ
Код згідно КОАТУУ 3221480400

05.12.2019 № 290 -35-УІІ

Про затвердження Положення про податок 
на нерухоме майно , відмінне від 
земельної ділянки на 2021 рік.

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу У країни,пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , Варовицька сільська рада прийняла
РІШЕННЯ:

1. Установити на території Варовицької сільської ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 
з Додатком 1 (додається);
2) Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 
266.4.2, пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України ,за переліком 
згідно з Додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на інформаційних стендах сільської ради та іншим 
доступним способом .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Варовицької сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова Савченко Л.М.
«

ї я
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Додаток №1 
до рішення

Варовицької сільської ради 
№290-35-УІІ від 05.12.2019 року

Положення
про податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

Розділ 1.

1. Загальні положення
1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Положення) 

розроблено на підставі статті 265 Податкового Кодексу України №2755-У1 від 02.12.2010 р. зі змінами та 
доповненнями.

1.2. Це положення є обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особи, в тому числі 
нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Розділ II.
2. Механізм справляння податку
2.1. Платники податку.
2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 

об’єктів житлової нерухомості.
2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній 

частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не 

поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і 
поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.2. Об’єкт ополат.гувіл:
2.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка. Об'єкти житлової 
нерухомості поділяються на такі типи: ,
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, 
іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки 
поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який 
складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних 
зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому 
проживання;
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового 
проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комс пальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають 
двоє чи більше квартиронаймачів;
е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі 
забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для 
житлових будинків;
є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку. 
Коментованою статтею в становлено, як необхідно визначати платників податку в разі перебування об'єктів 
житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад 

(їх спільній власності);
б) об’єк и житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;



г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
г) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які 

відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, 
піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям- 
інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

і)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та 
джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

2.3. Газа оподаткування.
2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його 

часток.
2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у 

власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на 
нерухоме . ' ю.

2.3? База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у 
власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного 
окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

2.4. Чіль: и із сплати податку .
2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебуваю: ь у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) : квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б; .....житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) ; і різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх 
часток), -1;.. 80 кв. метрів.

Та:.:? зменшення надасться один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пі.п ги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх 

власниках:; з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій 
діяльності)

2.'°.'3ід сплати податку , що оплачується на відповідній території з об’єктів житлової та/або 
нежитлоь рухомості, що перебувають у власності фізичних осіб звільняються :

а) ' тідиВелик "Вітчизняної війни;
б) .ідатсри аг дії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
в) ; часники АТО;
г) ітодітні сім'ї;
д) ' ’ї, які вихої ■ ють дітей-слріт та напівсиріт.
2.' ’. Пільги з податку ,що сплачуються на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості 

дляфізич. зсіб не надаються на :
а) "’ кт/об’єкти оподаткування , якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 

п’ятикра о. гр ік ■ ■ коню: 7 площі, затвердженої рішенням сільської ради;
_кти оподе: кування , що використовуються їх власниками з метою одержання доходів 

(здаютьс.. рейду , лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

2.5 ' :вка •д: д
п.2.5.1 С\ а податку встановлюється сільською радою у відсотках до розміру мінімальної заробітної 
плати , вс вленої законом на 1 січня звітного (податкового )року , за 1 кв. метр бази оподаткування, п.
2.5.2. Ста. одаткудля фізичних осю встановлюються в таких розмірах:

а) об’єкті ..ежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб визначені 
підпункте _.2.1.2 пункту 2.2.1 статті 2 цього Положення , становить 0.1 відсоток мінімальної заробітної 
плати, вст ювленої законом на 01 січня 2021 року за 1 кв.метр для об’єктів нежитлової нерухомості;

б) об’єкті итлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені 
підпункт' .2.1.1 пункту 2.2.1 статті 2 цього Положення , становить 0.5 мінімальної заробітної плати , 
встановле ікон: м на 01 січня 2021 року за 1 кв. метр для об’єктів житлової нерухомості.



Розділ ПІ
З Порядок обчислення та строки сплати податку
3.1. Податковий період.
3.1.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
3.2. Порядок обчислення суми податку.
3.2.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності 

фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 
власника <нтлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі 
, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" 
і акту 265.1.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України, та відповідної ставки 

його час: 
або "б" и 
податку;

б
виду, в то
зменшеної відповідно до підпунктів 
кодексу У

ь
числі їх
ВІДПОВІДІ

відповіді ставки податку;

за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного 
іу числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, 

"а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового 
; аїни, та відповідної ставки податку;
за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому 

ток, г ідаток обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної 
підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України, та

- ’
"датку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється 
ганом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової 

1, сума гр

контролі чим оі
нерухомі 1 і.

