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POЯ{HIBCЬKA СIЛЬСЬКА РАДА

БровАрського рАЙону киiвськоi оБлАстI
рIшЕння
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заслухавши iнформацiю сiльського голови про необхiднiсть затвердження ставок тапiльг зi сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноI дiлянк и на 202l piK,
керуючись статтею 2бб Податкового кодексу Украiъи та пунктом 24 частини першоi 

"runi 
26

ЗаконУ УкраiЪИ "Про мiсЦеве самоврядування в Украihi" сесiя РожнiвськоТ сiльсiкоi ради

ВиРIшИЛА:
1. Установити на територii Рожнiвськот сiльськот ради Броварського районукиiъськот областi:

1) ставки податку на нерухоме
1;

майно, вiдмiнне вiд земельнот дiлянки згiдно з додатком

2) пiльги лля фiзичних та юридичних осiб, наданi вiдповiдно до пiдпункту 266.4.2
пунктУ 266.4 cTaTTi 2ббПодатКового кодексу УкраiЪи, за перелiком згiдно з додатком 2.2, Оприлюднити вказане рiшення на офiцiйному сайтi РожнiвськоТ сiльськоТ рuдr.3, Контроль за виконанням рiше"ня по*ласти на постiйну деIIутатську комiсiю з
питань планування бюджету, фiнансiв та цiн.

4. Рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 202l року.

сiльський голова В.М. Кабиш

Секретар сiльськоiради
с. Рожни
вiд 04 червня 2020 року
ЛЪ 1164 54 сесiя 07 скликання



Додаток 1

до рiшення про встановлення ставок
та пiльг iз сплати податку на нерухоме
майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки

ЗАТВЕРДКЕНО
рiшенням Рожнiвськоi сiльськоi ради
вiд 04 червня 2020 року Ns 1 164

стАвки
майно, BhMiHHe вiд земельноi дiлянки

вводяться в дiю з 01 сiчня 2021 року,

податку на нерухоме

Ставки встановлюються на202| piK та

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi
lальних ад, на якi пош

Код
областi

3200000000

3200000000

11

111

1110

1110.1

1110.2
комфортtюстt

1 1 10.3 Будинки садибного типу

1 1 10.4 Булинки дачнi та садовi

||2

I121,

або
,,я дiЯ

населенl
lшення

пункти, або територiТ об'сднаних

Найменування адмiнiстративно-територiальноТ
одиницi або населеного пункту, або територii

об'сднаноi ади

село Рожни ького району КиТвськоТ облас.л

Рожнiвська сiлська рада Броварського району
китвськоi областi

БудiвЛi житловi

Булинки одноквартирнi

Булинки одноквартирнi5

Будинки одноквартирнi масовоi забудови 0,4 0'4

Котеджi та будинки одноквартирнi пiдвищеноi 0,4 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4 0,4

0,4 0,4

Будинки з двома та бiльше квартирЕlпdи

Булинки з двома кварт"рами5
0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

1 121.1 Булинки двоквартирнi масовоi забудови

||2I.2Котеджi та будинки двоквартирнi пiдвищеноi

комфортностi

1,|22 Будинки з трьома та бiльше к*арr"рам"'

| |22.| Булинки багатоквартирнi масовоi забулови

| |22.2 Будинки багатоквартирнi пiдвипденоТ

комфортностi, iндивiдуальнi

||22.З Будинки житловi готельного типу

0,4 0,4

0,4 0,4

0,4

0,4

0,5

Код району

з22|28720]'322 1 200000

з22|287200

Класифiкацiя будiвелu,u 
"rrоруд'

Ставки rодurпу3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi

заробiтноТ плати)

2код
)

найменчвання-

для юридичних
осiб

для фiзичних осiб

1
4зона

2
4зона

J
4зона

1
4зона

2
,о"ао

aJ
4зона

0,5
0,5 0,5 0,5 0,5



Класифiкачiя будiвель та споруд2
Ставки подаrку3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi

код2 наименчвання-

для юридичних
oclr) для фiзичних осiб

l
зо"а4

2
,о"а'

1J

зо"а4
1

зона4
2

aо"ао
J

зо"uо
113 Гуртожитки5
1 130. 1 Гуртожитки дляробiтникiв та службовцiв
1lЗ0.2 Гуртожитки для студентiв вищих навчzlльних

закладiв5

1 1 3 0.3 Гуртожитк и для учнiв навч€tльних закладiв5

11з0.4 Булинки-iнтернати для людей похилого BiKy та
iнвалiдiв5

1 130.5 Будинки дитини та сирiтськi будинки5

1130.6 Будинки для бiженцiв, притулки длябездомних5
l130.9 Будинки для колективного проживання iншi

l2
l2l
|2ll
l2|1.1 Готелi

|2||.2 Мотелi

12||.З Кемпiнги

|21]'.4 Пансiонати

1211.5 Ресторани та бари

l21'2

Будiвлi нежитловi

Готелi, ресторани та подiбнi булiвлi

Булiвлi готельнi

1

1

1

1

-1

0

0

0

0

1

l1
11
11
11
1l

1

1

l
1

l
Iншi будiвлi для.тимчасового проживання

|2|2.Т Туристичнi бази та гiрськi притулки 1

l2l2.2,.Щитячi та сiмейнi табори вiдпочинку 1

l2l23 Щентри та будинки вiдпочинку 1

|212.9Iншi булiвлi для тимчасового проживання, не 1

класифiкованi ранiше

1

1

l

l

1

1

1

l

111
111
l11
111,=

|22 Булiвлi офiснi
1220 Будiвлi офiснi5
1220.| Будiвлi органiв державного та мiсцевого

