
2 0 2 0 _ 4 3 8 - 4 3 9 _ Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для 

ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-го 

Березня) на території Бережанської міської ради. 

1. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях, які 

погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ у Бережанському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області при виготовлені 

проектів землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

(07.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, 

інших ліній комунікацій). 

2. Рекомендувати Відділу у Бережанському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних ділянок в урочищі 

«Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

3.1. Першочергове надання земельних ділянок проводиться мешканцям Бережанської 

міської територіальної громади; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання заяви 

учасниками АТО на погодження виділення відповідних земельних ділянок. 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в Відділ у 

Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області з метою подальшого надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

Список 

 громадян м. Бережани, яким погоджено надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

Контактний 

телефон 

1. ____ Віра Пертівна м. Бережани, вул. ________ ________ 

2. _____ Роман Іванович м. Бережани, ________ ________ 

 

2 0 2 0 _ 4 4 0 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Тимківу Олегу 

Володимировичу, жителю с. Гиновичі, вул. ________ та гр. Вільчинській Галині 

Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу в двох рівнях № 11,12 по вул. Корольова, 

3«г» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати у власність гр. Тимківу Олегу Володимировичу, жителю с. Гиновичі, вул. 

________ та гр. Вільчинській Галині Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу в двох рівнях №11, 12 по вул. Корольова, 3«г» в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:001:0260, землі житлової та громадської забудови), із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 4 4 1 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Рубінець Назарію 

Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 26 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2.2. Надати у власність гр. Рубінець Назарію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №26 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0428, 



землі житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 4 4 2 _ Продовжити терміном до 01.06.2025 року гр. Гурей Ганні Теодорівні жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 600 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Західна, 9 в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:008:0188.  

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 4 3 _ Продовжити ПМП «Люкс» м. Тернопіль, вул. Тернопільська, 8«а» оренду терміном до 

01.06.2025 року земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та 

обслуговування мікроГЕС по вул. Набережна в м. Бережани, кадастровий номер 

6120410100:04:005:0522. 

4.1. Орендну плату встановити в розмірі 12% нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

4.4. Директору ПМП «Люкс» зареєструвати речове право на вищевказану земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

2 0 2 0 _ 4 4 4 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Дупай Оксані Євгенівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 524 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Зарічна. 

1.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

1.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 4 5 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 300 кв. м. для 

ведення городництва в м. Бережани в урочищі « Біля цвинтаря». 

2.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

2.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 4 6 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Мищишин Ганні Василівні, жительці с. 

________, Бережанського району оренду земельної ділянки площею 1100 кв. м. для 

ведення городництва в м. Бережани по вул. Рогатинська. 

3.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

3.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 4 7 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Драбик Наталії Панкратівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 276 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Дружба. 

4.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

4.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 4 8 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Борисович Оксані Ярославович, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 3512 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. 8-го Березня. 

5.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

5.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 



2 0 2 0 _ 4 4 9 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Міськіву Василю Євгеновичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею126 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

6.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

6.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 0 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Шевціву Ігорю Івановичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 1200 кв. м. для ведення городництва 

в м. Бережани по вул. Січових Стрільців. 

7.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

7.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 1 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Чемерис Ірині Михайлівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 650 кв. м. для ведення городництва в 

м. Бережани по вул. Котляревського. 

8.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

8.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 2 _ Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Львівському Михайлу Богдановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 200 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. С. Бандери. 

9.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

9.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 3 _ Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Семеняк Ганні Іванівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 200 кв. м. для ведення городництва в 

м. Бережани по вул. С. Бандери. 

10.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

10.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 4 _ Відмовити гр. Черкасові Валентині Георгіївні, жительці м. Бережани, вул. ________ у 

наданні земельної ділянки для ведення городництва по вул. С. Бандери, так як дана 

земельна ділянка перебуває у користуванні. 

2 0 2 0 _ 4 5 5 _ Відмовити гр. Палійчук Зоряні Василівні, жительці м. Тернопіль, вул. ________ у наданні 

земельної ділянки для ведення городництва по вул. С. Бандери, так як дана земельна 

ділянка перебуває у користуванні. 

2 0 2 0 _ 4 5 6 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Стойко Ігорю Романовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 371 кв. м. для ведення городництва в 

м. Бережани по вул. Шевченка. 

13.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 

13.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 7 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Пухові Людмилі Валеріївні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 530 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Зарічна. 

14.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і 

його реєстрації. 



14.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2 0 2 0 _ 4 5 8 _ Припинити гр. Сабові Галині Михайлівні, жительці с. Лісники, вул. ________ право 

користування земельною ділянкою площею 0,14 га наданої для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лісники в урочищі «Загороди», у зв’язку з добровільною 

відмовою (заява № С-347 від 19.06.2020 року). 

2 0 2 0 _ 4 5 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 991 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:001:0257 гр. Панас Ірині 

Семенівні по вул. Золочівська, 9«а» в м. Бережани. 

1.1. Передати гр. Панас Ірині Семенівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 991 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Золочівська, 9«а» в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Панас Ірині Семенівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 640 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:006:0304 гр. Гнатишину 

Ярославу Васильовичу по вул. 8-го Березня, 4 в м. Бережани. 

2.1. Передати гр. Гнатишину Ярославу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 640 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. 8-го Березня, 4 в м. Бережани. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Гнатишину Ярославу Васильовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу  

2 0 2 0 _ 4 6 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 614 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:007:0453 гр. 

Крушельницькому Оресту Ярославовичу по вул. Коперніка, 4 в м. Бережани. 

3.1. Передати гр. Крушельницькому Оресту Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 614 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Коперніка, 4 в м. Бережани. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Крушельницькому Оресту Ярославовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 830 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:009:0521 гр. Завадській 

Зоряні Ярославівні по вул. Садова, 1 в м. Бережани. 

4.1. Передати гр. Завадській Зоряні Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 830 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Садова, 1 в м. Бережани. 



4.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Завадській Зоряні Ярославівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1751 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:03:001:0307 гр. 

Стрельніковій Орисі Олександрівні по вул. Польова, 17 в с. Рай. 

5.1. Передати гр. Стрельніковій Орисі Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1751 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Польова, 17 в с. Рай. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Стрельніковій Орисі Олександрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1201 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:0306 гр. Стрельніковій Орисі Олександрівні в 

с. Рай. 

6.1. Передати гр. Стрельніковій Орисі Олександрівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1201 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Стрельніковій Орисі Олександрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0718 гр. Гевко 

Любові Федорівні по вул. Л. Українки, 2 в с. Посухів. 

7.1. Передати гр. Гевко Любові Федорівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул.Л.Українки,2 в с. Посухів. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Гевко Любові Федорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 6204 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0719 гр. Гевко Любові Федорівні в с. Посухів. 

8.1. Передати гр. Гевко Любові Федорівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 6204 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Гевко Любові Федорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



2 0 2 0 _ 4 6 7 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:003:0068 гр. Гевко Любові Федорівні в с. Посухів. 

9.1. Передати гр. Гевко Любові Федорівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9.3. Гр. Гевко Любові Федорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 8 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1188 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0723 гр. Гевко Любові Федорівні в с. Посухів. 

10.1. Передати гр. Гевко Любові Федорівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1188 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Гевко Любові Федорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 6 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1537 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0714 гр. Філю 

Володимиру Володимировичу по вул. Л. Українки, 9 в с. Посухів. 

11.1. Передати гр. Філю Володимиру Володимировичу, жителю м. с. Посухів, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1537 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул.Л.Українки,9 в с. Посухів. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

11.3. Гр. Філю Володимиру Володимировичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1491 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0712 гр. Філю Володимиру Володимировичу 

в с. Посухів. 

