
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(І засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 червня 2016 року          № 271 

 

Про встановлення ставок податку для 

об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб на території 

Бережанської міської ради у 2017 році  
Із змінами відповідно до рішення сесії від 26.01.2017 року №474 

 

Керуючись ст.. 143 Конституції України, п. 24 ст. 26, ст.. 69  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 265, 266 

Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, ст.ст. 9, 13, 35 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», розглянувши пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Встановити для об’єктів житлової нерухомості на території Бережанської 

міської ради: 

- що перебувають у власності фізичних осіб ставку податку у розмірі 0,2 % 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

- що перебувають у власності юридичних осіб ставку податку у розмірі 

0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

2. Встановити для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб на території Бережанської міської 

ради ставку податку у розмірі 0,3 % розміру мінімальної заробітної плати, 

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

бази оподаткування. 



3. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території міської ради за виключенням випадків передбачених 

законом: 

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані 

у встановленому законом порядку, у випадку використання даного 

майна для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами 

(положеннями); 

- об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, статути яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку, у випадку  

використання даного майна в некомерційних цілях для забезпечення 

діяльності, передбаченої такими статутами. 

4. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території міської ради наступні об’єкти нежитлової 

нерухомості: 

- гаражі  гаражі (наземні й підземні) стосовно 1 об’єкту нерухомості, 

що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб та не 

використовуються в комерційних цілях; 

- господарські (присадибні) будівлі  що не використовуються в 

комерційних цілях; 

- майстерні та допоміжні приміщення для обслуговування підприємств 

транспорту, крім адміністративних приміщень. 

5. Доручити заступнику міського голови Бойко М.І. довести дане рішення до 

Бережанського відділення Бучацької ОДПІ та оприлюднити в ЗМІ. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


