
                                                                      

 

РІШЕННЯ 
33 сесія VІ скликання 

 
від 05.06.2014 р. №________ 
 
 

 

 

Відповідно до ст. 5, 265 Податкового кодексу України від 04 липня 2013 
року N 403-VII із змінами і доповненнями, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

         1. Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки по м. Коростеню у відсотках до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування: 

1.1. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

1.1.1.  не більше 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; 

1.1.2.  2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 
240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких 
перевищує 500 кв. метрів;  

1.1.3.  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;  

Про запровадження податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на 
території міста Коростеня на 2015 рік 



1.1.4.  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.  

1.2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах: 

1.2.1  1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. 
метрів; 

1.2.2.   2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів. 

2. Пункт 2 з підпунктами рішення XVI сесії VІ скликання від 21.06.2012 
року № 752 «Про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території міста Коростеня» вважати таким, що втратило 
чинність з 01.01.2015 року. 

 
3. Рішення ввести в дію з 01.01.2015 року. 
 
 
 

 
Міський голова                                                                              В.Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                                                                     В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                                                                               О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                                                                                                 Л.Щербанюк 
Начальник управління економіки                                                                                                               О.Жилін 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т.Камінська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