12.1. Передати гр. Філю Володимиру Володимировичу, жителю Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1491 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Філю Володимиру Володимировичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1208 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0713 гр. Філю Володимиру Володимировичу 

в с. Посухів. 



13.1. Передати гр. Філю Володимиру Володимировичу, жителю Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1208 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3. Гр. Філю Володимиру Володимировичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2402 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0717 гр. Боднару 

Ігорю Івановичу по вул. Л. Українки, 3 в с. Посухів. 

14.1. Передати гр. Боднару Ігорю Івановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2402 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Л. 

Українки, 3 в с. Посухів. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3. Гр. Боднару Ігорю Івановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 3006 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0711 гр. Боднар Галині Степанівні в с. 

Посухів. 

15.1. Передати гр. Боднар Галині Степанівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 3006 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3. Гр. Боднар Галині Степанівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:004:0222 гр. Іваник 

Наталії Михайлівні по вул. Львівська, 85 в м. Бережани. 

16.1. Встановити сервітут на земельну ділянку площею 14,61 кв м (07.02.) право 

проїзду на транспортному засобі по наявному шляху. 

16.2. Передати гр. Іваник Наталії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

________безоплатно у власність земельну ділянку площею1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Львівська, 85 в м. Бережани. 

16.3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.4. Гр. Іваник Наталії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2035 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:02:002:0482 гр. Сівко 

Роману Йосиповичу по вул. Мічуріна, 19 в с. Лісники. 

17.1. Передати гр. Сівко Роману Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2035 кв. м. для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Мічуріна, 19 в с. Лісники. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Сівко Роману Йосиповичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,3502 га. м. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100:02:001:0799 гр. Пілату Михайлу 

Антоновичу на території Бережанської міської ради. 

18.1. Передати гр. Пілату Михайлу Антоновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2,3502 га. м. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Бережанської міської 

ради. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3. Гр. Пілату Михайлу Антоновичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 7 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 810 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001 0724 гр. Лужному 

Івану Степановичу по вул. Кульчицької, 2 в с. Посухів. 

19.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 810 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Кульчицької, 2 в с. Посухів. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр. Лужному Івану Степановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 8 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0725 гр. Лужному Івану Степановичу в с. 

Посухів. 

20.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Лужному Івану Степановичу, виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 7 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1200 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0726 гр. Лужному Івану Степановичу в с. 

Посухів. 

21.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею1200 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



21.3. Гр. Лужному Івану Степановичу, виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000:02:002:0026 гр. Лужному Івану Степановичу в с. Посухів. 

22.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3. Гр. Лужному Івану Степановичу, виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:003:0071 гр. Лужному Івану Степановичу в с. 

Посухів. 

23.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

23.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

23.3. Гр. Лужному Івану Степановичу, виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:003:0072 гр. Лужному Івану Степановичу в с. 

Посухів. 

24.1. Передати гр. Лужному Івану Степановичу, жителю с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

24.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

24.3. Гр. Лужному Івану Степановичу, виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за 

кадастровим номером 6120486000:02:001:0710 гр. Бідулі Ганні Іванівні в с. Посухів. 

25.1. Передати гр. Бідулі Ганні Іванівні, жительці с. Посухів, вул. ________ безоплатно 

у власність земельну ділянку площею 1500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Посухів. 

25.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

25.3. Гр. Бідулі Ганні Іванівні, виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 583 кв. м. для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100:02:002:0483 гр. Сабові Наталії Ярославівні по вул. Будівельників,9 в с. 

Лісники. 



26.1. Передати гр. Сабові Наталії Ярославівні, жительці м. Вишгород, пр. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 583 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Будівельників, 9 в с. Лісники . 

26.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

26.3. Гр. Сабові Наталії Ярославівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2 0 2 0 _ 4 8 5 _ Надати гр. Степаник Наталії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Кошова, 78 в м. Бережани. 

1.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 8 6 _ Надати гр. Войціховському Івану Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 847 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Цегельна, 22 в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 8 7 _ Надати гр. Дубічу Юрію Володимировичу, жителю м. Бориспіль, вул. ________ та гр. 

Гарапюку Миколі Вікторовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 604 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Валова, 8«б» в м. Бережани. 

3.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 8 8 _ Надати гр. Стойко Орисі Антонівні, жительці с. Рай, вул. ________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2671 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 8 9 _ Надати дозвіл релігійній організації «Парафії Покрови Пресвятої Богородиці м. Бережани 

(Рай) Тернопільсько – Зборівської архиєпархії Української Греко – Католицької 

Церкви» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права постійного 

користування земельної ділянки площею 1755 кв. м. для обслуговування парафіяльних 

будівель та споруд по вул. Раївська, 20«а» в с. Рай. 

5.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 0 _ Надати гр. Макоді Павлу Павловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки 

площею 25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №8 по вул. Січових 

Стрільців, 67«б» в м. Бережани. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 1 _ Надати гр. Бучковському Мирону Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної 

ділянки № 21 площею 600 кв. м. для ведення садівництва в садовому товаристві « 

Зірка» в с. Лісники. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 2 _ Продовжити терміном до 01. 11. 2020 року термін п.8 рішення сесії міської ради № 1518 

від 15.11.2019 року щодо надання гр. Запотоцькому Петру Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права 



власності земельної ділянки площею 502 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Манастирського, 17 в м. 

Бережани. 

2 0 2 0 _ 4 9 3 _ Надати гр. Бридуну Василю Дмитровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 741 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Б. Хмельницького, 28 в м. Бережани. 

9.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 4 _ Надати гр. Довгі Світлані Василівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 823 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Золочівська, 10 в м. Бережани. 

10.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 5 _ Надати гр. Боднару Михайлу Федоровичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Кульчицької, 13 в с. Посухів. 

11.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 6 _ Надати гр. Боднару Михайлу Федоровичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 1381 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

12.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 7 _ Надати гр. Боднару Михайлу Федоровичу, жителю с. Посухів, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 1511 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

13.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 8 _ Надати гр. Адаміву Миколі Ільковичу та гр. Лицар Іванні Іллівні, жителям м. Бережани, 

вул. ________ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права 

власності земельної ділянки площею 628 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шашкевича, 25 в м. 

Бережани. 

14.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 року.  

2 0 2 0 _ 4 9 9 _ Надати гр. Богуцькі Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 604 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Лисенка, 18 в м. Бережани. 

15.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.  

2 0 2 0 _ 5 0 0 _ Надати гр. Шаланкивічу Роману Мар’яновичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 1000 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 8 – го Березня в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 1 _ Надати гр. Кіналю Петру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1000 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 8-го Березня в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 



2 0 2 0 _ 5 0 2 _ Надати гр. Сеньків Стефанії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

751 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 3 _ Надати гр. Кушко Марії Степанівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

384 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Стефаника в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 4 _ Надати гр. Потоцькій Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 539 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Сонячна в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 5 _ Надати гр. Шевчуку Олегу Володимировичу, жителю ________ Бережанського району, 

вул. Б. Хмельницького, 52 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1138 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 

Л. Українки в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 6 _ Надати гр. Шевчуку Олегу Володимировичу, жителю м. Львів, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1138 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Л. Українки в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 7 _ Надати гр. Ковальчуку Олександру Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 900 кв. м. для індивідуального садівництва в с. Рай із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 8 _ Надати гр. Капустянику Василю Романовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 600 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 0 9 _ Надати гр. Климко Вірі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

765 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 0 _ Надати гр. Сухарському Богдану Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 135 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Джерельна в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 1 _ Надати гр. Салітицькій Галині Олексіївні, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №38 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 2 _ Надати гр. Старку Василю Ярославовичу, жителю м. Чортків, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 



24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 117 по вул. О. Кобилянської, 

60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 3 _ Надати гр. Потичко Тетяні Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

60 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №119 по вул. О. Кобилянської, 

60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 4 _ Надати гр. Халупнику Зіновію Онуфрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 68 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 120 по вул. О. 

Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 5 _ Надати гр. Сеньчик Надії Костянтинівні, жительці с. Шибалин, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 116 по вул. О. Кобилянської, 

60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 6 _ Надати гр. Андрійчуку Юрію Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №60 по вул. 

Корольова, 3«а» в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

16.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 7 _ Надати гр. Гладчуку Михайло Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1308 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

17.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 1 8 _ Відмовити гр. Бойко Михайлу Миколайовичу, жителю с. Лісники, вул. ________ у 

наданні земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства для ведення особистого селянського господарства по вул. Л. Українки, 

так як це суперечить генплану забудови даної території. 

2 0 2 0 _ 5 1 9 _ Відмовити гр. Бартошко Ірині Євгенівні, жительці м. Бережани, вул. ________ у наданні 

земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, у 

зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даному цільовому призначенні. 

2 0 2 0 _ 5 2 0 _ Надати гр. Гудзію Андрію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 

20 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 37 по вул. Л. Українки, 

16«д» в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

20.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 2 1 _ Відмовити гр. Левандовському Олегу Терентійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

у наданні земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даному цільовому 

призначенні. 

2 0 2 0 _ 5 2 2 _ Надати гр. Соляру Ростиславу Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

площею 15 кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Рогатинська в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

22.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 2 3 _ Надати гр. Хлопасю Михайлу Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 8-го Березня в м. Бережани із земель 

міста ненаданих у власність чи користування. 

23.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 



2 0 2 0 _ 5 2 4 _ Надати гр. Броновському Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 60 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 118 по вул. 

О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

24.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2021 року. 

2 0 2 0 _ 5 2 5 _ Відмовити в задоволенні звернення ТОВ Бережанський цегельний завод «Керамік» від 

15.05.2020 року щодо скасування рішення сесії міської ради № 792 від 21.12.2017 року 

та № 1493 від 31.10.2019 року, у зв’язку з відсутністю обґрунтування їх скасування. 

25.1. Роз’яснити заявнику, що у відповідності до п. 10 ст.59 Закону України» Про 

місцеве самоврядування» акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України 

визначаються незаконними в судовому порядку. 

2 0 2 0 _ 5 2 6 _ Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут» на 

списання з балансу підприємства основних засобів, а саме: 

- водонапірні башти по вул. Шептицького-Бічна 2 шт., залишковою вартістю - 

00,00 грн. 

- водонапірна башта по вул. Депутатська 1 шт., залишковою вартістю - 00,00 грн.  

2 0 2 0 _ 5 2 7 _ Передати на баланс Бережанському МКП «Господар», об’єкт благоустрою, а саме: 

- сквер по вул. Героїв Майдану , площею – 0,26 га; 

2. Приймання – передачу провести згідно вимог чинного законодавства України. 

3. Бережанському МКП «Господар» забезпечити належне утримання та прибирання 

об’єкту благоустрою. 

2 0 2 0 _ 5 2 8 _ Прийняти у власність міської територіальної громади як основний засіб артезіанську 

свердловину на вул. Миру в м. Бережани балансовою вартістю 1 грн. 

1. Передати в оперативне управління Бережанському міському комунальному 

підприємству «Добробут» артезіанську свердловину на вул. Миру в м. Бережани 

балансовою вартістю 1 грн. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на інвентаризацію 

землі інвентарної власності площею 100 кв. м з метою формування земельної ділянки 

для обслуговування артезіанської свердловини на вул. Миру в м. Бережани за рахунок 

земель комунальної власності. 

2 0 2 0 _ 5 2 9 _ Виділити одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету Когут 

Тетяні Михайлівні, вихованці Бережанської ДЮСШ, 5-ти разовій чемпіонці України з 

легкої атлетики в бігу на 2000 м з перешкодами, срібному призеру міжнародних 

змагань - юнацького чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій в 

бігу на 2000 м з перешкодами в сумі 5 тис. грн  

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплатити винагороду 

вказаній громадянці за рахунок асигнувань, передбачених по міській програмі розвитку 

фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 26 грудня 2018 року №1198 (зі змінами).  

2 0 2 0 _ 5 3 0 _ Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради дозвіл на інвентаризацію земель 

комунальної власності в межах с. Лісники орієнтовною площею 1,20 га з метою 

формування земельної ділянки для влаштування спортивного майданчику по вул. 

Мічуріна в с. Лісники з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, за рахунок земель комунальної власності не 

наданих у власність або постійне користування в межах населеного пункту. 

1. Зобов’язати виконавчий комітет міської ради замовити технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності територіальної 

громади, яку після її погодження та проведення у встановленому законом порядку 

державної реєстрації земельної ділянки подати на затвердження. 

2 0 2 0 _ 5 3 1 _ Надати дозвіл комунальному підприємству «СПОРТРЕСУРС» на списання та зняття з 

балансу комунального підприємства «СПОРТРЕСУРС» металевої огорожі, що 



знаходиться  на території міського стадіону за адресною вул. І. Франка, 8 в м. 

Бережани, балансовою вартістю 8347,00 гривень (вісім тисяч триста сорок сім грн. 00 

коп.). 

2 0 2 0 _ 5 3 2 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Поточний ремонт МНВК /влаштування 

санвузла/ в м. Бережани по вул. Хатки, 121.» на суму 196,925 (сто дев’яносто шість 

тисяч дев’ятсот двадцять п’ять  гривень 00 коп.) тис. грн. 

2 0 2 0 _ 5 3 3 _ Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000 

гривень такому громадянам: 

1.1. Кухарській Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________, в сумі 

5000,00 грн. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради 

виплатити допомогу. 

2 0 2 0 _ 5 3 4 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва за формою 

локального кошторису заміни каналізаційної мережі по вул. Ст. Бандери в м. Бережани 

загальною кошторисною вартістю 31,70826 тис. грн. (тридцять одна тисяча сімсот вісім 

гривень 26 коп.). 

2 0 2 0 _ 5 3 5 _ Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва за формою 

локального кошторису водовідвід по вул. Тернопільська в м. Бережани загальною 

кошторисною вартістю 77,321 тис. грн. (сімдесят сім тисяч триста двадцять одна 

гривня). 

2 0 2 0 _ 5 3 6 _ Відмовити ТОВ «ТЕРВУД» у зменшенні розміру орендної плати за земельну ділянку по 

вул. Січових Стрільців, 69 в м. Бережани. 

2 0 2 0 _ 5 3 7 _ Звільнити ТДВ «Бережаниавтотранс» від орендної плати за земельні ділянки по вул. 

Тернопільська, 9 та Золочівська, 53 за період з 01.04.2020 до 31.05.2020 року. 

2 0 2 0 _ 5 3 8 _ Списати та зняти з балансу основний засіб – автомобіля ГАЗ 33307 КО413 тип - сміттєвоз 

С, 2005 року випуску, номер кузова ХТН33070050868164, залишковою вартістю - 

1455,15 грн. 

1. Списання та зняття з балансу провести згідно вимог чинного законодавства України. 

2 0 2 0 _ 5 3 9 _ Ввести у штат комунального підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради 0,5 

штатних одиниці посади «бухгалтер». 

2 0 2 0 _ 5 4 0 _ Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік 

185,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   станом на 01 

січня 2020 року. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 185,0 

тис. грн.  

2.

1. 

Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 185,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • поточні трансферти     50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору)  

  50,0 тис. грн. 