управлiння5

|220.2 Будiвлi фiнансового обслуговування

1220,З Будiвлi органiв правосуддя5

1220.4 Будiвлi закордонних предстilв"ицrвs

1220.5 Адмiнiстративно-побуговi будiвлi промислових

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

l

00
00
00
ll

пiдприемств

12209 Булiвлi для конторських та адмiнiстративних 1

цiлей iншi



l23
1230

Булiвлi торговельнi

Булiвлi торговельнi

1230.1 Торговi центри, унiвермаги, магазини

t2З0.2Критi ринки, павiльйони та зали для ярмаркiв5

1230.3 Станцii технiчного обслуговування автомобiлiв

|2З0.4 iдальнi, кафе, закусочнi тощо

1230.5 Бази та скJIади пiдприемств торгiвлi i
громадського харчування

1230.6 Булiвлi пiдприсмств побутового обслуговування

1230.9 Булiвлi торговельнi iншi

|24

|24l,

|24],.|

1111
11l1
1111
1111
111l

1

1

11
1l

Булiвлi транспорту та засобiв зв'язку

Вокзаltи, аеровокзЕlЛи, будiвлi засобiВ зв'язкУ та пов'язанi з ними булiвлi

Автовокзали та iншi будiвлi автомобiльного

|242

|242.| Гаражi наземнi

\242.2 Гаражi пiдземнi

|2423 Стоянки автомобiльнi критi

L242.4 Навiси для велосипедiв

Гаражi

0

0

0

0

l25 Булiвлi промисловi та склади

125l Булiвлi промисловi5

1 25 1 . 1 Булiвлi пi цприсмств машинобулування та 0,3 0,з

мЪталообробноТ промисловостi5

0

0

0

0

0000
0000
0000
0000

0,30,30,з 0,з

Класифiкацiя будiвель та споруд2
Ставки подат*у3 за 1 кв, метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi

заробiтноi плати)

2код
1

найменчвання"

для юридичних
осiб для фiзичних осiб

1
4зона

2
4зона

aJ
4зона

l
4зона

2
4зона

J
4зона

l25i^.2Будiвлi пiдприемств чорноi металургii' 0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3

1

1 l



Класифiкацiя будiвель та споруд2
Ставки.rодur*уЗ за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноТ

заробiтноi плати)

2код найменування2
для фiзичних осiб

1
4зона

2
4зона

J
4зона

1

4зона
2

4зона
J

4зона

ý

|25|.З Булiвлi пiдприемств хiмiчноТ та нафтохiмiчноi
промисловостi'

1251.4 Будiвлi пiдприемств легкоТ промисловостi5

125 1.5 Булiвлi пiдприсмств харчовоi промисловостi5

1251.6 Булiвлi пiдприемств медичноТ та
мiкробiологiчноТ промисловостi5

|251l,7 Булiвлi пiдприемств лiсовоi, деревообробноi та
целюлозно-паперовоi промисловостi5

1251,8 Булiвлi пiдприсмств булiвельноi iндустрiТ,
будiвельних матерiалiв та виробiв, _скляноi та
фарфоро-фаянсовоi промисловостi5

l25|.9 Булiвлi iнших промислових виробництв,
включаючи полiграфiчне)

0,30,з0,з0,30,з0,з

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3

0,з 0,3 0,з 0,3 0,3 0,з

0,з 0,з 0,3 0,3 0,3 0,з
, 0,3 0,3 0,3 0,з 0,з 0,3

. 0,3 0,3 0,з 0,з 0,з 0,з

0,3 0,3 0,з 0,3 0,з 0,з

0,3 0,3 0,3 0,3 0,з 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,з

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,з

0,з 0,3 0,3 0,з 0,3 0,з

0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3

0,3 0,з 0,з 0,з 0,3 0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,з

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,з

0,3

0,з

0,3

0,3

l252 Резервуари, силоси та склади

|252.| Резервуари для нафти, нафтопролуктiв та гrву 0,3 0,3 0,З 0,З 0,3 0,3

|252.2 Резервуари та cMHocTi iншi 0,3 0,З 0,З 0,3 0,3 0,3

1252.З Силоси для зерна 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1252.4 Силоси для цементу та iнших сипучих 0,3 0,3 0,3 0,З 0,3 0,3
матерiалiв

1252.5 Склади спецiальнi ToBapHi

1252.6 Холодильники

|252.7 Складськi майданчики

|252.8 Склади унiверсальнi
|252.9 Склади та сховища iншi5

Булiвлi для публiчних виступiв, закладiв освiтнього, медичного та оздоровчого
призначення

Булiвлi для публiчних виступiв

1,261',1, Театри, кiнотеатри та концертнi за;lи

1261.2 Зали засiд{lнь та багатоцiльовi зали для
публiчних виступiв

|2613 Щирки

1261,4 Казино, iгорнi будинки

|261.5 Музичнi та танцювальнi зчlли, дискотеки

1261.9 Булiвлi лля публiчних виступiв iншi

126

126|

l262

1262J МузеТ та художнi га-переi5

1262,2 Бiблiотеки, книгосхо"ища5

|262.З Технiчнi центри

МузеТ та бiблiотеки



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки rrодurпу3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi

заробiтноi плати)

код2 найменування2

для юридичних
осiб для фiзичних осiб

1
4зона

2
4зона

aJ
4зона

l
зо"а4

2
4зона

J

зона4

126З.2 Будiвлi вищих навчi}льних закладiв

|26З.З Будiвлi lJlкiл та iнших середнiх навч.tльних
закладiв)

Т26З .4 Будiвлi професiйно-технiчних навчальних
закладiв)

|26з.5 Будiвлi дошкiльних та позашкiльних навчальних.\
закJIадlв"

Т26З.6 Булiвлi спецiальних н.lвчшIьних закладiв для
дiтей з особливими потребами'

1263.7 Будiвлi закладiв з фаховоi перепiдготовки

\26З .8 Булiвлi метеорологiчних станцiй, обсерваторiй5

|26З.9 Булiвлi ocBiTHix та науково-дослiдних закладiв
iншi)

000000
000000

0

0

0

0

|264 Булiвлi лiкарень та.оздоровчих закладiв

1264.1Лiкарнi багатопрофiльнi територiального 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00
00
00

00
обслуговування, навчaшьних закладiв5

1264.2 Лiкарнi профiльнi, диспансери5

1264.З Материнськi та дитячi реабiлiтацiйнi центри,
пологовi будинки)

1264.4 Полiклiнiки, пункти медичного обслуговування
та консультацiТ)

|264.5 Шпиталi виправних закладiв, в'язниць та
Збройних"Сил5

0

0

1264.6 CaHaTopii, профiлакторii та !tентри 0

фун кчiональноi реабiлiтацiТ)

12649 Заклади лiкувально-профiлактичнi та оздоровчi 0
iншi'

