
Дода ток № 1 
До рішення № 76 -  17/ VII 

від 07 липня 2017 року

СТА ВК И  ЕДИНО ГО ПОДАТКУ ДЛЯ Ф ІЗИ ЧН И Х  ОСІБ

№з/п Види діяльності Ставки за 
календарний 

місяць по 
Новоіванівській 
сільській раді 

в % 
відповідно до 
мінімальної 

заробітної плати
01.11.0 Вирощування зернових, технічних та решти 

культур, не віднесених до інших класів 
рослинництва

10

01.12.0 Овочівництво,декоративне садівництво і 
вирощування продукції розсадників

10

01.13.0 Вирощування фруктів , ягід, горіхів, культур 
для виробництва напоїв і прянощів.

10

01.21.0 Розведення великої рогатої худоби 10
01.22.0 Розведення овець, кіз,коней 10
01.23.0 Розведення свиней 10
01.24.0 Розведення птиці 10
01.25.0. Розведення інших тварин і виробництво їх 

продукції
10

01.30.0 Вирощування культур у поєднанні з 
тваринництвом (змішане сільське господарство)

10

01.41.0 Надання послуг у тваринництві 10
01.42.0 Надання послуг у тваринництві, крім 

ветеринарних послуг ,
10

45.21.1 Загальне будівництво будівель (нові 
роботи.роботи з заміни, реконструкції та 
відновлення)

10

45.33.1 М онтаж систем опалення, вентиляції та 
кондиціювання повітря

10

45.33.2 Водопровідні і каналізаційні роботи 10
45.34.9 Інші монтажні роботи 10

45.4 Роботи з завершення будівництва 10
45.41.0 Ш тукатурні роботи 10
45.42.0 Столярні роботи 10
45.43.1 Роботи з покриття підлоги та облицювання стін 

плиткою
10

45.43.9 Інші види діяльності, пов'язані з покриттям 
підлоги і стін

10

45.44 Фарбування та скління 10
45.44.1 Роботи з скління 10
45.44.2 Малярні роботи 10



45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва 10
50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів за замовленням населення
10

50.30.2 Роздрібна торгівля автотоварами 10
50.30.3 Посередницька торгівля автотоварами 10
51.11.0 Посередництво в торгівлі 

сільськогосподарською сировиною.живими 
тваринами.текстильною сировиною та 
напівфабрикатами

10

51.13.0 Посередництво в торгівлі деревиною та 
будівельними матеріалами

10

51.15.0 Посередництво в торгівлі меблями ,речами 
домашнього вжитку і залізними товарами

10

52.1 1.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно з продовольчим 
асортиментом

10

52.12.0 Роздрібна торгівля в ;неспеціалізованих 
магазинах без переваги продовольчого 
асортименту

10

52.2 Роздрібна торгівля продовольчими товарами 
& спеціалізованих магазинах

10

52.21.0 Роздрібна торгівля-фруктами та овочами 10
52.22.0 Роздрібна торгівля м ’ясом і м 'ясним и 

продуктами
10

52.23.0 Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і 
молюсками

10

52.24.1 Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними 
виробами

10

52.24.2 Роздрібна торгівля кондитерськими виробами 10
52.44.1 Роздрібна торгівля меблями 10
52.44.2 Роздрібна торгівля побутовими товарами 10
52.44.9 Роздрібна торгівля побутовими прикладами та 

виробами, не віднесеними до інших 
угрупувань

10

52.45.1 Роздрібна торгівля електропобутовими 
приладами

10

52.45.2 Роздр і бн а то р г і вл я рад і отел е в і з і й ними 
товарам и

10

52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами . 
фарбами і склом

10

52.47.1 Роздрібна торгівля книгами 10
52.47.2 Роздрібна торгівля газетами і журналами 10
52.47.3 Роздрібна торгівля канцелярськими товарами 10
52.48.9 Роздрібна торгівля непродовольчими 

товарами, не віднесеними до інших угрупувань
10

52.71.1 Ремонт взуття 10
52.71.2 Ремонт виробів з шкіри та інших матеріалів 10
52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та

відеоапаратури
10

52.72.2 Ремонт інших електропобутових товарів 10
52.73.1 Ремонт годинників 10і ^

 
і ^І Гхі 
'Г, Ремонт предметів особистого користування та 10



домашнього вжитку, не віднесених до інших 
у групувань

52.74.1 Ремонт і переробка одягу 10
52.74.9 Ремонт інших предметів особистого 

користування і домашнього вжитку
10

60.21.1 Пасажирський автомобільний грай спорт 10
60.22.0 Пасажирські і транспортні перевезення 10
60.23.0 Інші автомобільні пасажирські перевезення 10
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного 

транспорт)
10

72.50.1 Технічне обслуговування га іремоіп офісної 
техніки

10

72.50.2 Технічне обслуговування та ремонт 
ком п ’ ютер н ої тех н і к и

10

93.03.0 Ритуальні послуги 20
93.05.0 Інші індивідуальні послуги 10



Додаток №

Ставки торгових патентів для юридичних та фізичних осіб.

