
 
Сімнадцята сесія 

Смолінської селищної ради 

сьомого скликання 

Маловисківського району    Кіровоградської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 12 липня 2017 року                                                                                    № 229 

                                                                             смт.Смоліне 

 

Про встановлення на території Смолінської селищної ради  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік 

 

Керуючись ст.25, п.24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Податковим кодексом України, Смолінська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об’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: 

1.2.1. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 

частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за 

незалежну їй частку; 

1.2.2. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 

сумісній власності кількох осіб, але не поділеній в натурі, платником податку є 

одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено 

судом; 

1.2.3. Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 

сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна 

з цих осіб за незалежну їй частку. 

 

1.3. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 

його частка. Не є об’єктом оподаткування об’єкти житлової та нежитлової 

нерухомості відповідно до п.п.266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України. 

 

1.4. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, 

в тому числі його часток. 

 

1.5.  Пільги з податку. Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до: 

1.5.1. Об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів 

перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої п.п. 266.4.1. 

Податкового кодексу України. 

1.5.2. Об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 

одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності). 

 

 



1.6. Ставки податку: 

1.6.1. Для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної 

особи – платника податку: 

База оподаткування 

Ставка податку за 1 кв.м. у 

відсотках (%) від мінімальної 

заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного 

(податкового) року 

Квартира/квартири незалежно від їх кількості, площа 

якої/яких перевищує 60 кв.м. 

0,25 % 

Житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості 

площа якого/яких перевищує 120 кв.м. 

1 % 

Для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому 

числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності 

платника податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), площа якого/яких 

перевищує 180 кв.м. 

1 % 

1.6.2. Для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

юридичних осіб: 

База оподаткування 

Ставка податку за 1 кв.м. у 

відсотках (%) від мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня звітного (податкового) року 

Квартира/квартири незалежно від їх кількості 1 % 

Житловий будинок/будинки незалежно від їх 

кількості 

1 % 

Для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в 

тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у 

власності платника податку квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) 

1 % 

1.6.3. Для об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб: 

База оподаткування Ставка податку за 1 кв.м. у відсотках (%) від мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року 

Які використовуються в 

комерційних цілях 

0,05 % 

Які не використовуються 

в комерційних цілях 

0,05 % 

 

1.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

1.8. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 

зараховується до селищного бюджету.  

 

1.9. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

1.9.1. Фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

1.9.2. Юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

 

2. Копію даного рішення направити до Маловисківського відділення Новоукраїнського 

ОДПІ у Кіровоградській області та в бухгалтерію селищної ради 

 

 

Селищний голова                                             М.М.Мазура 

 

 