з ") 2. Пода
з підлу НІ )М 265.7.
зокрема, Г'ПП!В М‘
надсилав
(місцем р '. -рації;

І н^г
фізичної ' обріс
Контро.т ЧИЙ ор
інформа: "ро ВИР

Г фолю;
інформуй Р’ДГГ

надісла.;' -учег*
встановл ’ ЦС ! 1
податков итну ’

":уваі!
фізичпш о бам -

нерухом ІЦО П” 
с Плач

місцем г; лпаїгг

іткове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно 
.1 пункту 265.7 статті 265 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, 
’цевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, 

ті ся) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси 
до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

постт’преного (нововвеленого) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується 
платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт, 
сан надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання 
чкнення права власності на такий об’єкт.

чі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк 
■дій контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про 
плз лійку податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, 

: ралі.ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
■■ ілітику.

п ...1 у та іг.д. їлаиня (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку 
нерезидентам здійсіпоють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової 
■'‘бувають у власності таких нерезидентів.
чки податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за 

проведення звірки даних щодо:
ї нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника

податку:
1 '■ д т:: 'ї площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника

податку;
г- 'а па кі ■ нотування пільгою із сплати податку;

ст- ІКИ п

і 
т ■

платник 
контролі 
податку

реєстрап’ 
стаття, а 
подавати 
такого о' 
Кабінет.

звітного 
оподатк;. 
кодексу'

І

протяго.\

коваї: ■ суми початку.
•’і ви ’ленчя розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими 

•і і ' . і зі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, 
і ор і за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми 
нлае ручзє) йому нове податкове повідомлення-рішення.
Ор: и >■ 'рч явної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 

•■'-ця т пкитаїгія фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця 
’ П"' чи їй 'квартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу 

ггролі чим ію відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування 
> майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному

■ки псчгтку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня
• цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта 

: формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 
чз; ' річної , ,ц рівними частками поквартально.

в;.-ре"'.го (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається
• з •• і ■ ч чіня п;ш:.з власності на такий об’єкт.



Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.
3.3.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого 

протягом алендарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього 
року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 
нового власника -1 зчинаючи з місяця, в якому виникло право власності.

3.3.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після 
отримання інформації про перехід права власності.

3.1. Пори;і
.1. По,

> бюд
ІЧНІ ос
рад за 
Строї

. І.Под:
<' і ични

ксплати податку,
ток сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 
гу згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
би м ,жу гь сшіачуватй податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських 
штапцією про прийняття податків і зборів.
'•іг ’ и податку.

ВІДПОВІДІ

яз. : збов’язання за звітний рік з податку сплачується:
і особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
'■ми особами - авансовими внесками щокварталу до ЗО числа місяця, що наступає за 

Л вгаються в річній податковій декларації.ЗВІТНИМ і

встанови 
обчислеї 
України.

податк”
ДФС У 1

’РУХі
•вкій

Розділ IV
то та контроль

1 у, зазначені в п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання у 
і з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за правильність 
часність сплати податку до бюджету, відповідно до Податкового кодексу 

: та нормативних актів.
гильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податку до бюджету 
відмінне від земельної ділянки, здійснюється Києво- Святошинською ОДПІ ГУ

;ит

Степанчук Т.І.



ВАРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Васильківського району Київської області

05.12.2019

Про встановлення ставок 
земельного податку.

РІШЕННЯ

№286 -35-УІІ

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” Варовицька сільська рада прийняла 
РІШЕННЯ:
1. Установити на території Варовицької сільської ради:
1) ставки земельного податку згідно з Додатком 1 ;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України.
2. Оприлюднити дане рішення на дошках оголошень, розташованих на 
території Варовицької сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань бюджету та фінансів.

Л.Савченко



Додаток №1 
до рішення сесії № 286 -35- VII 

Варовицької сільської ради 
від 05.12.2019 року.

Положення про встановлення ставок земельного податку

1. Загальні положення.
Земельний податок встановлюється на підставі Податкового кодексу України (далі - 
ПКУ).

2. Платники земельного податку.
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.2. землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком.
3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком.
4.1. Базою оподаткування є:
4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
4.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
4.2. Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня 
року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної 
грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних 
рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим 
періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 
призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається 
податковим законодавством.

х' 1 б.Ставка земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі 3,0% від їх нормативної грошової оцінки, а 
для сільськогосподарських угідь - 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для 
багаторічних насаджень - 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.2. Ставка податку на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальним 
гаражним будівництвом, а також за земельні ділянки, надані для потреб 
сільськогосподарського виробництва, водного господарства, які зайняті виробничими, 
господарськими та іншими будівлями - 0.1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки за 
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання 
(крім державної та комунальної форми власності).

