
 
 

                                            

 

                               
 

УКРАЇНА 

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ    

 

Від  17  червня  2021 року    №  10            11   сесія восьмого скликання 

с. Чорноморка 

 

Про  встановлення туристичного  збору  

на  території  Чорноморської   сільської 

територіальної   громади   на    2022 рік 

  

Керуючись статтею 268  Податкового  кодексу України, статтею 64 

Бюджетного кодексу України, пунктом 24 частини першої  статті 26, статтею 

69  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Чорноморська  

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок сплати туристичного збору на 

території Чорноморської сільської територіальної громади на 2022 рік 

(Додаток 1). 

2. Встановити з 01.01.2022 року   ставки  туристичного збору відповідно до 

підпункту 3.1 пункту 3 Положення про порядок сплати туристичного збору на 

території Чорноморської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

3. Визначити податкових агентів та місця проживання (ночівлі) відповідно 

до пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (Додаток 2). 

4. Забезпечити надання до ГУ ДПС у Миколаївській області в 

електронному вигляді інформацію щодо ставок зі сплати туристичного збору у 

порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України та копію 

даного рішення. 

5. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-

сайті сільської ради, у засобах  масової інформації, або у інший  можливий 

спосіб у десятиденний термін. 

6. Додаток № 1, 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

8.    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 № 10 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ   

про порядок сплати туристичного збору  

на території Чорноморської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок сплати туристичного збору на території Чорноморської 

сільської територіальної громади (далі - Положення) розроблено на підставі статті 268 

Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, 

Бюджетного кодексу України, пункту 24 частини першої статті 25, статті 69 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997 року зі змінами та 

доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території 

Чорноморської сільської ТГ. 

Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на 

території Чорноморської сільської територіальної громади. 

 

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого 

бюджету. 

 

2. Платники збору 

         

2.1.  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, 

які прибувають на територію Чорноморської  сільської територіальної громади, на якій діє 

рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються 

у місцях проживання (ночівлі) визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268  

Податкового кодексу України. 

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селах, які відносяться 

до населених пунктів Чорноморської сільської територіальної громади; 

 

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 

Податкового кодексу України, що належать фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю  

I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); 

 

г) ветерани війни; 

 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію 

до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n692
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901


що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; 

 

е) діти віком до 18 років; 

 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади 

 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені 

відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які 

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України, 

що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму; 

 

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а 

інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування. 

 
3. Ставка збору 

         
3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка - 

для внутрішнього туризму та 0,6 відсотка - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

4. База справляння збору 

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі),  визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268  Податкового 

кодексу України. 

 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

            

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких проживання 

(ночівлі) : 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,  котедж, кімната, 

садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші  об’єкти, що використовуються для 

тимчасового проживання  (ночівлі). 

  

5.2. Справляння збору здійснюється такими  податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами 

юридичних осіб, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги тимчасового 

розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі); 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх  тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним  

особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 

в)  юридичними особами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах 

договору, укладеного з Чорноморською сільською радою. 

             

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11901
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18


6. Особливості справляння збору 

   

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 

ставками, у місцях справляння збору та дотриманням інших  вимог, визначених рішенням 

Чорноморської сільської ради. 

 За один і той самий період перебування платника збору  на території однієї  

адміністративної одиниці , на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння 

збору, вже  сплаченим таким платником, не допускається. 

  

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення  платника збору у місцях проживання 

(ночівлі)  що належить такій особі на праві власності або на праві користування, виключно 

за наявності у платника  збору документу, що підтверджує  сплату ним туристичного збору 

відповідно до Податкового кодексу України та Рішення Чорноморської сільської ради. 

  

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума 

надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі. 

  

7. Порядок сплати збору 

  

7.1. Податкові агенти сплачують збір за  своїм  місцезнаходженням, у визначений для 

квартального звітного (податкового періоду строк  авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому – до 28-го (29-го) включно) на підставі рішення  

Чорноморської сільської ради. 

