
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021            Мукачево №270

Про встановлення мінімальної суми
місячного орендного платежу 1 кв. м.
загальної площі нерухомого майна
фізичних осіб на території м. Мукачево

З метою недопущення втрат бюджету та забезпечення надходжень з
податку на доходи фізичних осіб від здачі в оренду об’єктів нерухомого майна,
відповідно до п. п.170.1.2 п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу України,
Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики
визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних
осіб" від 29.12.2010 р. № 1253, Наказом Міністерства розвитку
громад та територій України «Про показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України» 16 грудня 2020 року № 311, Наказу
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
"Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від
якості житла та наявного інженерного обладнання" від 30.09.1998р. № 215,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту
(протокол №5 від  24.03.2021 р.),  керуючись п. 24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Встановити мінімальну суму місячного орендного платежу за
нерухоме майно та затвердити розмір мінімальної вартості місячної оренди 1
кв. метра загальної площі нерухомого майна з врахуванням місцезнаходження
та функціонального використання об’єкта нерухомого майна, що надається в
оренду фізичними особами на території м. Мукачево, згідно додатку 1 до цього
рішення.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 71 позачергової сесії
Мукачівської міської ради 7 скликання від 26.12.2019 р. № 1716 „Про
встановлення мінімальної суми місячного орендного платежу 1 кв. м. загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Мукачево”.

3. Дане рішення набирає чинності з 01.04.2021 року.
4. Відділу архітектури та містобудування Управління міського

господарства Мукачівської міської ради надавати орендодавцям довідки про
належність об’єкта оренди до відповідної зони, визначеної економіко



планувальним зонуванням території м. Мукачево.
5. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
6. Мукачівській державній податковій інспекції та нотаріусам 

Мукачівського міського нотаріального округу дане рішення врахувати в роботі.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської Міської ради А. Блінов та 
постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова      А. БАЛОГА



Додаток 1
до рішення 6  сесії Мукачівської

міської ради 8-го скликання
25.03.2021 №270

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ СУМИ ОРЕНДНОГО
ПЛАТЕЖУ ЗА НЕРУХОМЕ МАЙНО ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. Мінімальна сума місячного орендного платежу за нерухоме майно
визначається згідно Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб" від 29.12.2010 р. № 1253. Відповідно до цієї Методики орендарі
(крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які
згідно з пп. 170.1.2. п.170.1. статті 170 Податкового кодексу України є
податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час
нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму
(піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій
розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю,
(далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за
повний чи неповний місяць такої оренди.

Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за
договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням
ст.95 Житлового кодексу УРСР .

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в
Податковому кодексі України.

3. Мінімальна місячна сума орендного платежу за нерухоме майно
визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної
площі нерухомого майна за такою формулою: П = З х Р,

де П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у грн.;
З – загальна площа орендованого нерухомого майна у кв.м.;
Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі

нерухомого майна з урахуванням його місцезнаходження, інших
функціональних та якісних показників, що встановлюється органом місцевого
самоврядування міста, на території якого розміщення зазначене майно у грн.

4. Визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної
площі нерухомого майна визначається за формулою:

Р нерух.(грн./кв. м.) = Р новозбуд. (грн./кв. м.)
------------------------------------  х М х Ф

К новозбуд. х 12
де Р нерух. (грн./кв. м.) – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м.

загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Р новозбуд. (грн./кв. м.)  - середня вартість 1 кв. м. новозбудованого

об’єкта (з урахуванням ПДВ) у гривнях;
Р новозбуд. (грн./кв. м.) = 11486 грн., показник опосередкованої

вартості спорудження житла у Закарпатській області (станом на 01.10.2020р.),
затверджений Наказом Міністерства розвитку



громад та територій України 16 грудня 2020 року № 311.
М – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, який у разі його 

розміщення у центральній зоні міста дорівнює - 6, середній зоні – 4, околиці 
міста – 2;

Ф – функціональне використання об’єкта нерухомості майна, який у разі 
його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює – 1,5, 
іншої комерційної діяльності – 4, некомерційної діяльності, у тому числі для 
проживання фізичних осіб – 1;

К новозбуд. – коефіцієнт окупності об’єкта, зданого в оренду, що 
відповідає проектному строку його експлуатації дорівнює 100 років 
(Відповідно до наказу № 215 від 30.09.1998 р. визначений клас будівель по 
капітальності та строки їх служби. Середній строк експлуатації будівель у                  
м. Мукачево відповідно відносяться до ІІІ та ІV класу та дорівнює 100 років). 

5. Встановити розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. 
загальної площі нерухомого майна, яке використовується:
1). Для провадження виробничої діяльності:

11486 грн./кв.м 
-------------------  х 1,5 = 14,35 грн./кв.м;
100 х 12
 - об’єкта, розміщеного у центральній зоні:
14,35 грн./кв.м. х 6 = 86,10 грн./кв.м.
 - об’єкта, розміщеного у середній зоні:
14,35 грн./кв.м. х 4 = 57,40 грн./кв.м.
 - об’єкта, розміщеного на околицях міста:
14,35 грн./кв.м. х 2 = 28,70 грн./кв.м.

2). Для провадження іншої комерційної діяльності: щодо приміщень, 
розташованих на 1 поверсі головного фасаду будівлі:

11486 грн./кв.м.
------------------- х 4 х 1= 38,28 грн./кв.м.
100 х 12        
- об’єкта, розміщеного у центральній зоні:
38,28 грн./кв.м. х 6 = 229,68 грн./кв.м.
 - об’єкта, розміщеного у середній зоні:
38,28 грн./кв.м. х 4 = 153,12 грн./кв.м. 
 - об’єкта, розміщеного на околицях міста:
38,28 грн./кв.м. х 2 = 76,56 грн./кв.м.

3). Для провадження іншої комерційної діяльності: щодо приміщень, 
розташованих на перших поверхах відмінних від головного фасаду сторонах 
будівлі, а також в підвальному, цокольному, на другому, третьому і вищих 
поверхах будівлі:

11486 грн./кв.м.
------------------- х 4 х 0,5 = 19,14 грн./кв.м.
100 х 12        
- об’єкта, розміщеного у центральній зоні:
19,14 грн./кв.м. х 6 = 114,84 грн./кв.м.
 - об’єкта, розміщеного у середній зоні:



19,14 грн./кв.м. х 4 = 76,56 грн./кв.м. 
 - об’єкта, розміщеного на околицях міста:
19,14 грн./кв.м. х 2 = 38,28 грн./кв.м.

4). Некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб:
11486 грн.\ кв.м.
----------------       х 1 = 9,57 грн./ кв.м.
100 х 12 
- об’єкта, розміщеного у центральній зоні:
9,57 грн./кв.м. х 6 = 57,42 грн./кв.м. 
 - об’єкта, розміщеного у середній зоні:
9,57 грн./кв.м. х 4 = 38,28 грн./кв.м. 
 - об’єкта, розміщеного на околицях міста:
9,57 грн./кв.м. х 2 = 19,14 грн./кв.м. 

Секретар міської ради Я. ЧУБИРКО