Згідно пп. 267.3.1 и .267 .3  ст.267 Податкового кодексу України №  2755- VI від 
02.12.2010 р. ставку збору за впровадження торгівельної діяльності та діяльності з 
надання платних послуг встановити з розрахунку на календарний місяць у 
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня календарного року.

267.3.2. Ставку збору за проведення горгівельпої діяльності та діяльності з 
надання платних послуг встановити в таких межах:

на території населених пунктів сільської ради - 0.1 розміру мінімальної 
заробітної плати.

Затвердити вартість торгових патентів для здійснення роздрібної торгівлі для 
юридичних та фізичних осіб згідно внесених змін Податковим кодексом України.



І  є и  І  с й о

У К Р А І Н А

МІС ІДЕ В Е СА МО В РЯДУ В АГ ІНЯ 
НОВО ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Юр'ївський район Дніпропетровська область

Сімнадцята сесія

Р 1 III Б II 1-І Я
Про місцеві податки та збори на 2018 рік.

Згідно технічної  документаці ї  з нормативної  грошової  оцінки земель населених 
пунктів Новоіванівської  сільської  ради, затвердженої  сесією сільської  ради за №  101
17/VI від 25.12.2012рок> та ст.26 п.35,ст.33 п.1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Закону України «Про плату за землю» , керуючись ст.ст.215, 
266,267.274 п.1,2 .276 гі.1. 281. 293 Податкового кодексу України, з метою забезпечення 
нарахування земельного податку, своєчасного та повного надходження до бюджету плати 
за землю, сільська рада вирішила:

1.Відповідно до ст. 10 «Місцеві податки та збори» Податкового Кодексу України 
встановити ставки єдиного податку та збір іа проведення деяких видів 
підприємницької  діяльності для суб 'єктів  малого підприємництва фізичних осіб першої 
та другої  груп.

2.Ставки єдиного податку для третьої  та четвертої групи платпнків єдиного податку 
встановлюються в розмірах визначених п.293.Зет.293 Податкового Кодексу України.

3.У разі здійснення платниками єдиного по щтку першої та другої  груп кількох видів 
господарської  діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 
встановлений для таких видів діяльності.

4.Затвердити ставки Єдиного податку по видах діяльності відповідно до 
класифікації  видів економічної  діяльності,  затвердженої  Наказом Держстандарту 
України від 22.10.1996 року № 441  ( і з  змінами та доповненнями (Додаток 1)

5.Затвердити ставки земельного податку згідно (додатку №  3)
(кВстанови ти ставки податку па об 'єк ти жи тлової і а нежи тлової 

нерухомості зг ідпо(  податку № 4 ) .
7. Затвердити транспортний податок для юридичних та фізичних осіб.(додаток №5).
8. Затвердити акцизний податок для юридичних та фізичних ос і б. (додаток- №6).
9.Затвердити пільги щодо спла ти земельного податку для юридичних осіб.(додаток 

№7)
10. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року .
11 .Дане рішення оприлюднити шляхом розміщення на веб-сайті Новоіванівської  

сільської ради та на дошці оголошень
12. Контроль за виконанням даноп 

бюджет)-.
Сільський голова:/

Село Повоіванівське 
№ 7 6 -  7 VII 
07 липня 201 7 року

па постійну комісію з пи тань 

.С. Калі піч

ЗАХ ДНО-ДОНБАСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ДНІПР. ОБ
/9/1324С /10 від 2f.07.2017
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г
Додаток №  З

Про ставки земельного податку па 2017 рік

Згідно ст. І Іодаткового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 - 
VI та закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №  71 - V
III, прийнятого 28 грудня 2014 рок\

1.Ставка земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення :

- для ріллі, сінокосів  та пасовищ -  0,3 % від нормативно - і р о т о в о ї  оцінки 
землі;

- для багаторічних насаджень -  0,3% від нормативно - грошової оцінки 
землі;

1. Орендна плата па землі комерційного використання в межах 
населених пунктів складає 1 0 %  від грошової  оцінки землі.

3 .Орендна плата па зєіущ і під забудовами в межах населених 
пунктів для обслуговування сільськогосподарського виробництва 
складає 5 % від нормативно - грошової оцінки землі.