 • поточні видатки 135,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113192  «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» 

    5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» 

    25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно -  

каналізаційного господарства» 

      25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116017  «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства» 

      50,0 тис. грн. 



 КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів»- ДІАЗ 

   30,0 тис. грн. 

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

3.

1. 

Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на:    40,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • поточні видатки 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд»  

    40,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 40,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • поточні видатки 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»     40,0 тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: 

4.

1. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
 

 Зменшити асигнування на:    200,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки   200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))»  

     200,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:   200,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 • капітальні видатки   200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»       200,0 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2020 рік»), згідно з додатком № 1. 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть   проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 

20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2020 рік»), згідно з додатком № 2. 

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які  фінансуватимуться 

за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 7 до рішення міської ради 

від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади 

на 2020 рік»),  згідно з додатком № 3. 

8. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік,  укладений між 

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою  щодо передачі з 

бюджету Бережанської територіальної громади Бережанському районному бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що 

додається. 



2 0 2 0 _ 5 4 1 _ Встановити на території Бережанської мiської територiальної громади : 

місцеві збори: 

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів у відсотках від мінімальної 

заробітної плати, встановленої на 1 січня бюджетного року, в залежності від місць 

паркування, відповідно до Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів згідно з додатком №1 (додається). 

1.2. Туристичний збір у розмірі 0,2 відсотка для внутрішнього туризму (для резидентів) та 2 

відсотки для в’їзного туризму (для нерезидентів) від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня звітного(податкового) року для однієї особи за одну 

добу тимчасового розміщення, відповідно до Положення про туристичний збір згідно з 

додатком №2 (додається). 

місцеві податки : 

1.3. Єдиний податок відповідно до Положення про єдиний податок згідно з додатком №3 

(додається). 

1.4. Податок на майно згідно додатку №4 (додається), який складається з: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- транспортного податку; 

- плати за землю, яка складається із земельного податку та орендної плати за 

землю; 

1.5. Частину чистого прибутку (доходу) згідно з додатками №5 та №6 (додаються). 

2. Встановити ставки єдиного податку згідно з додатком №8 (додається). 

3. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком №9 (додається);  

3.1. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. 

(для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована 

відповідно до підпунктів «а» - «г» підпункту 266.7.1 ст. 266 Податкового кодексу, 

збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості 

(його частку). 

4. Надати пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком №10 (додається). 

5. Транспортний податок встановити із розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 

гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування згідно із ст.267 

Податкового кодексу України. 

6. Встановити у 2021 році сплату підприємствами комунальної власності до місцевого 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) в розмірі п’ять відсотків чистого прибутку 

(доходу). 

7. Встановити річні ставки земельного податку у відсотках від нормативної грошової 

оцінки землі згідно з додатком №11 (додається). 

8. Встановити пільги по земельному податку згідно із додатком №12 (додається). 

9. Затвердити Положення про місцеві податки і збори, згідно з додатками №1-5 

(додаються), Порядок та розміри відрахування частини чистого прибутку (доходу), що 

підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету (додаток 6 додається) та 

перелік комунальних підприємств - платників частини прибутку додаток 

№7(додається). 

10. Встановити, що у разі внесення змін до Податкового кодексу України Положення про 

місцеві податки і збори застосовуються лише в тій частині, що не суперечить нормам 

зазначеного Кодексу. 

11. Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2021 року. 

12. Вважати такими що втратили чинність з 01.01. 2021 року рішення сесії Бережанської 

міської ради № 1347 від 25 червня 2019 року «Про місцеві податки та збори на 2020 

рік», № 1587 від 30 січня 2020 року «Про приведення рішення сесії міської ради 



№1347 від 25 червня 2019 року «Про місцеві податки та збори на 2020 рік» до вимог 

діючих нормативних актів». 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва . 

 

 

Міський голова     Володимир МУЗИЧКА 

 Додаток №1 

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

 № від «_» червня 2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

І.  Загальні положення 

1.1.  Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів розроблено згідно 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755- VI . 

1.2.  Платники збору 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), 

фізичні особи - підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення 

паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та 

спеціально відведених автостоянках.  

1.3.  Об'єкт і база оподаткування збором  

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для 

забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, 

паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного 

паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  

Базою оподаткування є площа земельної ділянки відведена для паркування, а 

також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.  

 

ІІ.  Ставки збору, строки та порядок сплати збору 

2.1.  Ставка збору  

Ставка збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року. (ст. 2681.3.1.Податкового кодексу України) 

2.2.  Порядок обчислення та строки сплати збору  

Збір сплачується до бюджету міської ради авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування 

спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума 

збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал 

(з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, 

визначені для квартального податкового періоду.  

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за 

місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як 

платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної 

ділянки.  



Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.  

 

 

Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР 

Додаток № 2 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради № 

 від «_» червня 2020року 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР 

 

І. Загальні положення. 

Туристичний збір встановлено відповідно до Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Податкового кодексу України ( із змінами та доповненнями) та 

рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Бережанської 

мiської територiальної громади. 

ІІ. Платники збору. 

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

прибувають на територію адміністративно територіальної одиниці на якій діє рішення 

міської ради, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі) визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 ст.268.  

ІІІ.База справляння збору. 

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених ст. 268 Податкового кодексу України. 

IV. Ставки збору. 

Ставка збору встановлюється у розмірі 0,2% для внутрішнього туризму (для 

резидентів) та 2% для в’їзного туризму(для нерезидентів) від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня звітного ( податкового) року для однієї особи за одну добу 

тимчасового розміщення . 

V. Порядок нарахування і строки сплати збору. 

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 

ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, 

що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. 

Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, справляння збору може здійснюватися з тимчасового 

розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 

садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для 

тимчасового проживання (ночівлі). 

Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими 

агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними 



особами − підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

"б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві 

власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою 

або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, 

укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної 

громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад. 

Порядок сплати збору визначено в ст.268 Податкового кодексу України. 

VІ. Відповідальність. 

Податкові агенти (платники туристичного збору) за неподання, несвоєчасне подання 

розрахунку туристичного збору, повноту і своєчасність сплати несуть відповідальність у 

відповідності з діючим законодавством. 

Контроль за сплатою туристичного збору до міського бюджету покладається на 

державну податкову службу. 

 

 

 Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР  

Додаток № 3 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради№ 

 від «_» червня 2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

І. Загальні положення. 

Єдиний податок на території Бережанської мiської територiальної громади встановлено 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового 

кодексу України (із змінами та доповненнями) та рішення міської ради про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Бережанської громади .  

Порядок переходу суб’єктів підприємницької діяльності на застосування спрощеної 

системи оподаткування регулюється Податковим кодексом України. 

ІІ. Платники податку. 

Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності. Платники податку поділяються на групи у відповідності 

до ст. 291 Податкового кодексу України. 

ІІІ. Об’єкт оподаткування. 

 Об’єктом оподаткування є дохід платника єдиного податку, порядок визначення якого 

наведено в ст. 292 Податкового кодексу України. 

IV. База оподаткування. 

Для фізичних осіб І та ІІ груп база оподаткування носить фіксований характер і не 

залежить від суми одержаної виручки. Для інших платників єдиного податку (фізичних та 

юридичних осіб) груп базою оподаткування є дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до вимог ст. 

296 Податкового кодексу України. 

V. Ставки податку. 

 Ставки податку для фізичних осіб І групи встановлюються міською радою у відсотках 

до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, ІІ групи – у відсотках до мінімальної заробітної плати, 



встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у межах, визначених ст. 293 

Податкового кодексу України. 

