
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                          
Від 02 квітня 2021 року                                                                                      № 97/10-21 

м. Бурштин 

 

Про відмову у зниженні ставки  

земельного податку Садівничому  

товариству «Енергетик»  на 2021 рік  

 

         Розглянувши клопотання голови Правління Садівничого товариства «Енергетик» 

Сернецького Я.С., керуючись статтями 269-272, 274, 277, 281-287 Податкового кодексу 

України, статтею 25 та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та взявши до уваги подані до міської ради рішення 

Коростовичівської сільської ради №26-19/2019 від 03.05.20219 р. «Про місцеві податки і 

збори» (з додатками) та рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання Бовшівської 

сільської ради від 18.06.2020 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік» (з додатками), враховуючи рекомендації комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада   

 

вирішила: 

 

            1. Відмовити у зниженні ставки земельного податку Садівничого товариству 

«Енергетик» на 2021 рік: 

1.1. на земельні ділянки загальною площею 22,25 га, (в т. ч. 1,17 га в межах 

населеного пункту та 21.08 га за межами населеного пункту), розташовані на території 

Коростовичівської сільської ради; 

1.2. на земельні ділянки загальною площею 54,3062 га, (в т. ч. 27,2 га в межах 

населеного пункту та 27,1062 га за межами населеного пункту) на земельні ділянки 

розташовані на території Бовшівської сільської ради. 

            2. Залишити без змін рішення Коростовичівської сільської ради №26-19/2019 від 

03.05.20219 р. «Про місцеві податки і збори» (з додатками). 

            3. Залишити без змін рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання 

Бовшівської сільської ради від 18.06.2020 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2021 рік» (з додатками). 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний  відділ (Володимир Копаниця). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань  

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і 

заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь Андрієшин 



 