1265 Запи спортивнi5

|265.1Залигiмнастичнi,баскетбольнi, волейбольнi, 0
TeHicHi тощо

|265.2 Басейни критi для плавання 0

Т2653 Хокейнi та льодовi стадiони критi 0

|265.4 Манежi легкоатлетичнi 0

0

0

U

0

0

0

0

0

00

0

0

00000
00000
00000

0

0

0

0



Класифiкацiя будiвел" ru .поруд'
Ставки.rодаr*уЗ за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальноТ

заробiтноi плати)

2код
1

наименчвання-

для юридичних
осiб для фiзичних осiб

l
зо"а4

2
4зона

J
4зона

l
4зона

2
4зона

J
4зона

|271 Булiвлi сiльськогосподарського призначення, лiсiвництва та рибного господарства5

1265.5 Тири

|265.9 Зали спортивнi iншi

127

l27з

1272.| Щеркви, собори, костьоли, мечетi, синагоги
тощо'

12'12,2 Похороннi бюро та риту.L,Iьнi зали

1272.З IJ,винтарi та KpeMaTopiТs

000000

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

000000

000000
000000

Булiвлi нежитловi iншi

0,3 0,3 0,3 0,з 0,3 0,3

0,3 0,3 0,з 0,з 0,3 0,з

0,з 0,з 0,3 0,3 0,з 0,3

0,3 0,з 0,з 0,3 0,3 0,3

0,3 0.3 0,3 0,з 0,з 0,3

0,з 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3

1271.5 Булiвлi для с_адiвництва, виноградарства та 0,3 0,3 0,З 0,3 0,3 0,3
виноробства)

|27|.t Булiвлi для тварин""цruаs
127 |.2 Булiвлi для птахiвництва5

|27]t.з Булiвлi лля зберiгurr, зерпа5

|271.4 Булiвлi силоснi та сiнажнi5

l27 | .6 Будiвлi тепличного господарсr"а5

l27 I.7 Булiвлi рибного господарства5

l27|.8 Булiвлi пiдприемств лiсiвництва та звiрiвництваs

l27 l .9 Будigлi сiльськогосподарського призначення
iншi)

|272 Булiвлi для культовоi та релiгiйноi дiяльностi5

Пам'ятки iсторичнi та TaKi. що охороняються лержа"ою'
I27З.|Пам'яткиiсторiiтаархiтектури5 0 0 0 0 0 0

127З.2 Археологiчнi розкопки, руiЪи та iсторичнi мiсця, 0 0 0 0 0 0

що охороняються державою'
l27З.3Меморiали,художньо-декоративнiбудiвлi, 0 0 0 0 0 0

..t
cTaTyl-

|274 Булiвлi iншi, не класифiкованi ранiше5
1274.1Казарми Збройних Сил5 0 0

1274.2 Будiвлi полiцейських та пожежних служб5 0 0

12743 Булiвлi виправних закладiв, в'язниць та слiдчих 0 0
iзоляторiв'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|274.4 Будiвлi л.tзень та прЕ}лень

|274.5 Будiвлi з облаштування населених пунктiв

Секретар сiльськоi ради

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,з

А.Л. Бслiнська

0

0

0

0,з

0,з



!одаток 2

до рiшення про встановлення ставок
та пiльг iз сплати податку на нер}хоме
майно. вiдмiнне вiд земельноi дiлянки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням РожнiвськоiсiльськоТ ради
вiд 04 червня 2020 р. J\Ъ 1164

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих вiдповiдно до пiдпункry 2бб.4.2 пункry
266.4 cTaTTi 2бб Податковоfо кодексу УкраiЪи, iз сплати податку на нерухоме майно,

вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки

пiльги встановлюються
з 0l сiчня 2021 року.

3200000000

2021 piK та вводяться

Рожнiвська сiлська рада Броварського району
китвськот областi

дiю

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднаних
територiальних громад, на якi поширюеться дiя рiшення ради:

Код
областi

Найменування адмiнiстративно-територiальноi
одиницi

або населеного пункту, або територii об'еднаноi
територlilлlilльноl

3200000000 село Рожни Б китвськоi областi

Код згiдно з

коАтуу

з22128720l

з22|287200

Група платникiв, категорiя/цiльове призначення
земельних дiлянок

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми

податкового
зобов'язання

за piK)

квартири/квартира незалежно вiд ix кiлькостi - на б0 кв. MeTpiB 100

житловий будинок/будинки незitлежно вiд iх кiлькостi - на 120 кв. MeTpiB 100

для рiзних типiв об'ектiв житловоi Hep}xoмocTi, в тому числi iх часток (у

разi одночасного перебування у власностi платника податку
квартири/квартир та житлового будинкуiбулинкiв, у тому числi ix часток -

на 180 кв. MeTpiB

(Гаке зменulення наdаеmься oduH раз за коэtснuй базовuй поdаmковuй
(звimнuй) перiоd (pi"))

100

об'скти житловоi таlабо нежитловоТ HepyxoMocTi, що перебувають у
власностi фiзичних або юридичних осiб, громадських об'€днань,
благодiйних органiзацiй, релiгiйних органiзацiй Украiни, статути
(положення) яких зареестрованi у встановленому законом порядку, та
використовуються для забезпечення дiяльностi, передбаченоi такими
статутами (положеннями)

100

об'€кти житловоi таlабо нежитловоТ HepyxoMocTi, tцо перебувають у
власностi органiв державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядування, а
також органiзацiй i комунальних пiдприемств, створених ними

100



житлова нер}хомlсть непридатна для проживання, в тому числi у зв'язку з
аварiйним станом, визнана такою згiдно з рiшенням сiльськоТ ради

100

об'екти житловоi HepyxoмocTi, в тому числi ix частки, що належать дiтям-
сиротам, дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, та особам з ix
числа, визнаним такими вiдповiдно до закону, дiтям-iнвалiдам, якi
виховуються одинокими матерями (батьками), а-пе не бiльше одного такого
об'скта на дитину

l00

об'екти нежитловоi HepyxoMocTi, якi
господарювання м€rлого та середнього
дiяльнiсть в м€lлих архiтектурних формах та

