
УКРАЇНА 

 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

  

від 06 липня  2017 року                                                               № 700 

м. Чортків 
 

Про встановлення ставок  

земельного податку на 2018 рік 
 

 

Відповідно до статтей 269 - 287 Податкового кодексу України із 

змінами, внесеними Законом України ,,Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” від 

28.12.2014 № 71-VIII, керуючись статтями 26, 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Встановити на території міста Чорткова з 01.01.2018 р. наступні ставки 

земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки землі: 

  1.1. за один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для потреб 

лісового господарства – 1 %; 

  1.2. за земельні ділянки, які перебувають у власності:  

- для юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів господарювання, крім 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), житлово-

будівельних (житлових) кооперативів – 2 %; 

- для фізичних осіб – громадян – 0,08 %, крім земельних ділянок, які 

використовуються для здійснення підприємницької діяльності, для яких ставка 

земельного податку – 2 %; 

  - для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), 

житлово-будівельні (житлові) кооперативи - 0,08 %; 

1.3. за землі садівничих товариств (кооперативи, колективи), гаражних 

кооперативів (колективи), гаражно-будівельних кооперативів (колективи) - 

0,9%; 

1.4. за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання - 3 %. 



2. Надати пільги в розмірі 100 % щодо сплати земельного податку на 2018 

рік, комунальним підприємствам, заснованим на комунальній власності 

територіальної громади міста Чорткова. 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Чортківської міської 

ради http://www.chortkiv.org.ua/. 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 р. 

          5. Вважати таким, що  втратило чинність рішення міської ради від 06 

липня 2016 року № 274 «Про встановлення на території Чортківської міської 

ради плати за землю в частині земельного податку на 2017 рік та затвердження 

Порядку її справляння» з 01.01.2018 року. 

          6. Копію рішення  направити  в  Чортківську ОДПІ, відділ економічного 

розвитку та  комунальної  власності  та  фінансове  управління  міської   ради.  

          7. Контроль за організацією виконання рішення покласти на заступника 

міського  голови  Тимофія Р.М.,  Чортківську ОДПІ  ДФС у Тернопільській 

області  та   постійну    комісію  з  бюджетно фінансових, економічних питань, 

комунального майна та інвестицій. 

 

 

Міський голова                                                              Володимир  ШМАТЬКО 

 


