
ЗБАРАЗЬКА  М ІСЬКА  РАДА
ТЕРНОП ІЛЬСЬКО Ї  ОБЛАСТ І

ШОСТОГО  СКЛ ИКАННЯ
 ДЕВ ' ЯТНАДЦЯТА   СЕС ІЯ

РІШЕННЯ

Від 09 червня  2015  року                     №   1115                                   м.Збараж

 
Про  встановлення  ставок  земельного
податку за земельні ділянки 

Керуючись  Податковим  кодексом  України,  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

     1. Встановити  з 01.01. 2016 р. на території  м. Збаража ставки земельного  податку за
земельні  ділянки,  нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено  (незалежно  від  місця
знаходження)  в межах населеного пункту:

1.1.   зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів
громадян,  які  використовуються  без  отримання  прибутку,  гаражно-будівельними,  дачно-
будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб  надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та
лісового  господарства,  які  зайняті  виробничими,  культурно-побутовими,  господарськими  та
іншими будівлями і спорудами, справляється   у розмірі 0,05 % від їх нормативної грошової
оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь;
1.2  сільськогосподарські угіддя :- рілля, сіножаті,  пасовище,  багаторічні насадження-0,5% від
їх нормативної грошової оцінки;

  1.3.   на  територіях  та  об'єктах  природоохоронного,  оздоровчого  та  рекреаційного  історико-
культурного  призначення,призначення,  використання  яких  не  пов'язано  з  функціональним
призначенням цих територій та об'єктів, справляється у   розмірі 1 % ;

(дія   пункту 1.3  не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні
представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких
надана  Верховною  Радою  України,  користуються  приміщеннями  та  прилеглими  до  них
земельними ділянками на платній основі.);

1.4   які  перебувають  у  постійному  користуванні  суб’єктів  господарювання  незалежно  від
цільового призначення, (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 1 %   від
нормативної грошової оцінки;
1.5  комерційного та  громадського призначення,  у розмірі 1,0 %   від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки;
1.6   що відносяться до земель   промисловості, транспорту, зв'язку, оборони, які перебувають
у власності-   у розмірі    1,0 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
1.7   що  відносяться  до  земель  залізничного  транспорту  (крім  земельних  ділянок,  на  яких
знаходяться  окремо  розташовані  культурно-побутові  будівлі  та  інші  споруди  і  які
оподатковуються  на  загальних  підставах),  надані  гірничодобувним  підприємствам  для
видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, лісогосподарського
призначення  а  також  за  водойми,  надані  для  виробництва  рибної  продукції  1  %   від
нормативної грошової оцінки;



1.8    що відносяться до земель енергетики,   – 3 %  від нормативної грошової оцінки;
1.9   незалежно  від  категорії  земель  та  цільового  призначення  для  закладів,  установ  та
організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів –
0,5 % від нормативної грошової оцінки.
2. Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення розташовані за межами
населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі
5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.
3.  Довести дане рішення до відома землевласників та землекористувачів м. Збаража шляхом
оприлюднення  даного рішення в місцевих засобах масової інформації   та на офіційному сайті
Збаразької міської ради.
4.   Направити  дане  рішення  в  Державну  податкову  інспекцію  у  Збаразькому  районі   та
рекомендувати  їм  здійснювати  контроль  за  повнотою  та  своєчасністю  сплатою  плати  за
землю.
5.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  депутатську  комісію  міської
ради з питань регулювання земельних відносин та охорони природи.

Міський  голова Збаража Р. С. Полікровський
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