Для інших груп платників єдиного податку (фізичних та юридичних осіб) розміри 

ставок визначаються у відсотках до доходу згідно із ст. 293 Податкового кодексу України. 

Порядок застосування ставок єдиного податку у разі перевищення визначеного 

законодавством обсягу доходу регулюється ст. 293 Податкового кодексу України. 

VІ. Порядок обчислення. 

Платники єдиного податку – фізичні особи І-ІІ груп сплачують податок за фіксованими 

ставками, незалежно від обсягу доходу . 

Інші платники єдиного податку обчислюють суму податку у відсотках від доходу, 

порядок визначення якого регулюється ст. 292 Податкового кодексу України. 

VІІ. Строк та порядок сплати. 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено в ст.295 

Податкового кодексу України. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку 

визначено ст. 294 Податкового кодексу України. 

VІІІ. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 

Платники єдиного податку здійснюють подання звітності про сплату єдиного податку в 

порядку та строки, визначені ст. 296 Податкового кодексу України. 

ІХ. Особливості податкового навантаження. 

Платники єдиного податку звільняються від обов”язку нарахування, сплати податків і 

зборів, перелік яких наведено в ст. 297 Податкового кодексу України. 

Х. Відповідальність. 

Платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, 

своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання 

податкових декларацій у відповідності з Податковим кодексом України. 

Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на 

податкові органи. 

 

Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР  

 Додаток № 4 

 до рішення сесії Бережанської  

 міської ради № 

від «_» червня 2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОДАТОК НА МАЙНО 

 

Загальні положення 

Податок на майно встановлено на території Бережанської мiської територiальної 

громади на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного 

кодексу України (із змінами та доповненнями), Податкового кодексу України (із змінами та 

доповненнями) та рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на 

території Бережанської громади. 

Податок на майно складається з: 

1) податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки; 

2) транспортного податку; 

3) плати за землю. 

 

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

І. Платники податку 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.  



Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох 

осіб визначено ст. 266 Податкового кодексу України.  

ІІ. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі його частка. Перелік об’єктів, які не підлягають оподаткуванню, наведено в ст. 

266 Податкового кодексу України.  

ІІІ. База оподаткування 

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток, визначена у відповідності до ст. 266 

Податкового кодексу України.  

ІV. Пільги із 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 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 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 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) 

період (рік). 

Порядок надання та особливості застосування пільг наведено в ст. 266 

Податкового кодексу України. 

V. Ставки податку 

Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням 

міської ради у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної 

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

оподаткування, відповідно до ст. 266 Податкового кодексу України. 

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для 

квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до 

підпунктів «а» - «г» підпункту 266.7.1 ст. 266 Податкового кодексу, збільшується на 

25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). 

VI. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.  

VII. Порядок обчислення суми податку 

Обчислення суми податку здійснюється відповідно до ст. 266 Податкового 

кодексу України.  

VIII. Порядок сплати податку 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.  

IX. Строки сплати податку 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується відповідно до ст. 266 

Податкового кодексу України.  

 

2. Транспортний податок 

I. Платники податку 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні 

легкові автомобілі, що відповідно до ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктами 

оподаткування. 

ІІ. Об’єкт оподаткування 



Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не 

більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму 

циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля 

та розміщується на його офіційному веб-сайті. 

ІІІ. База оподаткування 

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

відповідно до п. ІІ Положення. 

ІV. Ставка податку 

Ставка податку встановлюється міською радою з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

V. Податковий період 

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

VІ. Порядок обчислення та сплати податку 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичними та 

юридичними особами здійснюється у відповідності до ст. 267 Податкового кодексу 

України. 

VІІ. Порядок сплати та строки сплати податку 

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується 

до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу України у строки, 

визначені ст. 267 Податкового кодексу України. 

 

3. Плата за землю 

І. Платники 

Платниками є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі. 

ІІ. Об'єкти оподаткування 

Об'єктами оподаткування є: 

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 

- земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

ІІІ. База оподаткування 

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно 

до ст. 271 Податкового кодексу України. 

ІV. Ставки земельного податку 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для 

земель загального користування − не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки, а для сільськогосподарських угідь − не менше 0,3 відсотка та не більше 1 

відсотка від їх нормативної грошової оцінки". 

V. Пільги щодо сплати земельного податку 

Пільги по сплаті земельного податку визначено в ст.ст. 281 - 284 Податкового 

кодексу України. 

VI. Податковий період, порядок обчислення та строки сплати земельного податку 

зазначено в ст.ст. 285 - 287 Податкового кодексу України. 

VIІ. Орендна плата 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди 

такої земельної ділянки. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови 

внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 

(власником) і орендарем, але річна сума платежу не може бути меншою розміру 



земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на 

відповідній території та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової 

оцінки. 

Порядок нарахування та сплати орендної плати визначено в ст. 288 Податкового 

кодексу України. 

 

Секретар міської ради    Петро ГОНЧАР  

 

 Додаток № 5 

 до рішення сесії Бережанської  

 міської ради № 

 від «_» червня 2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та розміри часток відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) підприємств, що належать до комунальної власності Бережанської 

Бережанської мiської територiальної громади 

1. Дане Положення розроблене у відповідності до статті 142 Господарського кодексу 

України, пункту 29 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України. 

2. Дія цього Положення поширюється на підприємства, що належать до комунальної 

власності Бережанської міської ради, або у статутних фондах яких є частка 

комунальної власності Бережанської міської ради. 

3. Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, 

зазначених у пункті 2 цього Положення, встановлюється у розмірі 5 (п’ять) відсотків 

чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

4. Господарські організації, які зазначені у пункті 2 цього Положення, сплачують до 

загального фонду бюджету Бережанської мiської територiальної громади частину 

чистого прибутку у розмірі вказаному у пункті 3 цього Положення за результатами 

фінансово-господарської діяльності та наростаючим підсумком щоквартальної 

фінансово-господарської діяльності у строки, встановлені для плати податку на 

прибуток підприємств.  

5. Для господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних 

фондах яких є частка комунальної власності Бережанської міської ради, зазначені 

відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру 

комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах. 

6. Відповідальність за правильність здійснення, повноту і своєчасність перерахування до 

бюджету Бережанської мiської територiальної громадиміської ради частини чистого 

прибутку (доходу) господарських організацій, зазначених у пункті 2 цього Положення, 

покладається особисто на керівників таких господарських організацій згідно чинного 

законодавства. 

7. Контроль за повнотою, правильністю, своєчасністю перерахування господарськими 

організаціями, зазначеними в пункті 2 цього Положення, в бюджет Бережанської 

Бережанської мiської територiальної громади частини чистого прибутку (доходу) 

здійснюється Бережанською ДПІ Козівського управління. 

 

Секретар міської ради    Петро ГОНЧАР  

Додаток № 6  

 до рішення сесії Бережанської 

міської ради № 

 від «_» червня 2020 року 

 

ПОРЯДОК І НОРМАТИВ 



відрахування до загального фонду місцевого бюджету Бережанської мiської 

територiальної громади 

частини чистого прибутку господарських організацій, що знаходяться у 

комунальній власності Бережанської міської ради. 

 

1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до загального 

фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) господарськими 

організаціями, що знаходяться у комунальній власності Бережанської міської ради або 

у статутних фондах яких є частка комунальної власності, за результатами фінансово-

господарської діяльності. 

2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду місцевого 

бюджету Бережанської міської ради за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2019 році провадяться комунальними підприємствами у розмірі 5 (п’ять) 

відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. 

