
Продовження додатка 1

№
п/п

Види м ісцевих 
податків

П латники Розміри ставок

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не 
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, 
які перебувають з ними у трудових відносинах, не 
обмежена т а  юридичні особи -  суб'єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми, у яких 
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 
5 000 000 гривень;
4) четверта група - сільськогосподарські' 
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 
виробництва за  попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Не можуть бути платниками єдиного податку 
суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні 
особи - підприємці), визначені пунктом 291.5 статті 291 
Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями

Для третьої групи платників єдиного податку відсоткова ставка єдиного податку в 
розмірі:
- З відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим 

кодексом України зі змінами і доповненнями;
- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку.
Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара 

сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) 
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування).

Збір за м ісця для 
паркування 
транспортних 
засобів

Ю ридичні особи, їх філії (відділення, 
представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з 
рішенням міської ради організовують та  провадять 
діяльність із забезпечення паркування транспортних 
засобів на майданчиках для платного паркування та 
спеціально відведених автостоянках

0,015 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, за кожний день провадження діяльності із забезпечення 
паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної 
ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності

Туристичний  збір Громадяни України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які прибувають на територію міста 
Чернігова, та  отримують (споживають) послуги з 

расового проживання (ночівлі) із зобов’язанням 
^ а ф іщ й ^ ї^ с ц е  перебування в зазначений строк

1 відсоток вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених місцях 
(готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих та  інші заклади готельного типу, 
санаторно-курортні заклади, будинки (квартири), що належать фізичним особам на 
праві власності або на праві користування за договором найму, в які направляють 
неорганізованих осіб на поселення) за вирахуванням податку на додану вартість

М іський В. А. А трош енко

Д одаток  1
д о  р іш ення м іської ради "ЗО" січня 2015 року 
"П ро місцеві податки" (47  сесія 6 скликання) 

у  редакції ріш ення м іської ради "21" грудня 2017 року №  26/У1І - 14

Місцеві податки та розміри їх ставок

№
п/п

Види м ісцевих 
податків

П латники Розміри ставок

1 2 3 4
1. П одаток на майно

1.1. П одаток на 
нерухом е майно, 
відм інне від 
зем ельн ої ділянки

Фізичні та  юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості

За 1 кв. метр житлової площі об’єкта ж итлової та/або нежитлової нерухомості у 
відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року.
- 0,375 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, 
або житлового будинку/будинків, загальна площ а яких перевищує 120 кв. метрів, та для 
всіх типів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника 
податку, сумарна загальна площ а яких перевищує 180 кв. метрів.
- 0,25 відсотка -  будівлі готельні, будівлі офісні, гаражі, склади, господарські 
(присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення в частині гаражів, загальна 
площа яких перевищує 25 кв. метрів, та майстерень, інші будівлі;
- 0,5 відсотка - будівлі торговельні та  будівлі для публічних виступів.

Для обрахунку розміру податку до ставки податку застосовується коефіцієнт 
місцезнаходження об’єкта нежитлової нерухомості. У разі розміщення такого об ’єкта 
нежитлової нерухомості у центральній, історичній або заповідній зоні міста Чернігова 
(зони 1, 2) зазначений коефіцієнт дорівнює 1, близько від центру (зона 3 ,4 )  -  0,75, 
далеко від центру (зони 5, 6) -  0,5.



Продовження додатка ]

№
п/п

Види м ісц евих 
податків

П латники Розміри  ставок

1 2 3 4
1.2. Т ранспортний

податок
Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 

які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску 
яких минуло не більше п ’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року

На календарний рік у розмірі 25 000 гривень за  кожен легковий автомобіль, що є 
об ’єктом оподаткування.

1.3. П лата  за  зем лю Власники земельних ділянок, земельних часток 
(паїв), землекористувачі та орендарі земельних ділянок

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 
проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової 
оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування - не 
більш е 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка земельного податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх 
нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми 
власності).

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди 
між орендодавцем (власником) і орендарем.

