
                                            

 

        
УКРАЇНА 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 РІШЕННЯ 

 
 

Від  17  червня  2021 року   №   9             11  сесія восьмого скликання 

с. Чорноморка 
 

Про  встановлення  ставки  акцизного податку 

з   реалізації       суб’єктами    господарювання  
роздрібної   торгівлі    підакцизних       товарів  

на        території    Чорноморської      сільської  

територіальної  громади на 2022 рік 

                     
Керуючись статтею 212, підпунктом 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, 

підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України,  

пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 69 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Чорноморська сільська рада  

 

              ВИРІШИЛА:       

1. Встановити ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з 
ПДВ) з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі  підакцизних 

товарів на території Чорноморської сільської територіальної громади на 2022 

рік (Додаток 1). 
2. Затвердити Положення  про  порядок обчислення та сплати акцизного  

податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (Додаток 2). 

3. Забезпечити надання до ГУ ДПС у Миколаївській області в електронному 

вигляді інформацію щодо ставок зі сплати акцизного податку у порядку та за 
формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України та копію даного 

рішення. 

4. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
сільської ради, у засобах  масової  інформації, або у інший можливий спосіб у 

десятиденний термін. 

5. Додатки № 1, 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 
7.    Контроль  за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію 

сільської ради  з питань фінансів, планування та  формування  бюджету, 

соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці, інвестицій та 
міжнародного співробітництва. 

 

 Сільський голова                                                                    Андрій ДМИТРЕНКО  



 
Додаток 1 

до рішення Чорноморської сільської ради 

від 17 червня  2021 року №  9 

 

 

 

СТАВКИ 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  

на території Чорноморської сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.  

Адміністративно-територіальні одиниці,  або  населені пункти на території  Чорноморської 

сільської територіальної громади,  на які поширюється дія рішення  сільської  ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

48 251 4825183703 с. Благодатне 

48 251 4825183702 с. Березань 

48 251 4825183704 с. Іжицьке 

48 251 4825183705 с. Осетрівка 

48 251 4825183701 с. Рівне 

48 251 4825184801 с.  Чорноморка 

48 251 4825181201 с. Кам’янка 

48 251 4825181202 с. Баланове 

48 251 4825181203 с. Володимирівка 

48 251 4825181204 с. Сонячне 

48 251 4825181205 с. Лиманне 

48 251 4825181206 с. Нове 

48 251 4825181290 с. Шевченко 

 

 

Підакцизні товари Ставки податку 

(у відсотках вартості з податком на 

додану вартість) 

Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників тютюну, 

реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 

213.1 статті 213 Податкового кодексу України 

 

 

5% 

 

 

 


	РІШЕННЯ

