
 

 

 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання 
ХІІІ сесія  

(___ засідання)  

 

                                 Р ІШ Е ННЯ                  

м. Бережани 

____________  2021 року                                               ПРОЕКТ № 441 

Про внесення змін до рішення сесії від 08 

липня 2021 р. № 319 «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного податку 

на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік»  

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12,  статей 265-287, 

Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  

рекомендації адміністративної колегії Південно-західного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету від 19 вересня 2021 

року № 72/34-рк/к «Про припинення дій, що містять ознаки порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції від 10.09.2021року, за 

рекомендацією постійної комісії з питань бюджету та фінансів(протокол №24 

від 30.09.2021року),  сесія Бережанської  міської  ради 

ВИРІШИЛА 

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради від 08 липня 2021року № 319 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік» (із змінами, 

внесеними рішенням сесії Бережанської міської ради від 16 серпня 2021 року   

№ 371), а саме додаток №4 скасувати та викласти в новій редакції (додається).  

2. Оприлюднити рішення на офіційному веб – сайті Бережанської міської 

ради.  

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.  

4. Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області та «Фінансове управління» міської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК         
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                                                                                                               Додаток № 4                                                                                          

                                                                           до рішення сесії Бережанської міської ради  

                       від 08 липня 2021 року №319  (в редакції рішення      

                      сесії міської ради від  05 жовтня 2021 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 та вводяться в дію з 1 січня 2022 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 

6100000000  6125200000 UA61040030010016917 місто Бережани 

6100000000  6125200000 UA61040030020018393 село Баранівка 

6100000000 6125200000 UA61040030030040244            село Біще 

6100000000 6125200000 UA61040030040025069 село Гиновичі 

6100000000 6125200000 UA61040030050036546 село Жовнівка 

6100000000 6125200000 UA61040030060077873            село Жуків 

6100000000 6125200000 UA61040030070093990            село Залужжя 

6100000000 6125200000 UA61040030080021226  село Комарівка 

6100000000 6125200000 UA61040030090026128     село Краснопуща 

6100000000 6125200000 UA61040030100064168       село Куропатники 

6100000000 6125200000 UA61040030110043108            село Лісники 

6100000000 6125200000 UA61040030120092071            село Надрічне 

6100000000 6125200000 UA61040030130010095            село Підлісне 

6100000000 6125200000 UA61040030140095107            село Пліхів 

6100000000 6125200000 UA61040030150047191 село Поручин 

6100000000 6125200000 UA61040030160081967            село Посухів 

6100000000 6125200000 UA61040030170042871 село Потутори 

6100000000 6125200000 UA61040030180052131            село Рай 

6100000000 6125200000 UA61040030190083934             село Урмань 
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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 

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 

 

Підприємства, організації і установи сфери управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за 

виключенням земельних ділянок, на яких 

здійснюється комерційна діяльність 

 

 

100 

 
Органи судової влади 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. 

 

Секретар міської ради                     Ірина ЗАГНІЙНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                          