використовуються суб'ектами
бiзнесу, що провадять свою
на ринках

100

об'екти HepyxoмocTi, що перебувають у власностi релiгiйних органiзацiй,
статути (положення) яких заре€стровано у встановленому законом порядку,
та використовуються виключно для забезпечення iхньоi статутноi
дiяльностi, включаючи Ti, в яких здiйснюють дiяльнiсть заснованi такими
релiгiйними органiзацiями добродiйнi заклади (притулки, iнтернати, лiкарнi
тощо), KpiM об'ектiв HepyxoMocTi, в яких здiйснюеться виробнича та,/або
господарська дiяльнiсть

l00

закладiв незалежно вiд
використовуються для

булiвлi дошкiльних та загальноосвiтнiх навчz}льних

форми власностi та джерел фiнансування, lцо
надання ocBiTHix послуг

100

об'скти нежитловоТ HepyxoMocTi державних та комунi}льних дитячих
санаторно-курортних закладiв та закладiв оздоровлення та вiдпочинку
дiтей, а також дитячих санаторно-курортних закладiв та закладiв
оздоровлення i вiдпочинку лiтеЙ, якi знаходяться на балансi пiдприемств,
установ та органiзацiй, якi с неприбутковими i BHeceHi контролюючим
органом до Реестру неприбуткових установ та органiзацiй.

100

об'екти житловоi HepyxoмocTi, якi нt}лежать багатодiтним або прийомним
сiм'ям, у яких вихову€ться п'ять та бiльше дiтей

100

Секретар сiльськоТ ради А.Л. Белiнська



I/KPAiHA
РОЖНIВСЬКА СIЛЪСЬКА РАДА

БровАрсъкого рАЙону киiвсъкоi оБлАстI
рIшЕння

" ПрО встановлення ставок та пiльг iз сплати земельного податку :нa202l piK ''

заслухавши iнформацiю сiльського голови про необхiднiсть затвердження ставок та
пiльг зi сплати земельного податку на 202l piK, керуючись абзацаr" "дру."м i TpeTiM пункту
284.1 cTaTTi 284 Податкового кодексу УкраiЪи та пунктом 24 частинп пеiшоi cTaTTi 26 Закону
УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi", сесiя Рожнiвськоi сiльсiкоi ради

ВиРIшиЛА:
1. Установити на територii Рожнiвськоi сiльськоТ ради Броварського району

киiъськоi областi:
1) ставки земельного податку згiдно з додатком 1;
2) пiльги для фiзичних та юридичних осiб, наданi вiдповiдно до пункту 284.1 cTaTTi 284

Податкового кодексу УкраТни, за перелiком згiдно з додатком 2.2. Оприлюднити вказане рiшення на офiцiйному сайтi3. Контроль за виконанням рiшення покласти на
планування, бюджету, фiнансiв i цiн.

4. Рiшення набирае чинностi з 0l сiчня 2021 року.

сiльський голова

Секретар сiльсько[ ради
с. Рожни
вИ 04 червня 2020 року

Рожнiвськоi сiльськоi ради.
постiйну комiсiю з питань

В.М. Кабиш

ЛЪ 11б3 54 сесiя 07 скликання



Адмiнiстративно-територiа_пьнi одиницi або
на якi поширюеться дiя шення

Додаток 1

до рiшення про встановлення ставок
та пiльг iз сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням Рожнiвськоi'сiльськоi рали
вiд 04 червня 2020 р. J\Ъ 1163

населенi пункти, або територiТ об'еднаних

стАвки
земельного .rодаr*у'

Ставки встановлюються на2О27 piK та вводяться в дiю з 01 сiчня 2021 року.

Найменування адмiнiстративно-територiальноТ
одиницi або населеного пункту, або територiТ

3200000000

3200000000

01

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

об'сднаноi те la,'IbHO1

село Рожни киiвськоi областi

Рожнiвська сiлська рада Броварського району
китвськоi областi

Землi сiльськогосподарського призначення

0,з 0,3 0,з!ля ведення товарного
сiльськогосподарського виробницr"аО

,Щля велення фермерського .осподарсr"u4

Для ведення особистого селянського
4

господарства

Для ведення пiдсобного сiльського
4господарства

.Щля iндивiдуального садiвництваа

.Щля колективного садiвництваа

!ля город""цr"u4

,Щля сiнокосiння i випасання худобиа

Для дослiдних i навчаJIьних цiлей

0,30,30,3

1

1 0,1

1 0,1

l 0.1

0,1

0,1

0,1

Код
згiдно з

коАтуу
322 1 200000 з22|287201

з22|287200

Ставки подur*у3
вiдсоткiв нормативноТ грqш9ц9i 9цiццц

]
Вид цiльового призначення земель'

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов)

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки
за межftми

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцiнку яких не
пDоведено

2код
а

наименчвання
для

юридични)
осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридични)

осiб

дJ.

фiзичних
осiб

Код
областi

l



Ставки подаrку3
вiдсоткiв нормативноТ гоошовоТ olriH

Вид цiльового призначення земель2
за земельнi дiлянки,
нормативну грошов)

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
_дцсцез"а*одження)

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцlнку яких не

код2 наименування'
для

юридични)
осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридични)

осiб

для
фiзичних

осiб
01.10

01.1 1

01.12

01.13

01.14

!ля пропаганди передового досвiду
ведення сiльського господарства

Щля надання послуг у сiльському
господарствi

Щля розмiщення iнфраструктури оптових
ринкiв сiльськогосподарськоi' продукцiТ

!ля iншого сiльськогосподарського
призначення

Щля цiлей пiдроздiлiв 0l .0l -01 . l3 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

0,30,3

02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

03

03.01

0з.02

0з.Oз

Щля будiвництва i обслуговування
житлового будинку, господарських
булiвель i споруд (присадибна дiлянка)а

Щля колективного житлового будiвництваа

Щля будiвництва i обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

Щля будiвництва i обслуговування будiвелi
тимчасового проживання

{ля будiвництва iндивiдуальних гаражiв

Щля колективного гаражного будiвництва

ffля iншоi житловоi забудови

Щля цiлей пiдроздiлiв 02.01-02 .07 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi житловоТ забулови

l
1

l

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

Землi громадськоi забудови

!ля будiвництва та обслуговування
будiвель органiв державно'i влади та
мiсцевого самоврядуван"я4

!ля булiвництва та обслуговчвання
булi вель закладiв освiти{

Щля будiвництва та обслуговування
будiвель закладiв охорони здоров'я та
соцiальноТ допомоги'