Додаток № 4

Ставка податку па о б ’єкти житлової  та нежитлової  нерухомості

Згідно ст. 266 1 Іодаткового кодексу України №  2 7 5 5 - VI від 
02.12.2010 р.та Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової  
реформи» №  71 - V - 111 ,прийнятого 28 грудня 2014 року податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної  ділянки встановити з розрахунку за 1 кв.м. 
о б ’єктів житлової  та нежитлової  нерухомості:

266.4.1. Ставки податку встановлюється за рішенням сільської  ради 
0,5 відсотка від мінімальної  заробі тної к л а н і -

- д л я  квартири, незалежно від їх кількості,  житлова 
площа якої перевищує 60 кв.метрів,

- житлового  будинку , незалежно від їх кількості, 
житлова площа якого перевищує 120 кв.метрів;

- для різних видів о б ’єктів житлової  нерухомості,  в тому числі їх 
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку 
кварі ир та житлових будинків, у тому числі їх часток)-180 кв.метрів;

Податок на о б ’єкти житлової  нерухомості,  що перевищують встановлену 
пільгу для фізичних осіб складає:

- 0,1 відсотка від мінімальної  заробі гної пла т и - - для різних ви Ців 
о б ’єктів жи тлової нерухомості,  що перебувають у власності одного 
платника податку, сумарна жи тлова площа яких перевищує 180 
к в. метрів;

Податок на о б ’єкти нежитлової  нерухомості  для фізичних осіб складає:
0,1 відсотка ві і мінімальної  заробі гної плати -  для о б ’єктів 
нежи тлової нерухомості,  що перебувають у власності пла ї пика 
податку.



Дода ток №5

Ставка транспортного податку на 2017 рік

Транспортний податок встановлю* ться у відповідності з Податковим 
кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI та законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» №  71 -V-! 11, 
прийнятого 28 грудня 2014 року

[ .Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні  особи, в 
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі,  які використовувалися до 5 років і 
мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі,  які використовувалися 
до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Базою

г  • поподаткування є легковий авгомооіль, що є оо єкто м  оподаткування.

3.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом 
оподаткування.

4 .Податок сплачується за місцем розташування об'єктів оподаткування 
і зараховується до місцевого бюджету.

5.'Транспор іний  податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлснпя-рішсння;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які в ідображаються в річній 
подаї ковій декларації.



Дода ток №7

Перелік юридичних осіб, які зв ільняються від сила ги земельного
податку на 2017 рік

1. Заповідники, у чому числі історико-культуриі,  національні природні 
парки, заказники (крім мисливських),  парки державної  та комунальної 
власності,  регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і 
зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки 
садово-паркової о мис тец тва.

2. Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних 
закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

3. Органи державної  влади та органи місцевого самоврядування, оріани 
прокуратури, заклади, установи та організації , спеціалізовані санаторії 
України для реабілітації , лікування та оздоровлення хворих, військові 
формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України 
та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються  за 
рахунок коші ів державної о або місцевих бюджетів.

4. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від 
їх підпорядкованості,  у том) числі дитячі санаторно-курортні  та оздоровчі 
заклади України, які знаходяться па балансі підприємств, установ та 
організацій.

5. Релігійні організації  України, статути (положення)  яких зареєстровано 
у ветаповлепом) законом порядку, за земельні ділянки, надані для 
будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для 
забезпечення їх діяльності,  а також благодійні організації , створені 
відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибу тків.

6. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій 
інвалідів, реабілі таїийпі установи громадських організацій інвалідів.

7. Громадські організації  інвалідів України, підприємства та організації , 
які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських 
організацій інвалідів і є їх новпою власністю, де протягом попереднього 
календарної о місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 
становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом звітного період)' не менш як 25 відсотків суми 
загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації  громадських організацій інвалідів 
мають право застосовувати цю гіільїу за наявності дозволу па право 
користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом 
відповідно до Закону України "І Іро основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації  
інвалідів, їх підприємства та організації  зобов’язані сплатити суми податку за



відповідний період, проіндексовані  з урахуванням інфляції,  а також штрафні 
санкції згідно із законодавством.

8. Дошкільні  та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм 
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони 
здоров'я,  соціального захисту, фізичної  культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

9. І Іідприсмства, установи, організації , громадські організації  
фізкультурію-сгюртивпої спрямованості,  у том) числі аероклуби та 
авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за 
земельні ділянки,  па яких розміщені спортивні споруди, що 
використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та 
навчально-тренувального процесу збірних команд України і в и д і в  спорту та 
підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та параолімиійської  
підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

10. Платники ф іксован ою  сільськогосподарського податку за земельні 
ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського 
товаровиробннцтва.

І 1. Нрвостворепі фермерські господарства протягом трьох років, а в 
трудонедостатпіх населених пунктах - протягом п ’яти років з часу 
передачі їм земельної ділянки у власпісіь.