П родовж ення додатка 1

№
п/п

Види м ісцевих 
податків

П латники Розміри  ставок

1 2 3 4
2. Є диний податок Суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та  звітності:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не 
використовують працю найманих осіб, здійснюють 
виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 
місць на ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг 
доходу яких протягом календарного року не перевищує 
300 000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які 
здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у 
тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 
населенню, виробництво та/або продаж товарів, 
діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 
що протягом календарного року відповідають сукупності 
таких критеріїв: не використовують працю найманих 
осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 500 000 гривень;

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб -  підприємців, які здійснюють 
господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на 
календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року (далі - прожитковий мінімум), за виключенням фізичних осіб - 
підприємців, що займаються роздрібною торгівлею з лотків і на ринках (групи 47.81, 
47.82, 47.89 КВЕД ДК 009:2010), для яких фіксована ставка єдиного податку - 5 
відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку -  18 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - 
мінімальна заробітна плата), за виключенням фізичних осіб - підприємців, що 
займаються роздрібною торгівлею з лотків і на ринках (групи 47.81, 47.82. 47.89 КВЕД 
ДК 009:2010), для яких фіксована ставка єдиного податку - 10 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати.





УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

<£! ь / і Ч О ^ З  20 $  року м. Чернігів і № 7.6/УТТ - 14

Про внесення змін і доповнень до рішення 
м іської ради від ЗО січня 2015 року “Про 
місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі 
змінами і доповненнями (49 сесія, 53 сесія 
6 скликання, №  З /У ІІ-11, № 13Л/ІІ-20,
№  14ЛЩ -20, №  16АШ-2, 19АШ -16,
№ 25/УІІ-26)

Керуючись пунктом 24 частини перш ої статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в У країні”, нормами Податкового кодексу 
України, враховую чи звернення депутатів м іської ради та підприємців 
міста щодо зниження розміру єдиного податку для другої групи платників 
спрощ еної системи оподаткування, міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до рішення м іської ради від ЗО січня 
2015 року “П ро місцеві податки” (47 сесія 6 скликання) зі змінами і 
доповненнями (49 сесія, 53 сесія 6 скликання, № 3/У ІІ-11 , № 13ЛЛІ-20, 
№  14/УІІ -  20, №  16/УІІ-2, №  25/УІІ-26):

1.1. додаток 1 до рішення викласти у редакції відповідно до 
додатку 1 до цього рішення; !

1.2. частину другу підпункту 5.2 пункту 5 П оложення про єдиний 
податок (додаток 5 до рішення) викласти у такій редакції:

“2) для другої групи платників єдиного податку, визначених у 
підпункті 2.1.2 пункту 2 цього Положення, -  18 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, за виключенням фізичних осіб - підприємців, 
що займаю ться роздрібною  торгівлею з лотків і на ринках (групи 47.81, 
47.82, 47.89 КВЕД ДК 009:2010), для яких ф іксована ставка єдиного 
податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати”;

2. Додаток 1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. П рес-службі Чернігівської м іської ради (Чусь Н. М .) забезпечити 
оприлюднення цього ріш ення згідно з чинним законодавством.

4. Це р іш е н н я :
2018 року.

2018 року і діє до 31 грудня
у Чернігівській області і
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5. Контроль за виконанням цього рішення *ік>юї8?ги на першого 
заступника міського голови Ш евченка О. В., постійну комісію міської ради 
з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М .) та 
Чернігівську об’єднану державну податкову інспекцію Головного 
управління Д ерж авної фіскальної служби у Чернігівській області
СЛГ\і~пх- ^о т го  СГ ТЗ

В. А. Атрошенко
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УКРАЇНА  

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 / ?  року м. Чернігів

Про встановлення м інімальної вартості 
місячної оренди 1 (одного) квадратного 
метра загальної площі нерухомого майна 
у місті Чернігові на 2018 рік

Керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового 
кодексу України та пункту 2 постанови Кабінету М іністрів України від 
29 грудня 2010 року № 1253 “Про затвердження М етодики визначення 
мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб” , міська 
рада вирішила:

1. Встановити мінімальну вартість м ісячної оренди 1 (одного) 
квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Чернігові на 2018 
рік на рівні 9,76 гривень.

