
 
МИШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шостого скликання  
РІШЕННЯ 

 
 

30 січня 2015року                              с.Мишів                                  № 31/10-1 

 

Про місцеві податки і збори 

 

     Керуючись   п.24 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про  внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких  законодавчих  актів  України  щодо податкової  реформи» 

від 28.12.2014 року  № 71 – VІІІ, Мишівська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Мишівської  сільської ради  податки, які 

складаються з: 

      1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ; 

      1.2. плати за землю в частині земельного податку ; 

      1.3. єдиного податку; 

      1.4.транспортного податку; 

      1.5. акцизного податку . 

   2.   Встановити  наступні ставки    : 

 

2.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів   

житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності  фізичних та 

юридичних осіб, у відсотках  до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м.          

бази оподаткування: 

 - для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності             

фізичних осіб- у розмірі 0,2 відсотка; .                                                                                                                  

- для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності юридичних 

осіб - у розмірі    1     відсотка ;                                                                                                                       

- для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних 

осіб - у розмірі     0,01     відсотка ; 

 - для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

юридичних осіб - у розмірі     1     відсотка.   

                                                                                                                 



  Встановити граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база   

оподаткування: 

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв.м. 

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв.м. 

- для різних типів 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) – 180 кв. метрів. 

    

2.2.  Ставка земельного податку : 

-  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 

0,1 %    від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь 

у розмірі    0,1 %      від їх нормативної грошової оцінки.  

 -  за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної власності) нормативну 

грошову оцінку яких проведено, у розмірі    1%    від їх нормативної грошової 

оцінки. 

  - за земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів і 

нормативну грошову оцінку яких не проведено,  в розмірі  0.1%  від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.  

 

3. Затвердити розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності для І та ІІ груп платників єдиного податку 

відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року: 

        - для першої групи платників  єдиного податку – 10 %  ; 

         - для  другої групи платників  єдиного податку – 20 % . 

4. Затвердити транспортний  податок у розмірі 25000 гривень за кожен 

легковий  автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

                                                                                                                             

5.Затвердити акцизний  податок  з реалізації суб’єктами  господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків.   

 

6.  Направити копію рішення  до Іваничівського відділення  Нововолинської             

об’єднаної  державної  податкової  інспекції  ДФС у Волинській області . 

 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з 

питань бюджету. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        Г.Романнюк 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ІВАНИЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шостого скликання  

РІШЕННЯ 
 

від   27.03. 2015 року № 33/3         

              с .Мишів                

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку  

 

         Керуючись п. 28 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України « Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28.12.2014 року № 71-V111, розглянувши клопотання Іваничівського ЦПМСД 

за № 56/1.6-2.15 від 10.02.2015 р., відділу освіти Іваничівської РДА за № 

0334/06/2.15 від 19.02.2015 р.,Волинського обласного управління водного 

господарства Луцького МУВГ за № 83/5/12-15 від 09.02.2015 р., Мишівська 

                      сільська  рада  в и р і ш и л а: 

      

1. Звільнити від сплати земельного податку земельні ділянки, які перебувають у 

власності або постійному користуванні органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в 

установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного 

державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими: 

     

1. Мишівська сільська рада                                    0.1108 га; 

2. Дитячий садочок «Дюймовочка»                      0.4234 га; 

3. Клуб с. Мишів                                                     0.2741 га; 

4. Клуб с.Іванівка                                                    0.5000 га; 

5. Клуб с. Древині                                                   0.3511га; 

6.ЗОШ с.Мишів                                                       3.0479 га; 

7. ЗОШ с.Іванівка                                                    0.3623 га; 

8.ЗОШ с.Древині                                                     0.5037 га; 

9. ФАП с.Мишів                                                       0.108 га; 

10.ФАП с.Іванівка                                                    0.508 га; 

11.ФАП с.Древині                                                    0.0724 га; 

12.ФАП с.Лугове                                                      0.1100 га; 

