
 

 

Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІIІ скликання 

XІІ сесія 

(І засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
16 серпня  2021 року                     м. Бережани                            ПРОЄКТ №394  
 

Про внесення змін до рішення № 320 

від 08 липня 2021 р «Про встановлення  

ставок та пільг податку на  нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

 
Відповідно до статті 10, пункту 12.3. статті 12, статтей 265-266 Податкового 

кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховучи лист Державної 

регуляторної служби України від 14.07.2021 року №4738/0/20-21, беручи до 

уваги пропозиції постійної комісії з питань бюджету та фінансів (протокол від 

13.08.2021 року), сесія  Бережанської  міської  ради 

                                                                   ВИРІШИЛА: 

         1.  Внести зміни в рішення сесії міської ради № 320 від 08 липня 2021 р 

«Про встановлення ставок та пільг податку на  нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території Бережанської міської територіальної громади на 

2022 рік», а саме додаток №1 скасувати та викласти в новій редакції (додається). 

         2. Оприлюднити  рішення на офіційному веб – сайті Бережанської міської 

територіальної громади. 

          3.  Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року . 

         4. Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області та «Фінансове управління» міської ради. 

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

питань бюджету та фінансів. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 
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Додаток №1                                                                                                

до рішення сесії  міської    ради                  

від  16 серпня  2021р.  № _____ 
           

Про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 

1. Платники податку 
 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. 
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності 

кількох осіб: 
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб 

за належну їй частку; 
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 

податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 

встановлено судом; 
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 
2. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в 

тому числі його частка. 
3. База оподаткування 

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. 
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 

контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів 

платника податків, зокрема документів на право власності. 
 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється 

такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого 
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об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право 

власності на такий об’єкт. 

4. Ставка податку 
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 

рішенням  міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів 

таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.  

Ставки податку визначено у додатку 2 «Ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки». 

 
5. Порядок обчислення податку 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється 

контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 

власника такої нерухомості. 
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, 

обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу 

України, та відповідні платіжні реквізити, Бережанської міської територіальної 

громади за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у 

порядку, визначеному статею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року, 

що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 

нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з 

місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 
За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. 

(для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована 

відповідно до підпунктів «а»-«г» підпункту 266.1 Податкового кодексу України, 

збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 

нерухомості (його частку). 
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку 

в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову  політику. 
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Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 

нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 

календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок 

сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 

об’єкт. 
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 

якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 

нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 
6.Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 
7.Строк та порядок сплати податку 

 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до бюджету Бережанської міської територіальної 

громади  відповідно до  Бюджетного кодексу України. 
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 
У разі  якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 

податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 

266.7.2  Податкового кодексу України, фізичні особи звільняються від 

відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України за несвоєчасну 

сплату податкового зобов’язання. 
Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові 

(звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 Податкового 

кодексу  України. 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 

46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 

нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 

календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок 

сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий 

об’єкт. 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для 

попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в 

якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для 

нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

 

Секретар міської ради                                                          Ірина ЗАГНІЙНА 
 

 
 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0479-15#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1144