 Податкові агенти, які сплачують збір  авансовими внесками, відображають у 

податковій декларації  за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних 

авансових внесків. При цьому остаточна сума збору обчислена відповідно до податковї 

деклараціїх за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначення для 

квартального звітного (податкового) періоду. 

          

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового 

агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного 

збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу. 

 

8. Базовий податковий період 

 

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

9. Контроль 
 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння 

туристичного збору (правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати) 

здійснює контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники податку. 

 

 

     Сільський голова                                                                              Андрій ДМИТРЕНКО 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  2 

                                                                     до рішення Чорноморської сільської  

                                                                                       ради від 17 червня 2021 року № __ 

 

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ (юридичні особи) 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, 

організації, установи 

ЄДРПОУ податковий агент 

1. ДП «Суднобудівельний завод 

61 комунара»  

б/в"Чорноморка" 23629634 

 

2. ТОВ"ШЕЛ -ВЕСТ" 36955595  

3. Національна спілка 

художніків України 

б/в"Судковського" 23040386 

 

4. ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" 

б/в"Енергетик" 23399393 

 

5. КП"Миколаївелектротранс" 

б/в"Чайка" 3328468 

 

6. Ф/г"Мрія" 20884024  

7. ТОВ б/в „Нептун” 20908523  

8. ТОВ б/в „Нептун” "Бутік -1, 2" 20908523  

9. ТОВ б/в „Нептун” "Бар - 

магазин Капитан" 20908523 

 

10. Миколаївське учбово - 

виробниче підприємство 

українського товариства 

сліпих б/в"Ювілейна" 3967843 

 

11. ОКП 

"Миколаївоблтеплоенерго" 

б/в"Південий буг" 31319242 

 

12. ТОВ"Миколаївськийзавод 

залізобетоних виробів" 

б/в"Морський прибій" 1349874 

 

13. ВАТ"укргідроенерго" 

б/в"Карпати-2" 20588716 

 

14. ТОВ"Незабудка" 

б/в"Незабудка" 32686645 

 

15. ВАТ"Юженергобуд" 

б/в"Олеандр-2" 4630809 

 

16. ЗАИ науково- виробниче 

об»єднання»ТОР» б/в"Корвет" 14308003 

 

17. ЗАИ науково- виробниче 

об»єднання»ТОР» Кафе 14308003 

 

18. Товариство з обмеженою 

відповідальністью компанія 

"Український будівельник" 

б/в"Золотой пляж" 35695254 

 

19. ТОВ"ПІК" парковка 

мікроавтобусов 32290371 

 

20. ТОВ"Еврика"  тур комплекс  

Нариков Віктор Павлович О3055792 

 

21. ТОВ"Санта-О" т/б"Санта" 32738132  

22. ТОВ"ПІК" парковка 32290371  



мікроавтобусов 

23. ТОВ"Водолій-О" 34993618  

24. ТОВ"ПІК" парковка 

мікроавтобусов 21560766 

 

25. ТОВ"Еврика"  тур комплекс  

Нариков Віктор Павлович 21560045 

 

26. ТОВ"Штрассе" б/в"Голубая  

лагуна" 13842522 

 

27. «Орбіта» мале підприємство 

магазин« 20908262 

 

28. ПП "Есвітер"магазін з кафе та 

ігровими майданчиками  33548457 

 

29. Комунальне спеціалізоване 

монтажно - експлуатаційне 

підприємство 13845696 

 

30. ТОВ "Скіфи" 20884030  

31. ДУ "Держгідрографія" 21720000  

32. Миколаївське учбово - 

виробниче підприємство 

УТОГ   б/в"Берізка" 3972695 

 

33. Черкаський  інженерно – 

технологічний інститут  

б/в"Топольок" 5390336 

 

34. ДП "Корсунь-Шевченківське 

лісове господарство" 

б/в"Лісовик" ОО993395 

 

35. ТОВ"КІЛІ"  б/в"Жемчужина" 41391000  

36. ТОВ"Велам" б/в"Лагуна бриз" 13842002  

37. ТОВ"Фотон-Чернномор"я" 

б/в"Фотон" 32056625 

 

38. ТОВ"База відпочинку 

"Троянда" 38841362 

 