2. До м інімальної вартості м ісячної оренди 1 (одного) квадратного 
метра загальної площі нерухомого майна у місті Чернігові застосовувати такі 
додаткові коефіцієнти:

2.1. Коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. У разі 
розміщення такого о б ’єкта у центральній, історичній або заповідній зоні м іста 
Чернігова (зони 1, 2) зазначений коефіцієнт дорівню є 2, близько від центру 
(зона 3, 4) -  1,5, далеко від центру (зони 5, 6) -  1.

М ежі зон визначені у додатку до цього рішення.

2.2. Коефіцієнт функціонального використання о б ’єкта нерухомого 
майна. У разі використання такого о б ’єкта для провадж ення виробничої 
діяльності зазначений коефіцієнт дорівню є 2, інш ої комерційної діяльності -  З, 
некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб -  1.

3. Прес-службі Чернігівської м іської ради (Чусь Н. М .) забезпечити 
оприлюднення цього ріш ення згідно з чинним законодавством до 1 січня 2018
РОКУ■ і Чапиігівгька ГЛПІ п /  п<пп |
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5. Д одаток до цього рішення є його невід’ємною частщ ірю -.^,

6. Контроль за виконанням цього ріш ення покласти на першого 
заступника міського голови Ш евченка О. В., постійну комісію міської ради з 
питань комунальної власності, бюджету та фінансів (Тарасовець О. М.) та 
Чернігівську об’єднану державну податкову інспекцію  Головного управління 
Держ авної фіскальної служби у Чернігівській області (Кульбака Я. В.).

М іськи В. А. Атрошенко



Додаток
до ріш ення м іської ради
"21" грудня 2017 року № 26ГЧ\1 - 13

М ежі зон місцезнаходження 
о б ’єктів нерухомого майна в м. Чернігові

№
п/п

Номер
зони

М ежі зони

Зона 1 Центральний ринок, просп. Миру та просп. Перемоги і 
межах зони “ядро центра”, Красна площа____________

Зона 2 
(ядро 

центра)

Зона, обмежена вулицями:
Софії Русової -  Гонча- Пушкіна -  Преображенська -  
Єлецька -Реміснича- Хлібопекарська -  Івана Мазепи

Зона З 
(центр)

Зона включає район річкового порту і далі обмежена 
вулицями: Савчука -  Олександра Молодчого -  
Любомира Боднарука -  Котляревського -  просп. Миру
-  Михайла Могилянського -Декабристів -  Любецька -  
Івана Мазепи -  просп. Перемоги (враховуючи площу 
залізничного вокзалу) і далі межею зони “ядро центру” 
до району річкового порту; а також окремо вул. 
Рокоссовського

Зона 4 
(серединна)

Зона, обмежена вулицями:
Толстого -  Іллінська -  Кропивницького -  Івана Мазепи
-  вздовж залізничного полотна “Чернігів -  Гомель” -  
вул. Литовську -  просп. Миру -  Волковича -  Юрія 
Мезенцева -  Героїв Чорнобиля -  77 Гвардійської 
дивізії -  1 -го Травня -  Г енерала Белова -  Генерала 
Пухова -  (за винятком вул. Рокоссовського) уздовж 
р.Десна (вкл. міський парк культури та відпочинку, 
Кордівку, мікрорайон вул. Савчука), уздовж зони 
“центр” до рятувальної станції, далі 
вул. Старостриженська_______________________________

Зона 5 
(районна)

Окремі райони міста:
вул. Гагаріна, вул. Ш евченка (від вул. Генерала Пухова 
в сторону Новоселівки), район фабрики первинної 
обробки вовни (вул. Ціолковського -

.дуягТексд-ильників)
1%!Іони Мата, не визначені зонами 1-5
а  С Ь Т< О

В. А. Атрошенко


