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На інформаційний запит від 26.05.2021 щодо надання інформації про розмір 

орендної(встановленої до сплати за 2019-2021 роки) та чи наявна заборгованість з 

орендної плати повідомляємо наступне. 

Відповідно до ч.3 ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Публічна інформація, згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 

владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом. 

Згідно наявної у виконавчих органах ради інформації, орендарем земельної ділянки 

відповідно до рішень міської ради від 12.07.2013 року №6/35/14 «Про грошову оцінку 

земель м. Тернополя» та від 26.06.2020 року №7/51/176 «Про затвердження технічних 

документацій з нормативної грошової оцінки земель Тернопільської міської 

територіальної громади» не внесено зміни в договір оренди землі в частині орендної плати 

за земельну ділянку. Враховуючи зазначене, немає можливості надати запитувану 

інформацію. 

Додатково повідомляємо, що згідно ст.286.2 Податково кодексу 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 цього Кодексу, з розбивкою 

річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1144
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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. 

Враховуючи вищезазначене, даний інформацій запит буде направлено для розгляду 

по суті у ГУ ДФС у Тернопільській області. 

Додатково інформуємо, що Ви маєте право оскаржити відповідь на запит у 

встановленому законодавством порядку. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                        Вікторія ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Віктор Кібляр 0674473754 

Оксана Догляд-Кіндрат 0674473183 

 



 

 

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000001E952900D67F8100  
Підписувач Хімейчук Іван Сергійович 
Дійсний з 27.02.2020 10:11:40 по 27.02.2022 10:11:40 

 
Тернопільська міська рада  

Н4В%ВВВ/=ZqZО   
№ 12135-Ф від 04.06.2021 10:35 

 

 