39. ТОВ"ПРЕСТИЖ АВТО 

ГРУПП"  б/в"Берег" 38694452 

 

40. ВАТ ЕК"Житоміробленерго"  

б/в"Пролісок" 22048622 

 

41. ПФ"Лаванда" б/в"Сонячний 

берег" 32178551 

 

42. ГО "Допомога родинам 

Чорнобиля" б/в"Южанка" 20052051 

 

43. ТОВ"Чорноморський олімп" 30396420  

44. ГП НПКГ "Зоря - Машпроект"    

45. Українське державне 

підприємство поштового 

зв"язку "Укрпошта" 

с.Чорноморка 21560045 

 

 

ПОДАТКОВІ АГЕНТИ (фізичні особи) 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, 

організації, установи 

ІНН податковий агент 

1. будинок для відпочинку на 

б/в"Судковського"   

Сухенко Людмила Іванівна 

2. б/в"Трембіта" 2359305790, 

1778505550, 

1867500104 

Каракуля Володимир 

Євгенійович,Дудчак 

Василь Михайлович,Фрич 



Роман Іванович   

3. . Бар "Валентин" 2704512324, 

2377302108 

Рясна Наталія 

.Валентинівна 

4. б/в"Дельфін" 2370711235 Торосян Сергій Робертович 

5. 

б/в"Карпати-1" 2061009633 

Корнієнко Петро 

Григорович 

6. б/в"Олеандр" 2496121036 Марчук Анатолій Іванович 

7. б/в"Олеандр" 2870525741 Науменко Тетяна Іванівна 

8. б/в"Фрегат" 

  

Тараненко Ірина 

Михайлівна 

9. будиночки на 

б/в"Чорноморка"   

Сафьолкіна Валентина 

Григорівна 

10. будиночок на 

б/в"Чорноморка" 2931517203 

Андрєєва Ірина 

Олександрівна 

11. риболовецький  кооператив 

"Чорномор" 1978806571 

Руденко Іван Іванович 

12. Руденко Світлана Іванівна 2881418020  

13. Дударева Валентина Іванівна 1950008648  

14. Арутунянц  Олена 

Анатоліївна  2603302620 

 

15. Куріна Віра Сергіївна 2599917846  

16. Гондера Олексій Юрійович 

торгова точка 3050823516 

 

17. Комерційне використання 

1945921981 

Михайлюк  Любов 

Василівна    

18. "Човновий причал з 

комплексом обслуговування 2254600226, 

2709914208 

Ободенко Ніна Дмитрівна, 

Сідакова Тетяна 

Володимирівна    

19. комерційна діяльність 

2141115990 

Христо Олександр 

Петрович   

20. б/в"Парус" 

2400006363 

Байдикова Ірина 

Григорівна 

21.  б/в"Лісовик" 3066617117 Носков Сергій Олексійович 

22. б/в"Чорномор" 2763604141 Боровець Наталія Яківна 

23. "Рятувальна станція" 2570214882 Сопко Олена Анатоліївна 

24. "Автокемпінг" 

1780809143 

Заборова Світлана 

Дмитрівна 

25. "Волна" 2570214882 Сопко Олена Анатоліївна 

26. "Факел" 2570214882 Сопко Олена Анатоліївна 

27. б/в «Янтар" 

2668422172 

Сучков Олексій  

Миколайович   

28. б/в"Талісман" 2723121609 Торка Аліна Петрівна 

29. б/в"Інгул-2" 

2403917506 

Поспєлова Людмила 

Ігорівна 

30. б/в"Інгул-1" 2539907924 Коржова Інна Юріївна 

31. будинок б/в"Інгул-2" 1684405421 Коржова Світлана Іванівна 

32. Закусочна "Червона перлина" 1787302465 Фільова Ніна Андріївна   

33. 

  "Таверна" 2185518497 

Стародубцев Валерій 

Вікторович 

34. б/в "Берег" 

2208519295 

Берещук Віктор 

Онуфрійович 

35. " б/в Струмок" 

3087512628 

Безручка Вікторія 

Володимирівна 

36. б/в "Ленок" 

2601419626 

Чабановська Ліана  

Леонідівна 
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