7.Пільги  щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.



7.1. Від сплати податку звільняються:
7.1.1. інваліди першої і другої групи;
7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
7.1.3. пенсіонери (за віком);
7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.
7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну 
ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш 2 гектари;
7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка в селищах - не більш 0,15 гектара;
7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 гектара;
7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш 0,01 гектара;
7.2.5. для ведення садівництва - не більш 0,12 гектара.

8. Особливості оподаткування платою за землю.
8.1. Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ Варовицька сільська рада встановлює 
ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній 
території.
Звільняються від сплати земельного податку юридичні та/або фізичні особи, а саме:
- підприємства, установи і організації державної та комунальної форми власності, які 
розмііцейі на1 території с. Варовичі мають: технічну документацію на майно, витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, 
які утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів, релігійні 
організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 
порядку;
- фізичні*особи, згідно підпунктів 7.1.1,- 7.1.5. пункту 7.1. даного Положення;
- згідно статей 282, 283 ПКУ.
8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від 
сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У 
разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що 
настає за місяцем, у якому втрачено це право.
8.3. Якгіїо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в 
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні 
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на 
загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх 
частин)*® тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, 
загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел 
фінансування.

9. Податковий період для плати за землю.
9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
9.2. Базбвйй податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж 
року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права 
власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Строк сплати плати за землю
10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення 
права*власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за 
землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у 
поточному році.
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10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться 
щороку до 1 травня.
10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 
поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами 
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому 
числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами 
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який 
дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може 
сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових 
платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового кодексу України.
10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні 
ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації 
права власності на таку земельну ділянку.
10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих 
будівелЬ-(сйоруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що 
надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки 
або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку 
сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно..

11. Орендна плата
11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди 
такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
Селищна рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі. 
повиннй^дО’ 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної 
ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та 
інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до 
існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, 
у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної податкової політики.
11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між 
орендодавцем (власником) і орендарем.
11.5. РоЗійір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її 
зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287.

Секретар сільської ради Степанчук Т.І.



ВАРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Васильківського району Київської області

РІШЕННЯ
Код згідно КОАТУУ 3221480400

05.12.2019

Про затвердження Положення про 
транспортний податок на 2021 рік.

№ 288 -35-УІІ

Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.267 Податкового 
кодексу України, п.24 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши висновок планово-бюджетної комісії, Варовицька 
сільська рада прийняла

РІШЕННЯ:

1. Затвердити Положення про транспортний податок на 2021 рік (Додаток 
№1).

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на інформаційних 
стендах сільської ради та в інший доступний спосіб .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово- 
бюджетну комісію Варовицької сільської ради.

Сільський голов Л.Савченко



ВАРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Васильківського району Київської області

РІШЕННЯ
Код згідно КОАТУУ 3221480400

05.12.2019 № 287 -35-УІІ

Про затвердження Положення про 
встановлення ставок єдиного податку 
на 2021 рік.

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки 
малого підприємництва, відповідно до Податкового кодексу України, 
керуючись ч.І п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Варовицька сільська рада прийняла
РІШЕННЯ:
1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів
підприємницької діяльності, незалежно від виду діяльності: 
-для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків мінімальної 
заробітної плати;
-для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків мінімальної 
заробітної плати.
2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
3. Дане рішення, згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,підлягає оприлюдненню на стендах сільської ради та в інший 
доступний
4. Відповідальність за оприлюднення та виконання цього рішення 
на планово-бюджетну комісію.

спосіб.
покласти

Сільський голова Л.Савченко



ВАРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Васильківського району Київської області

РІШЕННЯ
Код згідно КОАТУУ 3221480400

05.12.2019 № 289 -35-УІІ

Про затвердження Положення про встановлення ставок 
акцизного податку на 2021 рік.

Відповідно до п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами) Закону України «Про 
засади державної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. 
№1160-1У (із змінами), ст.12, розділів XII Податкового кодексу України від 
02.12.2010р. №2755-VI (із змінами) Бюджетким кодексом України ( із 
змінами), Варовицька сільська рада прийняла

РІШЕННЯ:

НІ

1. Затвердити Положення про встановлення ставок акцизного податку на 
2021 рік на території Варовицької сільської ради .
2. Оприлюднити дане рішення на дошках оголошень , розташованих на 
території Варовицької сільської ради.
3. Копію даного рішення надати до Васильківського управління ГУ ДФС 
у Київській області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова Савченко Л.М.


