
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(І засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 червня 2016 року          № 273 

 

Про встановлення ставок земельного 

податку на території Бережанської 

міської ради на 2017 рік 

 

Керуючись . п.  269 , п. 270 , п.271.2 , п.274.1 , п. 274.2.,  п.277.1, п.282.1.1, 

п.282.12, п.283.18, п.284.5.1, п.284.5.2, п.289.2 Закону України   № 71 VІІІ від 

28.12.2014 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» та п.24 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити ставку земельного податку: 

1.1. За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено: 

а) що використовуються для обслуговування житлових будинків та 

господарських споруд у розмірі 0,2 % від їх нормативної грошової 

оцінки;  

б) для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 % від їх нормативної 

грошової оцінки; 

в) для комерційної діяльності у розмірі 3 % від їх нормативної 

грошової оцінки; 

г) наданні підприємствам транспорту, зв’язку, енергетики  у розмірі 3 

% від їх нормативної грошової оцінки; 

ґ) які перебувають у постійному користування суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної власності) : 

- для земель промисловості – 1,5% від нормативної грошової 

оцінки; 

- для земель комерційного використання – 12% від нормативної 

грошової оцінки. 



д) інших категорій у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки. 

1.1. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів: 

- для комерційної діяльності у розмірі 5 % від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

- наданні підприємствам транспорту, зв’язку, енергетики у розмірі 

3 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

області. 

- інших категорій у розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по області. 

2. До 15 липня 2016 року оприлюднити встановлені  ставки земельного 

податку на 2017 рік. 

3. Доручити заступнику міського голови Бойко М.І.  довести дане рішення до 

Бережанське відділення Бучацької ОДПІ та оприлюднити в ЗМІ. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       МУЗИЧКА В.Я. 