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету 

Бережанської мiської територiальної громади за результатами фінансово-господарської 

діяльності здійснюється господарськими організаціями починаючи з 1 кварталу 2020 

року, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду, 

розраховується комунальними підприємствами, відповідно за формою розрахунку 

частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду бюджету 

Бережанської міської ради, за результатами щоквартальної фінансово-господарської 

діяльності у 2020 році. 

4. Частина чистого прибутку (доходу), визначена відповідно до цих Порядку і нормативу, 

сплачується у строки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і 

зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду бюджету 

бюджету Бережанської міської ради, відкриті в органах Державного казначейства. 

5. Інформацію щодо відрахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до 

загального фонду бюджету Бережанської мiської територiальної громади, відповідно до 

Порядку і нормативу, господарські організації, що знаходяться у комунальній власності 

територіальної громади бюджету Бережанської міської ради або у статутних фондах 

яких є частка комунальної власності відображають у декларації з податку на прибуток. 

6. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати частини чистого 

прибутку в міський бюджет комунальні підприємства несуть у відповідності до 

чинного законодавства. 

 

Секретар міської ради    Петро ГОНЧАР  

 Додаток № 7 

 до рішення сесії Бережанської  

 міської ради №  

від «_» червня 2020 року 

 

 

ПЕРЕЛІК 

комунальних підприємств-платників частини прибутку Бережанської міської ради 

 

Назва підприємства Юридична адреса 

1. БМКП «Господар» м. Бережани, вул. Лепких, 44 

2. БМКП «Добробут» м. Бережани, вул. Лепких, 44 

3. БМКП «Спортресурс» м. Бережани, вул. І.Франка, 8  

 

 

 



 Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР  

Додаток № 8 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради №  

від «_» червня 2020 року 

 

Таблиця фіксованих ставок єдиного податку для  

фізичних осіб - підприємців І-II груп 

 

Групи платників єдиного 

податку у відповідності до ст. 291 

Податкового кодексу України 

Ставка єдиного податку на всі види 

діяльності дозволені для даної групи 

платників Податковим кодексом України 

Перша група 

10 відсотків від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року 

Друга група 

20 відсотків від мінімальної 

заробітної плати, встановленої на 1 січня 

податкового (звітного) року 

  

 Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР  

 

Додаток №9 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради №  

від «_» червня 2020 року 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

19 21 6110500000 м.Бережани 

19 21 6110590001 с.Лісники 

19 21 6110590002 с.Рай 

19 21 6120486001 с.Посухів 

 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 
для фізичних осіб 

1 

зон

а4 

2 

зон

а4 

3 

зон

а4 

4 

зон

а4 

1 

зон

а4 

2 

зон

а4 

3 

зон

а4 

4 

зон

а4 

11 Будівлі житлові6  



111 Будинки одноквартирні  

1110 Будинки одноквартирні5          

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,2    0,1    

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 

к

о

м

ф

о

р

т

н

о

с

т

і

  

0,2    0,1    

1110.3  Будинки садибного типу  0,2    0,1    

1110.4  Будинки дачні та садові  0,2    0,1    

112  Будинки з двома та більше квартирами 0,2    0,1    

1121  Будинки з двома квартирами5 0,2    0,1    

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,2    0,1    

1121.2  
Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності  
0,2    0,1    

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 0,2    0,1    

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,2    0,1    

1122.2  
Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні  
0,2    0,1    

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,2    0,1    

113  Гуртожитки 5 0,2    0,1    

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців  0,2    0,1    

1130.2  
Гуртожитки для студентів 

 вищих навчальних закладів5  
0,2    0,1    

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5  0,2    0,1    

1130.4  
Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів5  
0,2    0,1    

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5  0,2    0,1    

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5  0,2    0,1    

12  Будівлі нежитлові6          

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі          

1211  Будівлі готельні          

1211.1  Готелі  0,3    0,3    

1211.2  Мотелі  0,3    0,3    

1211.3  Кемпінги  0,3    0,3    

1211.4  Пансіонати  0,3    0,3    

1211.5  Ресторани та бари  0,3    0,3    

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання          

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,3    0,3    

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,3    0,3    

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,3    0,3    

1212.9  
Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше  
0,3    0,3    

122 Будівлі офісні          

1220  Будівлі офісні5          

1220.1 
Будівлі органів державного та місцевого 

управління5  
0,3    0,3    

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,3    0,3    

1220.3  Будівлі органів правосуддя5  0,3    0,3    

1220.5  
Адміністративно-побутові будівлі промислових 

підприємств  
0,3    0,3    

1220.9  
Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші  
0,3    0,3    



123  Будівлі торговельні          

1230  Будівлі торговельні          

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,3    0,3    

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків  0,3    0,3    

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,3    0,3    

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,3    0,3    

1230.5  
Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  
0,3    0,3    

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,3    0,3    

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,3    0,3    

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку          

1241  
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку 

та пов’язані з ними будівлі 
        

1241.1  
Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту  
0,3    х    

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,3    х    

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,3    х    

1241.4  
Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту  
0,3    х    

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,3    0,3    

1241.7  

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, телекомунікаційних 

центрів тощо  

0,3    0,3    

1241.8  
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо  
0,3    0,3    

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,3    0,3    

1242  Гаражі          

1242.1 
Гаражі, які використовуються у комерційних 

цілях 
0,4    0,4    

1242.1

.1  
Гаражі наземні  0,4    0,4    

1242.1

.2  
Гаражі підземні  0,4    0,4    

1242.1

.3  
Стоянки автомобільні криті*  0,4    0,4    

1242.1

.4  
Навіси для велосипедів  0,4    0,4    

1242.2 
Гаражі, які використовуються у власних 

ціляях (стосовно одного об’єкта нерухомості) 
0,0    0,0    

125  Будівлі промислові та склади          

1251  Будівлі промислові5          

1251.1  
Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості5  
0,3    0,3    

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5  0,3    0,3    

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5  0,3    0,3    

1251.6  
Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості5  
0,3    0,3    

1251.7 
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості5  0,3    0,3    



1251.8  

Будівлі підприємств будівельної індустрії, - 

будівельних матеріалів та виробів, скляної та 

фарфоро-фаянсової промисловості5  

0,3    0,3    

1251.9  
Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне5  
0,3    0,3    

1252  Резервуари, силоси та склади          

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  0,3    0,3    

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,3    0,3    

1252.3  Силоси для зерна  0,3    0,3    

1252.4  
Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів  
0,3    0,3    

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,3    0,3    

1252.6  Холодильники  0,3    0,3    

1252.7  Складські майданчики  0,3    0,3    

1252.8  Склади універсальні  0,3    0,3    

1252.9  Склади та сховища інші5  0,3    0,3    

126  

Будівлі для публічних виступів, закладів 

освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

        

