
                                                                                                        
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

Від 26 січня 2015 року                                                                                   № 02/49-15 

м.Бурштин 

 

Про встановлення на території м. Бурштин та с. Вигівка  

податку не нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 

податку на підакцизні товари, транспортного податку та 

пільг на сплату земельного податку. 

 

          Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 року №2755-VI, Закону України від 28.12.2014р. №71-VІІІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи», пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 

21.05.1997р. №290/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення 

місцевих податків і зборів,  ставки акцизного та транспортного податку на території 

м.Бурштин та с. Вигівка,врахувавши рекомендації   депутатської погоджувальної ради 

міська рада  

                                                         вирішила:   

 

     1.Встановити,  на території м. Бурштин та с. Вигівка  податок на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки:  

2. Для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб та 

юридичних осіб у розмірі 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

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

2.1.Надати пільги зі сплати податку: 

 База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 

перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 220 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 300 кв. метрів. 

        3. Для об’єктів нежитлової нерухомості ставка податку встановлюється для 

фізичних та юридичних осіб: 

3.1.Для об’єктів  які використовуються в комерційних (бізнесових) цілях 0,4 відсотка 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (крім гаражів, та допоміжних 

нежитлових приміщень – сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 

котельні, бойлерні та нежитлових приміщень фізичних осіб, що використовуються в 

некомерційних цілях, тощо). 

3.2.Для будівель фізичних та юридичних осіб які використовуються для фінансового 

обслуговування  (банки, кредитні спілки, ломбарди тощо) – 1 відсоток розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 



 

3.3.Для об’єктів (будівель) які використовуються під трансформаторні підстанції, ГРП,  

об’єкти  зв’язку  тощо – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

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

3.4.Не є об’єктами  оподаткування  об’єкти житлової та нежитлової нерухомості 

релігійних  організацій України, статути (Положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку  та  використовуються   для   забезпечення  діяльності, 

передбаченої  такими  статутами  та (положеннями ). 

       4. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 

213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставки акцизного податку встановити у 

розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість). 

      5.Встановити на території  м.Бурштин та с. Вигівка транспортний податок для 

фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в 

Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які 

використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см.  

- ставка податку встановлюється для фізичних та юридичних осіб (крім фізичних осіб – 

непрацюючих пенсіонерів за віком) з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 

гривень на кожен легковий автомобіль. 

6. Звільняються від сплати земельного податку: 

6.1. Фізичні особи: 

- інваліди першої і другої групи;  

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;  

- пенсіонери (за віком);  

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ;  

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.  

- Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом 

використання у межах граничних норм:  

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;  

-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селі Вигівка - не більш як 0,25 гектара, в місті Бурштин - не 

більш як 0,10 гектара;  

-для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;  

-для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;  

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

 

6.2. Юридичні особи: 

    - заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники 

(крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні 

парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні 

урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;  

     -дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;  

    -органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, 

заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, 

лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів 

України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;  

   - дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, 

які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;  

    -релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності,  

 



 

а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не 

передбачає одержання прибутків;  

    -дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і 

джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального 

захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів;  

   -підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства 

сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, 

що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та 

навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки 

спортивного   резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України ;  

7.Організаційному  відділу міської ради оприлюднити дане рішення в газеті 

«Бурштинський вісник» та на офіційному сайті міської ради. 

8.Організацію виконання рішення покласти на Державну податкову інспекцію у 

Галицькому районі головного управління Державної фіскальної служби в Івано-

Франківській області (О. Верещак). 

9.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з 

питань  бюджету Коцур М.М. та начальника фінансового відділу міської ради 

Петровську О.І. 

 

 

 

 

Міський голова                                                          П. Курляк. 

 

 


