
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІІІ сесія 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 09 грудня 2013 року        № 804 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

Бережанської міської ради № 286 від 

28.10.2011 року «Про встановлення 

ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 

території Бережанської міської ради» 

 

У зв’язку із прийняттям Закону України від 04 липня 201З р №403-VІІ 

«Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо 

об’єктів житлової нерухомості», керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної планово-

бюджетної комісії, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести доповнення до рішення сесії міської ради № 241від 08.09.2011 року 

«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території Бережанської міської ради», а саме п.2 

читати в такій редакції: 

«Встановити наступні ставки податку на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки, за 1 кв. м. об’єктів житлової нерухомості на території 

Бережанської міської ради, а саме: 

-  Ставки податку для фізичних осіб встановити в таких розмірах: 

а) 0,1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, 

житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;  

б) 2.7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких 

перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, 

житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів; 

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що 

перебувають у власності одного платника податку, сумарна 

житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів; 

г) 2.7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що 



перебувають у власності одного платника податку, сумарна 

житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.» 

- Для юридичних осіб встановити наступні ставки податку: 

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 

кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не 

перевищує 500 кв. метрів; 

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 

кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 

500 кв. метрів.» 

2. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2014 року. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну планово-

бюджетну комісію. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 