1261  Будівлі для публічних виступів          

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,3    0,3    

1261.2  
Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів  
0,3    0,3    

1261.4  Казино, ігорні будинки  0,3    0,3    

1261.5  Музичні та танц. зали, дискотеки  0,3    0,3    

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,3    0,3    

1262  Музеї та бібліотеки          

1262.1  Музеї та художні галереї5  0,3    0,3    

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5  0,3    0,3    

1262.3  Технічні центри  0,3    0,3    

1262.4 Планетарії5 0,3    0,3    

1262.5  Будівлі архівів5  0,3    0,3    

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,3    0,3    

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів          

1263.1  
Будівлі науково-дослідних та проектно- 

вишукувальних установ 
0,3    0,3    

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,3    0,3    

1263.3  
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 

закладів5  
0,3    0,3    

1263.4  
Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів5  
0,3    0,3    

1263.5  
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів5  
0,3    0,3    

1263.6  
Будівлі спеціальних навчальних закладів для 

дітей з особливими потребами5  
0,3    0,3    

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,3    0,3    

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5  0,3    х    

1263.9  
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші5  
0,3    0,3    

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів         



1264.1  
Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5  
0,3    0,3    

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5  0,3    0,3    

1264.3  
Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5  
0,3    0,3    

1264.4  
Поліклініки, пункти медичного обслуговування 

та консультації5  
0,3    0,3    

1264.5 
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5  
0,3    0,3    

1264.6  
Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5  
0,3    0,3    

1264.9  
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі 

інші5  
0,3    0,3    

1265  Зали спортивні          

1265.1  
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо  
0,3    0,3    

1265.2  Басейни криті для плавання  0,3    0,3    

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,3    0,3    

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,3    0,3    

1265.5  Тири  0,3    0,3    

1265.9  Зали спортивні інші  0,3    0,3    

127  Будівлі нежитлові інші          

1271  
Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства5 
        

1271.1  Будівлі для тваринництва5  0,3    0,3    

1271.2  Будівлі для птахівництва5  0,3    0,3    

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5  0,3    0,3    

1271.4 Будівлі силосні та дренажні5  0,3    0,3    

1271.5  
Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства5  
0,3    0,3    

1271.6  Будівлі тепличного господарства5  0,3    0,3    

1271.7  Будівлі рибного господарства5  0,3    0,3    

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5  0,3    0,3    

1271.9  
Будівлі сільськогосподарського призначення 

інші5  
0,3    0,3    

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5         

1272.1  
Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 

тощо5  
0,3    х    

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,3    0,3    

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 0,3    х    

1273  
Пам’ятки історичні та такі, що 

охороняються державою5 
        

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5  0,3    х    

1273.2  
Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, 

що охороняються державою5  
0,3    х    

1273.3  
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 

статуї5 
0,3    х    

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5         

1274.1  Казарми Збройних Сил5  0,3    х    

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5  0,3    х    

1274.3  
Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих 

ізоляторів5  0,3    х    



1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,3    0,3    

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,3    0,3    

 

1. У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 

2. Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 

3. Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 

знаками після коми.  

4. У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони 

ставки зазначаються у графі «1 зона».  

5. Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та 

пункту 266. 

6. У разі, якщо приміщення, які звільняються від сплати податку відповідно до пп. 266.2.2 

Податкового кодексу, надаються в оренду суб’єктам господарювання для здійсненя 

ними господарської діяльності, то застосовується ставка згідно з додатком №8. 

  

Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР  

Додаток № 10 

до рішення сесії Бережанської міської ради  

№ від червня 2020 року 

 

ПЕРЕЛІК  

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 

266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Пільги встановлюються згідно з рішенням Бережанської міської ради «Про місцеві податки і 

збори» на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

19 21 6110500000 м.Бережани 

19 21 6110590001 с.Лісники 

19 21 6110590002 с.Рай 

19 21 6120486001 с.Посухів 

 

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд 

Розмір 

пільги 

(відсотків 

суми 

податкового 



зобов’язання 

за рік) 

В частині об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних осіб: 
 

- учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та члени сімей 

загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканці м. 

Бережани, сіл Лісники , Рай та Посухів - за об’єкти житлової нерухомості; 

100 

В частині об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних осіб: 
 

Гаражі (наземні, підземні) стосовно одного обє’кту нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних осіб та не використовуються в 

комерційних цілях 

100 

Господарські (присадибні) будівлі- що не використовуються в комерційних 

цілях 
100 

В частині об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності юридичних осіб:  
 

місцеві благодійні організації, головною метою діяльності яких є 

здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства і потребуючої 

категорії осіб, засновниками яких є релігійні організації України, статути 

(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та 

міжнародні благодійні фонди; 

100 

будинки – інтернати для людей похилого віку та інвалідів; 100 

будинки дитини та сирітські будинки; 100 

будинки для переселенців; 100 

площі загального користування в багатоквартирних житлових будинках; 100 

майстерні та допоміжні приміщення для обслуговування підприємств 

транспорту, крім адміністративних приміщень 
100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 

пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

  

Додаток № 11 

 до рішення сесії Бережанської 

 міської ради № 

 від червня 2020 року 

 

СТАВКИ  

земельного податку1 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

з 01.01.2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

19 21 6110500000 м.Бережани 

19 21 6110590001 с.Лісники 

19 21 6110590002 с.Рай 

19 21 6120486001 с.Посухів 

 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 
Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва4 
1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 1 1 1 

01.03 
Для ведення особистого селянського 

господарства4 
1 1 1 1 

01.04 
Для ведення підсобного сільського 

господарства4 
1 1 1 1 

01.05 Для індивідуального садівництва4 1 1 1 1 

01.06 Для колективного садівництва4 1 1 1 1 

01.07 Для городництва4 1 1 1 1 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 1 1 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1 1 1 1 

01.10 
Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 
1 1 1 1 

01.11 
Для надання послуг у сільському 

господарстві 
1 1 1 1 

01.12 
Для розміщення інфраструктури оптових 

ринків сільськогосподарської продукції 
1 1 1 1 

01.13 
Для іншого сільськогосподарського 

призначення 
1 1 1 1 

01.14 

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

02 Землі житлової забудови 

02.01 

Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

0,2 0,2 1 1 

02.02 
Для колективного житлового 

будівництва4 
0,2 0,2 1 1 

02.03 
Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 
0,2 0,2 1 1 

02.04 
Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 
0,2 0,2 1 1 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,2 0,2 1 1 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,2 0,2 1 1 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,2 0,2 1 1 

02.08 

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

0,2 0,2 1 1 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 3 3 3 3 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування4 

03.02 
Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти4 
3 3 3 3 

03.03 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги4 

1 1 1 1 

03.04 

Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій4 

3 3 3 3 

03.05 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування4 

3 3 3 3 

03.06 

Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних організацій та 

органів4 

3 3 3 3 

03.07 
Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 
3 3 3 3 

03.08 

Для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування 

3 3 3 3 

03.09 
Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ 
3 3 3 3 

03.10 
Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 
3 3 3 3 

03.11 
Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 
1 1 1 1 

03.12 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування 

3 3 3 3 

03.13 

Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування 

3 3 3 3 

03.14 
Для розміщення та постійної діяльності 

органів ДСНС4 
1 1 1 1 

03.15 
Для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 
1,5 1,5 1,5 1,5 

03.16 

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

2 2 2 2 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

біосферних заповідників 

04.02 
Для збереження та використання 

природних заповідників4 
1 1 1 1 

04.03 
Для збереження та використання 

національних природних парків4 
1 1 1 1 

04.04 
Для збереження та використання 

ботанічних садів4 
1 1 1 1 

04.05 
Для збереження та використання 

зоологічних парків 
1 1 1 1 

04.06 
Для збереження та використання 

дендрологічних парків 
1 1 1 1 

04.07 
Для збереження та використання парків - 

пам’яток садово-паркового мистецтва 
1 1 1 1 

04.08 
Для збереження та використання 

заказників 
1 1 1 1 

04.09 
Для збереження та використання 

заповідних урочищ 
1 1 1 1 

04.10 
Для збереження та використання пам’яток 

природи 
1 1 1 1 

04.11 
Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 
1 1 1 1 

05 
Землі іншого природоохоронного 

призначення 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

06 

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 
Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів4 
1 1 1 1 

06.02 
Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 
3 3 3 3 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1 1 1 1 

06.04 

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 
Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення4 
1 1 1 1 

07.02 
Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту4 
1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1 1 1 1 

07.04 Для колективного дачного будівництва 1 1 1 1 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 
Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини 
1 1 1 1 

08.02 
Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 
1 1 1 1 

08.03 
Для іншого історико-культурного 

призначення 
1 1 1 1 

08.04 

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 
Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 
Для іншого лісогосподарського 

