
 

     

     

     

                                                                          Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                          

                                              ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ            
        

                                                           РІШЕННЯ 

             XXXVI  сесії міської ради VI скликання 

      
 від   12 квітня    2013  р.    №  2 

             м. Шепетівка 

 

Про затвердження мінімальної 

вартості місячної оренди одного  

квадратного метра загальної площі  

нерухомого майна у м. Шепетівка 

 

Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",статті 

170 Податкового кодексу України , Постанови Кабінету Міністрів України  № 1253 від 

19.12.2010 року „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендованого 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб ”, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України №434 від 27.08.2012 р. «Про 

прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України на 2013 рік». Рішення ХIХ  сесії міської ради 24 скликання від 

27.10.2004 року №39 „Про визначення зон містобудівної цінності м.Шепетівка”, 

Розпорядження міського голови від 04.02.2013 року №19-2013р./04.02.2013 „Про 

створення робочої групи для визначення мінімальної суми орендованого платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб”, міська рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна у місті Шепетівці згідно додатку. 

2. Мінімальна вартість оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого 

майна може змінюватися в разі зміни середньорічного показника опосередкованої вартості 

спорудження житла у регіоні. 

3. Повторно оприлюднити дане рішення в листопаді-грудні 2013 року. 

4.Рішення підлягає оприлюдненню в газеті „Шепетівка” та на сайті міської ради і вступає 

в силу з  01 січня   2014 року. 

5. Рекомендувати Шепетівській оДПІ при здійсненні контролю за повнотою надходжень 

податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду), 

керуватися даним рішенням. 

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови О.Діхтярука та начальника міського фінансового управління В.Дрища.             

                                

        Міський  голова                                            С.А.Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                        Додаток  

    до рішення  XXXVI    сесії міської ради 

                                                                                       VI скликання від  12 квітня  2013 р.№ 2 

 

 

Мінімальна вартість 

місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна у 

 м. Шепетівка 

 

Зони розташування об'єкту нерухомого майна: 

1.Центральна  

2.Середня  

3.Периферійна  

 

 

№ 

 

 

Вид функціонального 

використання об'єкта нерухомого 

майна 

Мінімальна вартість 

місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна 

Центральна 

зона 

Середня 

зона 

Периферійна 

зона 

1 Комерційна діяльність 50,58 37,95 25,29 

2 Виробнича діяльність 33,72 25,30 16,86 

3 Некомерційна діяльність, в тому 

числі:проживання фізичних осіб 

16,86 12,65 8,43 

 

 

Для врахування технічного стану будівлі, в разі, якщо термін її експлуатації 

складає менше 50 років, використовується підвищувальний коефіцієнт Т, вказаний у 

таблиці: 

№з/п Термін експлуатації будівлі Коефіцієнт Т 

1 Від 40 до 50 років 1,25 

2 Від 30 до 40 років 1,67 

3 Від 20 до 30 років 2,0 

4 Від 20 до 10 років 2,5 

5 До 10 років 3,0 

 

 
Начальник  фінансового управління                                                     В.Дрищ 

 

 

 


