
ПРОТОКОЛ №7

Засідання комісії земельної та з питань екології

від 15 червня 2020 р.

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновійович-голова земельної комісії 
Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 
Соронович Катерина Миколаївна -секретар комісії 
Івасюк Леонора Романівна - член комісії 

Дидик Роман Васильович
На засіданні присутні: Драгун Л.І. -головний спеціаліст земельно-екологічного відділу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проект №2017.Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території
Бурштинської міської ради на 2021 рік

2. Проект № 2070.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі м. Бурштин вул.. Коновальця б/н з 
укладанням договору оренди землі (гр.. Корда Я.Я.)

3. Про розгляд заяви Михайлишина П.С.

СЛУХАЛИ:І.Проект 2017 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Бурштинської міської ради на 2021 рік.

ДОПОВІДАЛА: Драгун Л.І. -головний спеціаліст земельно-екологічного відділу.
ВИС ГУПИЛИ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.

Пропоную на ГІ.2 Земельні ділянки під житлове будівництво податок 0,3%
1.0 для юридичних осіб, 0.3-фізичні особи
Голосували: «за»- 3 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 2 чол.

ПЗ.Земельні ділянки для гаражного будівництва податок 0,3%

Голосували: «за»- 5 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 0 чол.
Код 03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3.0 % без змін 
Код 03.15. Для будівництва та обслуговуваня інших будівель громадської забудови.

ВИСТУПИЛИ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
Пропоную Соцсферу-ПК»Прометей», комбінат спортивних споруд, басейн податок 6.0% з 

умовою подати розвиток соцсфери на 2021-2022 роки.
Виступили: Івасюк Л,Р -пропоную поставити податок на соцсферу 8.0%.
Поставлено на голосування пропозицію Івасюк Л.Р.
Голосували: «за»- 1чол.. «проти»—2 чол. «утрим.» - 2 чол.

Поставлено на голосування пропозицію Карвацького 1.3. ^
Пропоную Соцсферу-ІІК»ГІрометей», комбінат спортивних споруд, басейн податок 6% з 

умовою подати розвиток соцсфери на 2021-2022 роки.
Голосували: «за»- 4чол.. «проти»—1 чол. «утрим.» - 0 чол.

-Земельні дялки водного фонду за межами населеного пункту де не проведена нормативна 
грошова оцінка

ВИСТУПИЛИ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології. Пропоную- 
ДТЕК. ФГ»Скава», рибгосп « Галицький «. земельний податок 5%..
Голосували: «за»- 2чол.. «проти»—2 чол. «утрим.» - 1 чол.

Дана пропозиція не підтримана.
ВИСТУПИЛИ:Драбчук О.Т.застуник-голови комісії земельної та з питань екології. 
Пропоную-ДТЕК, ФГ»Скава», рибгосп «Галицький» . земельний податок 3 .0%



Голосували: «за»- 3чол.. «проти»—2 чол. «утрим.» - Очол.

Код 11.05 Землі промисловості - фізичні особи -податок 3.0%.
Голосували: «за»- 5 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 0 чол.

Код 12.Землі транспорту . Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 
транспорту - податок 5%.

Голосували: «за»- 5 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 0 чол.

Код. 13.01. Землі зв'язку Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій-1%.
Голосували: «за»- 5 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 0 чол.

Код 14.01.-Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруди 
енергогенеруючих підприємств , установ і організацій .

ВИСТУПИЛИ:Карвацький І.З .-голова комісії земельної та з питань екології. Пропоную- 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруди 
енерогенеруючих підприємств , установ і організацій(трансформатои, стовпи) -податок 6%.

Голосували: «за»- 4 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 1чол.

Засідання комісії не закрите.

від 22 червня 2020 р.

Продовження засідання 
земельної комісії та з питань екології

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновійович-голова земельної комісії
Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 
Соронович Катерина Миколаївна-секретар комісії 
Івасюк Леонора Романівна -член комісії 

Відсутні: Дидик Роман Васильович
На засіданні присутні: Копаниця В.М.-начальник земельно-екологічного відділу.

СЛУХАЛИ: Проект 2017 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Бурштинської міської ради на 2021 рік.

ВИСТУПИВ: Карвацький 1.3. - голова комісії земельної та з питань екології.
Пропоную відокремити ставки для по підрозділу коду цільового 
використання 03 «Землі житлової та громадської забудови», а саме : 

в коді 03.16 відокремити встановлення податку, зокрема для підрозділу 03.07 (постійне 
користування) для юридичних осіб та встановити податок 10% (відноситься територія ОРСу); 
для підрозділу 03.15 (постійне користування) для юридичних осіб та встановити податок 6% 
(відноситься басейн, «Прометей», спорткомплекс)

для фізичних осіб встановити податок 3% 
Голосували: «за» - 3 чол.. «проти» -1чол.. утрим. - 0 чол.

ВИСТУПИВ: Копаниця В.М. - начальник земельно-екологічного відділу.
запропонував по підрозділу 14 кодів цільового використання «Землі енергетики» встановити 
ставку податку за межами населеного пункту для земель, які перебувають у постійному 
користуванні для юридичних осіб 3%,
Голосували: «за»- 3 чол.. «проти»-1чол.. утрим.-0 чол.

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на території Бурштинської міської ради на 2021 рік із внесеними змінами і 
рекомендує даний проект винести на розгляд сесії 
Проект рішення додається.



СЛУХАЛИ:2.Проект № 2070.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі м. Бурштин вул.. 
Коновальця б/н з укладанням договору оренди землі (гр.. Корда Я.Я.)

Доповідав: Карвацький 1.3.-голова комісії земельної та з питань екології 
Поставлено даний проект на голосування.
Голосували: «за»- 0чол.. «проти»-0чол. «утрим.» - 3 чол.

Слухали:З.Про розгляд заяви Михайлишина П.С.
Доповідав :Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
Вирішили: Відмовити, так як відсутні у даному пакеті документи щодо наявності на утриманні 
худоби, а також те. що згідно Генерального плану м. Бурштина на земельній ділянці на яку 
претендує Михайлишин П.С. передбачено будівництво об’їзної дороги.
Проект рішення додається.
Голосували: «за»- 4. чол.. «проти» - 0 чол. «утрим.» - 0 чол.

Секретар комісії

Голова земельно-екологічної комісії Карвацький 1.3. 

Соронович К.М.