!ля будiвництва та обслуговування
будiвель громадських та релiгiйних

03.04

0,1 0,1

1

1

l

l

0

00



0
0з.05

03.06

0з.07

03.08

0з.09

03.1 0

03.1 1

03.12

03.13

органlзацlи

,Щля булiвництва та обслуговування
булiвель закладiв культурно 

^просвiтничького обслуговування'

,Щля булiвництва та обслуговування
бrлiвiq екстериторiшtьних органiзаuiй та

органlв

,Щля булiвництва та обслуговування
будiвель торгiвлi

.Щля булiвництва та обслуговування
об'ектiв туристичноi iнфраструктури та

закладiв громадського харчування

,Щля будiвництва та обслуговування
булiвель кредитно-фiнансових установ

,Щля будiвництва та обслуговування
булiвель ринковоТ iнфраструктури

Щля будiвництва та обслуговування
булiвель i спорул закладiв науки

,Щля будiвництва та обслуговування
булiвель закладiв комунального
обслуговування

Щля булiвництва та обслуговування
булiвель закладiв побутового
обслуговування

0,5

0,5

0,5

0,5

0з.l4 ,,Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
op.uri" ДСНС4

03.15 ,Щля будiвництва та обслуговування iнших
булiвель громадськоi забулови

0З . 1 6 ,Щля цiлей пiдроздiлiв 03 ,01 -03 , 1 5 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

0,50,5

04

04.01

04.02

04.03

Вид цiльового призначення земель

Ставки подurпу3
вiдсоткiв нормативноi грошовоi оцiн

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов)

оцiнку яких
проведено

(неза-ltежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцiнку яких не
проведено

2код
1

найменування-
для

юридични)
осiб

для
фiзичниr

осiб

для
юридични)

осiб

для
фiзичних

осiб



Ставки подаr*уJ
(вiдсоткiв нормативноТ грошовоi опiнки

Вид цiльового призначення земель2

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов)

оцlнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцlнку яких не
пDоведено

код2 ., 1наименування-
для

юридични)
осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридични)

осiб

для
фiзичних

осiб
04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

04.11

05

06

06.01

0б.02

06.0з

06.04

Щля збереження та використання
ботанiчних садiва

!ля збереження та використання
зоологiчних паркiв

Землi рекреацiйного призначення07

07.01

07.02

07.0з

07,04

07.05

!ля будiвництва та обслуговування
об'ектiв рекреацiйного призначенrя4

Щля будiвництва та обслуговування
об'ектiв фiзичноТ культури i спортуа

,щля iндивiдуального дачного будiвництва 1

.Щля колективного дачного будiвництва l
Щля цiлей пiдроздiлiв 07.01-07.04 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

10,1 1

0,1

0,1

0,1 1о-' 
1

0,1

0,1

0,1



08 Землi iсторико-культурного призначення

08.01 !ля забезпечення охорони об'сктiв
культурноi спадшини

08.02 .Щля розмiщення та обслуговування
музейних закладiв

08.03 .Щляiншогоiсторико-культурного
призначення

08,04 Для цiлей пiдроздiлiв 08.01-08.03 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

09 Землi лiсогосподарського призначення

09.01 Для ведення лiсового господарства i 0,1 0,1 0,1 0,1

пов'язаних з ним послуг

09.02 ,Щля iншого лiсогосподарського 0,1 0,1 0,1 0,1

призначення

09.0З Щля чiлей пiдроздiлiв 09.01-09.02 та для 0,1 0,1 0,1 0,1

збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

10 Землi водного фо"ду

10.01 Щля експлуатачiт та догляду за водними 1 0,1 1 0,1

об'ектами

10.02 ,Щля облаштування та догляду за 1 0,1 1 0,1

прибережними захисними смугами

l0.0З .Щля експлуатачiТ та догляду за смугами
вiдведення

10.04 Щля експлуатацii та догляду за 1 0,1 l 0,1

гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими спорудами l каналами

10.05 Для доглялу за береговими смугами 1 0,1 1 0,1

водних шляхlв

10.06 .Щля сiнокосiння 1 0,1 1 0,1

10.07 Щля рибогосподарських потреб 1 0,1 1 0"1

10.08 Щля культурно-оздоровчих потреб, 1 0,1 1 0,1

рекреаuiйних, спортивних i туристичних
цiлей

10.09 .Щляпроведеннянауково-дослiднихробiт

10.10 .Щля булiвництва та експлуатацiТ
гiлротехнiчних, гiдрометричних та

Ставки подаrку3
iB нормативноТ грошовоТ оцiнки

Вид цiльового призначе"ня зе*ел"2

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов)

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцiнку яких не
пDоведено

2код найменування2
для

юридични)
осiб

для
фiзичниl

осiб

для
юридични)

осiб

для
фiзичних

осiб



Вид цiльового призначення зеr"п"'

Ставки подаrку''
вiдсоткiв нормативноi грош оцiнки

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов}

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд
мiсцезнаходження)

за земельнr дшянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошов)

оцiнку яких не
проведено

код2 найменування2
для

юридични
осiб

для
фiзичниr

осiб

для
юридични)

осiб

для
фiзичних

осiб

10.1 l

l0.12

11

1 1.01

||.02

1 1.03

1 1.04

1 1.05

I2

|2.0l

12.02

12.0з

|2.04

лiнiйних споруд

!ля будiвництва та експлуатацii санаторiiЪ
та iнших лiкувально-оздоровчих закладiв у
межах прибережних зЕжисних смуг MopiB,
морських заток i лиманiв

Для цiлей пiдроздiлiв l0.01-10.11 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi промисловостi

Щля розмiщення та експлуатацii основних, 1

пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд
пiдприемствами, що пов'язанi з
користуванням надрами

Щля розмiщення та експлуатацii основних, 1

пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд
пiдприемств переробноi, машинобулiвноi
та iншоi промисловостi

Щля розмiщення та експлуатацii основних, 1

пiдсобних i допомiжних булiвель та споруд
булiвельних органiзацiй та пiдприемств

Щля розмiщення та експлуатацii основних, l
пiдсобних i допомiжних будiвель та с.поруд
технiчноi iнфраструктури (виробництва та
розподiлення гЕ}зу, постачання пари та
гарячоi води, збирання, очищення та
розподiлення води)