13. Луцьке УОС                                                        7.7676 га; 

         

              

 

  Сільський голова                                     Г.Г. Романюк 

 



                                                            
                            МИШІВСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА 

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                         Сьомого  скликання 

                                                                         РІШЕННЯ 
 
23.12. 2015року                         с. Мишів                                  № 3/7 

 

Про  внесення  змін до рішення сільської ради  

«Про місцеві податки і збори від 30.01.2015р №31/10» 

 

              Керуючись  ст. 274 п.1  Податкового Кодексу України та ст.26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

                            Мишівська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

          Внести зміни до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори від 

30.01.2015р №31/10»  у пункті 2.2 та  встановити  наступні ставки    : 

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). 

1.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено встановлюються  в розмірі 1% НГО крім нижчезазначених, а саме: 

1.1.1.   Сільськогосподарські угіддя  - 0,1% НГО 

          1.1.2. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 0,1 % 

1.2.За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)  -  

1% НГО : 

    1.3. За земельні ділянки , надані для комерційного використання 3% від 

нормативної грошової оцінки. 

2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 

встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по 

області. 

    3. Ставка за земельні ділянки , надані для залізничного транспорту в 

розмірі   1% НГО. 

        4. Ставка податку за сільськогосподарські угіддя, нормативну грошову 

оцінку яких проведено  для фізичних осіб – громадян  встановлюється у 

розмірі: 

    -    присадибні ділянки   0,04%  

    -    ріллі  0,1 %0,3 

    -    сіножаті та пасовища  0,5% 

    -    садівництва  0,03% 

         



 

 

    5.  Пункт 2.2 рішення № 31/10 від 30.01.2015року «Про  ставки податку на    

        земельні  ділянки на території  Мишівської  сільської ради» відмінити. 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з  

        питань бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        Г.Романюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 
 
20.02. 2017року                         с. Мишів                                  № 11/4   

 

Про  внесення  змін до рішення сільської ради  

«Про місцеві податки і збори від 23.12.2015р №3/7» 

 

Керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до  Законів України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році», від 21.12.2016 р. №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»   

 

                            Мишівська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Внести зміни до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори 

від 23.12.2015р №3/7» « Про податок на майно в частині плати за землю» 

а саме :     

- в пункті 4  в п.п  рілля  «0,1%» замінити на цифри  «0,3%». 

 

2. Внесені зміни вступають в силу 01.01.2017 року . 

  

       3. Пункт 4 рішення № 3/7  від 23.12.2015року «Про  ставки податку на    

        земельні  ділянки на території  Мишівської  сільської ради» відмінити. 

 

       4. Направити копію рішення  до Іваничівського відділення  Володимир-

Волинської об’єднаної  державної  податкової  інспекції головного  управління 

ДФС у Волинській області . 

 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з  

        питань бюджету. 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        Г.Романюк 
 
 

 



 
МИШІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого  скликання 

РІШЕННЯ 

 
30.05.2017року                         с. Мишів                                  №  13/8 

 

Про  внесення  змін до рішення сільської ради  

«Про місцеві податки і збори від 23.12.2015р № 3/7» 

 

              Керуючись  ст. 274 п.1  Податкового Кодексу України та ст.26 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

                            Мишівська  сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

       1.  Внести зміни до рішення сесії сільської ради «Про місцеві податки і 

збори від 23.12.2015р №3/7»  у п. 3 «Ставка за земельні ділянки , надані для 

залізничного транспорту в розмірі   1% НГО ріллі » ,   замінити  

«Ставка земельного податку за земельні ділянки, надані для залізничного 

транспорту , нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановити  у 

розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.» 

 

      2. Внесенні зміни до рішення вступають в силу з 01.01.2017 року. 

 

      3. Направити копію рішення  до Іваничівського відділення  Володимир- 

          Волинської об’єднаної  державної  податкової  інспекції головного   

          управління ДФС у Волинській області . 

  

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        Г.Романюк 


