
 

 

Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XІІ сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                               м. Бережани 

 
16 серпня  2021 року                                                                                        №371 

 

Про внесення змін до рішення № 319 

від 08 липня 2021 р. «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, статтей 265-287, 

Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», враховучи лист 

Державної регуляторної служби України від 14.07.2021року №4738/0/20-21, 

беручи до уваги пропозиції постійної комісії з питань бюджету та фінансів 

(протокол №21 від 13.08.2021 року), сесія Бережанської міської  ради 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме додаток №1 

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                                                                                                   

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

Додаток №1  

до рішення сесії  міської ради  

 від 16 серпня   2021р.  № 371  

                                   

Про оподаткування земельним податком 

 

1. Платники плати за землю 
     На території Бережанської міської територіальної громади  платниками 

земельного податку є: 
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
- землекористувачі. 
Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. 

 
2. Об'єкти оподаткування 

     Об'єктами оподаткування земельним податком є: 
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
- земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

 
3. База оподаткування 

    Базою оподаткування земельним податком є: 
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим додатком; 
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено. 

4. Ставка 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, а для 

лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності). 

 Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено і які розташовані за межами населених пунктів або в межах 

населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових 



земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по 

області. 

Ставки земельного податку визначено у додатку 2  та додатку 3 «Ставки 

земельного податку» до цього рішення. 

Одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: 

       - у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв.метр); 

       - за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га). 

 
5. Порядок обчислення плати за землю 

         Підставою для нарахування земельного податку є дані державного 

земельного кадастру. 
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа 

наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для 

обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

У разі подання платником податку до контролюючого органу 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку 

відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та 

юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку 

відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права 

власності на об’єкт оподаткування. 

 
 6. Податковий період  

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний 

рік. 
Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 

грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у 

зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні 

ділянки може бути меншим 12 місяців). 

 
7. Строк та порядок сплати плати за землю 

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня 

виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. 
У разі припинення права власності або права користування земельною 

ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у 

власності або користуванні у поточному році. 
Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум 

проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної 

ділянки щороку до 1 травня. 
Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій 

декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та 

землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної 



ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця 

протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) місяця. 
Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій 

декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується 

власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 

земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, 

щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем податкового (звітного) місяця. 
 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення. 
 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за 

земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з 

урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з 

дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 
У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), 

окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами 

податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення 

договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди 

будівель (їх частин). 
 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному 

жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими 

приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки 

прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 
У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове 

(податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статею 286 

Податкового кодексу України, фізичні особи звільняються від відповідальності, 

передбаченої Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. 
Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за 

податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 

Податкового кодексу  України. 
 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку 

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють 

суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 

поточного року подають до відповідного контролюючого органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік 

за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 

кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. 

Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних 

декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як 

платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг 

подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0130-14/paran16%23n16


 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову 

декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не 

пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що 

настає за звітним. 
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами 

оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 

календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року 

об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову 

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у 

якому відбулися такі зміни. 
 Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 

контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які 

надсилають платнику податку у порядку, визначеному статею 42 Податкового 

кодексу України, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення 

про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному 

статтею 58  Податкового кодексу України. 
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - 

юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 

сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку 

того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну 

ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право 

власності. 
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - 

фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган 

надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після 

отримання інформації про перехід права власності. 
 Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, 

контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове 

повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 

вважається скасованим (відкликаним). У разі якщо платник податків має у 

власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку 

даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до 

контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних 

ділянок. 
 

 

Секретар міської ради                                                      Ірина ЗАГНІЙНА 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1398%23n1398
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1398%23n1398