.Щля цiлей пiдроздiлiв 1 1 .0l - l 1 .04 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi транспорту

,Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i -
споруд залiзничного транспорту

[ля розмiщення та експлуатацii будiвель i -
споруд морського транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i 1

споруд рiчкового транспорту

.Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i l
споруд автомобiльного транспорту та
дорожнього господарства"

,Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i -

0,1 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,10,1

l2.05

0,1 0,1



Ставки rrодаrку3

Вид цiльового призначення земель

споруд авiацiйного транспорту

,Щля розмiщення та експлуатацiТ об'ектiв
трубопровiдного транспорту

Щля розмiщення та експлуатацii булiвель i
споруд мiського електротранспорту

.Щля розмiщення та експлуатацii булiвель i
споруд додаткових транспортних послуг та
допомiжних операчiй

.Щля розмiщення та експлуатацii булiвель i
споруд iншого наземного транспорту

Для цiлей пiдроздiлiв |2.0|-|2.09 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi зв'язку

,Щля розмiщення та експлуатацii об'ектiв i 1

споруд телекомунiкашiй

,Щля розмiщення та експлуатацii булiвель та 1

споруд об'ектiв поштового зв'язку

.Щля розмiщення та експлуатацii iнших 1

технiчних засобiв зв'язку

,,Щля цiлей пiдроздiлiв 13.01-13.03, l3.05 та l
для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонлу

Землi енергетики

,Щля розмiщення, булiвничтва, експлуатацii 1

та обслуговування булiвель i спорул
об'сктiв енергогенеруючих пiдприемств,

установ i органiзацiй

,Щля розмiщення, булiвниuтва, експлуатацii 1

та обслуговування булiвель i спорул
об'ектiв передачi електричноi та тепловоi
енергiТ

Для цiлей пiдроздiлiв 14.01-14.02 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Землi оборони

шово1

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцiнку яких не

для
фiзичних

осiб
2код

|2.06

|2.07

12.08

12.09

12.10

13

13.01

13.02

13.03

1з.04

I4

14.01

|4,02

14.03

l5

15.0l .Щля розмiщення та постiйноТ дiяльностi
4

JОРОИНИХ LИЛ

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

00

за земельнi дiлянки,
нормативну грошов

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiд

1

наименування



Ставки подurкуJ
вiдсgткiв нормативноi грошовоТ оцiнки

Вид цiльового призначення зе*ел"'
за земельнi дiлянки,
нормативну грошов}

оцiнку яких
проведено

(незалежно вiл
мiсцезнаходження)

за земельнi дiлянки
за межами

населених пунктiв,
нормативну грошову

оцiнку яких не
пDовелено

код2 -)наименування-
для

юридични)
осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридични>

осiб

для
фiзичних

осiб
15.02 ffля розмiщення та постiйноТ дiяльностi 0 0 0 0

вiйськових частин (пiлроздiлiв)
НацiональноТ гварлii"

15.03 {ля розмiщення та постiйноi дiяльностi 0 0 0 0
.Щержприкордонслужбиа

15.04 Щля возмiщення та постiйноi дiяльностi 0 0 0 0
сБу4

15.05 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 0 0 0 0
!ержспецтрансслужбиа

15.06 .Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 0000
Служби зовнiшньоi розвiдкиа

15,07 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi 0 0 0 0iнших, утворених вiдповiдно до законiв,
вiйськових формуваньа

15.08 !ля цiлей пiдроздiлiв 15.01-15.07 та для 0 0 0 0
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

16 Землi запасу

17 Землi резервного фонду

- 19 Щля цiлей пiдроздiлiв 16-18 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

Секретар сiльськоi ради

0000
.00004

0000

А.Л. Бслiнська

18 Землi загального *ор"сrу"а""оО 0 0 0 0



Щолаток 2

ло рiшення про встановлення ставок
та пiльг iз сплати земельного податку

:|' зАтвЕрджЕно

рiшенням РожнiвськоТ сiльськоi ради
вiд 04 червня 2020 р. ]ф 1163

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичних осiб, наданих

вiдповiдно до пункry 284.1cTaTTi 284 Податкового
кодексу УкраiЪи, iз сплати земельного,,одч,*у'

Пiльги встановлюються на 2021'

з 01 сiчня 2021 року.

piK та вводяться

ддмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднulних

територiальних громад, на якi поширюсться дiя рiшення ради:

Найменування адмiнiстративно-територiа-пьноi
одиниц1

або населеного пункту, або територii об'еднаноi
ьноi громади

3200000000 село Рожни киiвськоi областi

Рожнiвська сiлська рада Броварського району
киiвськоi областi

в дiю

Код
областi

з200000000

Код згiдно з

коАтуу

з221287201'з221200000

з221287200

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв суми

податковог^
зобов'язань,

за piK)

100

100

)( l00

ветерани вiйни та особи, на яких поширюеться дiя Закону УкраiЪи "Про

arurna BeTepaHiB вiйни, гарантii ii соцiатlьного захистУ", Учасники дТО
100

фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок
IJлл-пбrл пrпrтrrrТ кятястпоtъи I -II категооiТ.

100

Звiльнення Bid сlшаmч поdаmку за земельнi diлянкu, переdбачене dля

вidповidноt' Kaпezopii фiзuчнuх осiб пункmом 2sI.] сmаmmi 28l
поdжаmково?о kodekcy Украiнu, поuлuрюеmься на земельнi diлянкu за

ко)lснtL|И вudол,l вuкорuсmання У л|е)tсаХ zранuчнuХ HOPI,I:

dля веdення особuсmоzо селянськоzо zоспоdарсmва - у розлtiрi не бiльul як 2

?екmарu;

dля буdiвнuцmвсj mа обслуzовува

Код
району

3221200000



dля iнduвidуально?о dачноzо буdiвнuцmва - не бiльul як 0, ] 0 Zекmара;
dля буdiвнuцmва iHduBidyaabHux zapaJtciB - не бiльul як 0,0] ZeKmapa;

dля веdення саdiвнuцmва - не бiльul як 0, ] 2 ?екmара.

