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Про внесення змін  до  рішення
Миколаївської міської ради від 
23.11.2011 № 12/6  «Про визначення 
мінімальної вартості місячної оренди
одного квадратного метра загальної
площі нерухомого майна  фізичних
осіб на території міста  Миколаєва»


Відповідно до підпункту 170.1.2  пункту 170.1  статті 170  Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010       № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», керуючись  статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2011 № 12/6 «Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб», виклавши пункт 2 в новій редакції згідно з додатком.
            2. Рішення ввести в дію з 01.01.2018.
  3. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Олійник) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної  політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Міський голова                                                                             О.Ф.Сєнкевич
             



Додаток                                                                                             до рішення міської ради                                                                                  
від__________________
№_________________


Мінімальна вартість місячної оренди
одного квадратного метра загальної площі нерухомого
майна фізичних осіб

Зони розташування об’єкта нерухомого майна
Середня вартість одного квадратного метра новозбудованого житла 
Коефіцієнт окупності (К)
Коефіцієнт, що враховує місце розташування (М)
Коефіцієнт функціонального використання (Ф)
Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, грн.




Виробнича діяльність
Інша комерційна діяльність
Некомерційна діяльність
Виробнича діяльність
Інша комерційна діяльність
Некомерційна діяльність
І
9481
90
2
2
3
1
35,12
52,68
17,56
ІІ
9481
90
1,5
2
3
1
26,34
39,51
13,17
ІІІ
9481
90
1
2
3
1
17,56
26,34
  8,78


Примітка: середня  вартість одного квадратного  метра новозбудованого житла, визначена для Миколаївської області на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 18.10.2016  № 279.


Секретар міської ради                                                                     Т.В.Казакова