призначення 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду 

10.01 
Для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами 
1 1 1 1 

10.02 
Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 
1 1 1 1 

10.03 
Для експлуатації та догляду за смугами 

відведення 
1 1 1 1 

10.04 

Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами 

1 1 1 1 

10.05 
Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 
1 1 1 1 

10.06 Для сінокосіння 1 1 1 1 

10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3 3 3 

10.08 

Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних 

цілей 

1 1 1 1 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1 1 1 1 

10.10 

Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

10.11 

Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

1 1 1 1 

10.12 

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

11 Землі промисловості 

11.01 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами 

1,5 1,5 1,5 1,5 

11.02 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

1,5 1,5 1,5 1,5 

11.03 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та 

підприємств 

1,5 1,5 1,5 1,5 

11.04 

Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення 

води) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

11.05 

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1,5 1,5 1,5 1,5 

12 Землі транспорту 

12.01 
Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту 
1 1 1 1 

12.02 
Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд морського транспорту 
1 1 1 1  

12.03 
Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд річкового транспорту 
1 1 1 1 

12.04 

Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства4 

3 3 3 3 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

споруд авіаційного транспорту 

12.06 
Для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту 
1 1 1 1 

12.07 
Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд міського електротранспорту 
1 1 1 1 

12.08 

Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг 

та допоміжних операцій 

1 1 1 1 

12.09 
Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд іншого наземного транспорту 
1 1 1 1 

12.10 

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

13 Землі зв’язку 

13.01 
Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій 
3 3 3 3 

13.02 
Для розміщення та експлуатації будівель 

та споруд об’єктів поштового зв’язку 
3 3 3 3 

13.03 
Для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку 
3 3 3 3 

13.04 

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та 

для збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

14 Землі енергетики 

14.01 

Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій 

3 3 3 3 

14.02 

Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії 

3 3 3 3 

14.03 

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

15 Землі оборони 

15.01 
Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил4 
1 1 1 1 

15.02 

Для розміщення та постійної діяльності 

військових частин (підрозділів) 

Національної гвардії4 

1 1 1 1 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 1 1 1 1 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких 

проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 

за межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

Держприкордонслужби4 

15.04 
Для розміщення та постійної діяльності 

СБУ4 
1 1 1 1 

15.05 
Для розміщення та постійної діяльності 

Держспецтрансслужби4 
1 1 1 1 

15.06 
Для розміщення та постійної діяльності 

Служби зовнішньої розвідки4 
1 1 1 1 

15.07 

Для розміщення та постійної діяльності 

інших, утворених відповідно до законів, 

військових формувань4 

1 1 1 1 

15.08 

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

16 Землі запасу 3 3 3 3 

17 Землі резервного фонду 3 3 3 3 

18 Землі загального користування4 3 3 3 3 

19 

Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду 

3 3 3 3 

 

*- якщо частина житлового фонду переведена в нежитлову нерухомість для здійснення 

підприємницької діяльності – ставка застосовується в розмірі 3,0 відсотки. 

 

Додаток № 12 

 до рішення сесії Бережанської 

міської ради № 

 від «_» червня 2020 року 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1 

 Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 1 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

19 21 6110500000 м.Бережани 

19 21 6110590001 с.Лісники 

19 21 6110590002 с.Рай 

19 21 6120486001 с.Посухів 



 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 

Податкового кодексу України 
100 

Міські комунальні підприємства 100 

Військові формування, які перебувають у підпорядкуванні 

Міністерства оборони України, Збройних сил України і 

використовуються для обслуговування відповідних військових 

формувань (крім земель під житловим фондом та для 

комерційного використання), які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного бюджету 

100 

Органи Міністерства внутрішніх справ України, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів, за виключенням земельних ділянок, на яких 

здійснюється комерційна діяльність 

100 

Метеорологічні станції 100 

Установи та організації, що належать до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади у галузі водного 

господарства і меліорації земель, управління, використання та 

відтворення поверхневих водних ресурсів- Державного 

агентства водних ресурсів України 

50 

Установи та організації, що належать до Західного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України 

100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 

пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення 

пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 

одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

  

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики Бережанської міської ради 

на предмет відповідності  проєкту регуляторного «Про встановлення місцевих податків 

і зборів на території Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік»  та 

аналізу регуляторного впливу до нього чинному законодавству України 

  

Постійна депутатська комісія з питань місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики Бережанської міської ради на 

виконання статті 34 «Про засади державної регуляторної політики» розглянула проєкт 

рішення Бережанської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 

території  Бережанської міської  територіальної громади на 2021 рік» з аналізом його 

регуляторного впливу та встановила наступне. 

Розробником проєкту регуляторного акта є фінансово-економічний відділ 

Бережанської міської ради. Проєкт рішення підготовлено відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України. 



Відповідність  проєкту  регуляторного  акта  принципам  державної 

регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим 

кодексом України, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо 

встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку), збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору, єдиного податку. Обов’язково встановлюють 

ставки та пільги місцевих податків і зборів. 

Основною метою розробки проєкту є забезпечення практичної реалізації чинного 

законодавства шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Бережанської 

мiської  територiальної громади. 

При підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної 

діяльності: проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено 

до плану підготовки регуляторних актів на 2020 рік, який оприлюднений на офіційному веб – 

сайті міської ради в мережі Інтернет. 

При розробці регуляторного акта проведено такі регуляторні процедури:  

• розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта  на 

офіційному веб – сайті міської ради в мережі Інтернет 10 квітня  2020  року; 

• проєкт регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, розміщено 

на офіційному веб – сайті міської ради в мережі Інтернет 10 квітня  2020 року.    

Таким чином, проєкт регуляторного акту – «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Бережанської мiської  територiальної громади на 2021рік» відповідає усім 

принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: 

доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та 

врахування громадської думки. 

Відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо 

підготовки аналізу регуляторного впливу.  

Зазначену проблему  пропонується вирішити шляхом: 

- визначення та аналізу проблем, які пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінки 

важливості цієї проблеми; 

- обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання; 

- обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення 

змін до них; 

- визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, в тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 

та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії 

регуляторного акта; 

- аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей; 

- опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта; 

- обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним 

актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для 

суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

- обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникають внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта виправдовують відповідні витрати у 

випадку якщо витрати не можуть бути кількісно визначеними; 



- оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта 

залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи які повинні 

впроваджувати або виконувати ці вимоги; 

- оцінки ризиків впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта; 

- обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта; 

- визначення показників результативності регуляторного акта; 

- визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності в разі його прийняття.  

Розробником регуляторного акту були враховані вимоги Податкового кодексу 

України, Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку 

земель». 

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, 

громадян, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також підприємств, 

установ, організацій, що знаходяться на території Бережанської мiської  територiальної 

громади . 

Заходи за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності 

регуляторного акту в разі його прийняття - повторне відстеження результативності буде 

здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.  

Таким чином проєкт регуляторного акта «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Бережанської мiської  територiальної громади на 2021 рік»  відповідає  

вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

 Узагальнений висновок. 

Проаналізувавши проєкт регуляторного акта, комісія з питань реалізації державної 

регуляторної політики вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення міської ради 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бережанської мiської  

територiальної громади на 2021 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають 

вимогам статтей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

  

2 0 2 0 _ 5 4 2 _ Припинити гр. Галькович Веронії Михайлівні, жительці с. Рай, вул. ________ право 

користування земельною ділянкою площею 0,1225га наданої для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай в урочищі «Довга», у зв’язку з добровільною 

відмовою (заява № Г-147 від 21.02.2020 року) 