Bid сплаmu поdаmку звiльняюmься на перiоd dit еduноzо поdаmку чеmверmоi.
Zрупu власнuкlt зел4ельнllх diлянок, земельнl,!х часmок (паtв) mа
землекорuсmувачi 3а ул4овu переdачi 3е74ельн1.1х diлянок mа земельнuх часmок
(паiв) в оренdу ruлаmнukу eduHozo поdаmку чеmверmоi zрупu.

Якulо фiзuчна особа, вllзначена у пункmi 281.1 цiеi сmаmmi, .uас у власносmi
Dекiлька земельнlм diлянок odHozo вudу вuкорlлсmання, mо mака особа dо ]
mравня поmочно2о року поdае пuсьмову заяву у dовiльнiй форл,ti dо
конmролюючо2о ор?ану за мiсцем знахоduсення земельноi' diлянкu про
с а.м о с m iйн е о б р ан н я/ з лt i ну з е л,t е л ь н о i' d i лян кч d ля з а с m о сув ан ня п i л ь zu.

пiльzа почllна€ засmосовуваmuся dо обраноI земельноi diлянкu з базовоzо

caнaTopнo-KypopTHi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй
х органiзацiй iнвалiдiв

громадсьКi органiзацii iнвалiДiв УкраiЪи, пiдприсмства та органiзацii, якi
заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв та спiлкам" .роruдaiп"*
органiзацiй iнвалiдiв i с ik повною власнiстю, де протягом попереднього
кilJIендарного мiсяця кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце
роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв середньооблiковот чисельностi
штатних працiвникiв облiкового складу за умови, що фонд оплати працi
таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менш як 25
вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi
(зазначенi пiдприемства та органiзацii громадських органiзацiй iнвалiдiв
мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право
користування такою пiльгою, який надаеться уповноваженим органом
вiдповiднО до Закону УкраТни "Про основи соцiальноi захищеностi
iнвалiдiв в УкраiЪi"

У разi порушення вимог цiсi норми зазначенi громадськi органiзацii
11"ТТ::1х п9ппие.мства та. органiзацii зобов'язанi сплатити суми податку

бази олiмпiйськоi та паралiмпiйськоi пiдготовки, перелiк яких
MiHicTpiB Украiни

дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно вiд формивласностi i джерел фiнансування, заклади культури, науки (KpiM
нацiональних та державних дендрологiчних паркiвl, освiти, о*оро""
здоров'я, соцiального захисту, фiзичнот культури iu ..rорrу, якi повнiстю

муються за рахунок коштiв де або мiсцевих бюджетiв

державн1 та комунальнi дитячi caHaTopHo-KypopTHi заклади та заклади
оздоровлення i вiдпочинку, а також дитячi .u"uropro-KypopTHi та оздоровчi
заклади Украiъи, якi знаходяться на балансi пiдприсмств, установ та
органiзацiй, якi е неприбрковими i BHeceHi по"rроп.очим органом до
Реестру неприбуткових установ та органiзаuiй. У разi ""пrr..r.rr"я 

таких
пiдприемств, установ та органiзацiй з Ресстру неприбуткових установ та
органiзацiй декларацiя подасться платником податку п

l00

l00

100

100

100



календарних днiв з дня виключення, а податок сплачу€ться починilючи з

мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Реестру

неприбуткових установ та органiзацй

державнi та KoMyHmIbHi центри олiмпiйськот пiдготовки, школи вищот

.пьрrr"поi майстерностi, центри фiзичного здоров'я населення, центри з

ро."rr*У фiзичноТ культурИ i спортУ iнвалiдiв, дитячо-юнацькi спортивнi

школи, а також центри олiмпiйськоi пiдготовки, школи вищоi спортивноi

майстерностi, дитячо-юнацькi спортивнi школи i спортивнi споруди

всеукр;iнських фiзкультурно-спортивних товариств, iх мiсцевих осередкiв

,u 
"iдЪ*р.млених 

пiдрозлiлiВ, Що е неприбутковими та включенi до Реестру

неприбуiкових установ та органiзацiй, за земельнi дiлянки, на яких

розмiщенi ix спортивнi спорули. У разi виключення таких установ та

Ьрганiзачiй з РеесТру неприбуткових установ та органiзацiй, деклараuiя

подаеться платником податку протягом 30 календарних днiв з дня

виключення, а податок сплачу€ться починаючи з мiсяця, наступного за

мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Ресстру неприбуткових установ
та органiзацiй.

100

органи мiсцевого самоврядування 100

комуЕальнi пiДlриемства, засновникttпdи яких € органи мiсцевого

сtlмовDядування

100

релiгiйнi органiзацii та громади 100

Секретар сiльськоi ради А.Л. Бслiнська



!одаток 3
до рiшення 54 cecii 07 сrglикання
PorKHiBcbKo[ сiльськоi ради
вц 04.06.2020 року за ЛЬ 11б5

ПОЛОЖЕННЯ
про турИстичниЙ збiр на територii Рожнiвськоi сiльсько[ ради

1. Загальнi положення

ТуристиЧний збiР встановлюеться на пiдставi ст.2б8 Податкового кодексу Украiни.

2. Платники збору
Платниками збору е громадяни УкраiЪи, iноземцi, а також особи без громадянства, якiприбуваЮть на територiЮ РожнiвсЬпоi .inrauKoi ради, та тимчасово розмiщуються у мiсцяхпроживання (ночiвлi), визначених роздiлом 5 цього Попо*.""".
Платниками збору не можуть бути особи, якi:

а) постiйно проживають' У тому числi на умовах договорiв найму, на територiiРожнiвськоi сiльськоi ради;
б) особи, якi прибули на територiю Рожнiвськоi сiльськоi ради у вiдрядження;в) iнвалiди, дiти-iнвалiди та особи, що cyгrpo"oornyror" iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого);
г) ветерани вiйни;
г) учасники лiквiдацii наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй АЕС;
д) особи, якi прибули на територiю Рожнiвсiкоi сiльськоi ради за путiвками (курсiвками)на лiкування, оздоровлення, реабiлiтацiю до лiкувйьно-профiлактичних,

фiЗКУЛЬryРЕО-ОЗДОРОВЧИХ Та санаторно-курортних закладiв, що мають лiцензiю намедичЕУ практикУ та акредИтацiЮ центрЕLльНого оргаНу викоЕаВчоi владИ, що реалiзуедержавЕу полiтику у сферi охорони здоров'я;
е) дiти BiKoM до l8 poKiB;
е) дитячi лiкувально-профiлактичнi, фiзкульryрно-оздоровчi та ca'aTop'o-KypopTHiзакJIади;
ж) члени ciM'i фiзичноТ особи першого таlабо другого ступеня спорiднення (членамиciM'i фiзичноi особи першого ступеня спорiдйъня вважаються iT батьки, ii чоловiкабо дружина, дiти такоi фiзичноi особи, у ,оrу числi усиновленi. Членами ciM'iфiзичноТ особи другого ступеня спорiдненrr" 

""u*u.ться ij рiднi брати та сестри, iTбаба та дiд з боку MaTepi i з боку батька, o"yn".j, якi тимчасово розмiщуються такоюфiзичною особою у мiсцях проживання (ночiвлi), визначениi роздiлом 5 цьогоположення, що нtlJIежать iй на правi власностi або на правi користування задоговором найму

3. Ставка збору
Ставка зборУ встановлЮеться, за кожнУ лобу ,имчасового розмiщення особи у мiсцяхпроживаЕня (ночiвлi), визначених у роздiлi 5 цього Попо*.r"", у розмiрi:' 0'5 вiдсотка - Для Внутрiшнiо'о Туризму вiд розмiру мiнiмальноf заробiтнот плати,встановленот законом на 1 сiчня звiтного (пьдurпо"ого) року, для однiеi особи заодну добу тимчасового розмiщення;о 5 вiдсоткiв.- для в'iЪного туризмУ вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати,встановленот законом на 1 сiчня звiтного (rооurпо"ого) року, для однiеi особи заодну добу тимчасового розмiщення



4. База справляння збору
Базою справляння збору е загальна кiлькiсть дiб ,rr"ъ.о"ого розмiщення у мiсцях

проживання (ночiвлi), визначених роздiлом 5 цього Положення
!о BapTocTi прожиВання не включаються витрати на харчування чи побутовi послуги

(прання, чистка, лагодження та прасування одяry, взуття чи бiлизнЙ), телефоннi
рахунки, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в'iъд (вiз), обов'яlкове
страхуваНня, витрати на усниЙ та письмовий lrереклади, iншi документZLльно оформленi
витрати, пов'язанi з правилами в'i'зду.

5. Податковi агенти.
СправлянНя зборУ може здiйснюватися З тимчасовОго розмiЩення У таких мiсцях

проживання (ночiвлi):
а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртожитки для при'rжджих, хостели, будинки вiдпочинку,

туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, пансiонати та iншi заклади
готельногО типу, caнaTopнo-KypopTHi заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, KiMHaTa,
садовий будинок, дачний будинок, буль-якi iншi об'екти, що'використовуються длятимчасового проживання (ночiвлi).

справляння збору може здiйснюватися такими податковими агентами:а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими
пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з абзацом З роздiлу 7 цього Положенн", бi."r""r"особами - пiдприемцями, якi надають послуги з тимчасового розмiщення oaio у мiсцях
проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом частиною 1 роздiлу 5 цього Положення,

б) квартирно-посередницькими органiзацiями, якi nunpuun"rTb неорганiзованих осiбз метоЮ ix тимчаСовогО розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених
пiдпунктом "бu абзацу 2 роздiлу 2 цього Положення, Що належать фiзичним особам на
правi власностi або на правi користування за договором найму;

в) юридичними особами' якi уповноважуються сiльською, селищною, мiською радою або
радою обосднанот територiальнот громади, що створена згiдно iз законом та перспективним
планом формування територiй громад, справляти збiр на умовах договору, укладеного звiдповiдною радою.

6. Особливостi справляння збору

платники збору сплачують суму. збору авансовим внеском перед тимчасовим
розмiщенням у мiсцях проживання (ночiвлi) податковим агентам, якi справляють збiр заставками, у мiсцях справляння збору та з дотриманням iнших вимог, визначених
рiшенням сiльськоi ради.

За ОДИН i ТОЙ СаМИЙ ПеРiОЛ ПеРебування платника збору на територii рожнiвськоI
сiльськоТ ради, на якiй встановлено туристичний збiр, rо"rорra справляння збору, вже
сплаченого таким платником збору, не допускасться.

особа здiйснюе тимчасове розмiщення платника збору у мiсцях проживання (ночiвлi),
що належать такiй особi на правi власностi або на,rpu"i користування, виключно занаявностi у платника збору документа, що пiдтверджус сплату ним туристичного зборувiдповiдно до рiшення РожнiвськоТ сiльськоi ради.У разi дострокового залишення особою, 

"nu сплатила туристичний збiр, територiiрожнiвськоi сiльськоi ради, на якiй встановлено туристичний збiр, сума надмiрно сплаченогозбору пiдлягае поверненню такiй особi у встановл."оrу порядку.

податковi агенти ."r".rJ;rl:ЕiJХ!"}*il";,:l:Lаходженням щоквартально, увизначений Для квартального звiтного (податкового) перiоду строк та вiдповiдно доподатковоТ декларацii за звiтний (податковий) квартало або u"u".о""rи внескаМи до З0числа (включно) кожного мiсяця (у лютому - до iB (29) включно) на пiдставi рiшеннясiльськоi ради.



податковi агенти, якi сплачують збiр авансовими внесками, вiдображають у
податковiй Декларацii за звiтний (податковий) квартал суми нарахованих щомiсячних
авансових BHecKiB. При цьому остаточна сума збору, обчислена вiдповiдно до податковоi
декларацiт за звiтний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових
платежiв), сплачу€ться такими податковими агентами у строки, визначенi для
квартального звiтного (податкового) перiоду.

ПОдатковий агент, який мас пiдроздiл без статусу юридичноi особи, що надае послуги
З ТиМчасоВого розмiщення у мiсцях проживання (ночiвлi) не за мiсцем ресстрацiТ такого
ПОДаТКОВОгО агента, ЗобовОязаниЙ зарееструвати такиЙ пiдроздiл як податкового агента
ТУриСТичного збору у контролюючому органi за мiсцезнаходженням пiдроздiлу.

Базовий податковий (звiтний) перiол дорiвнюс календарному кварталу.

Секретар сiльськоi ради А.Л. Бслiнська


