
 

 

Додаток 1/4 

до рішення сільської ради від " 14  " липня  2020 року 

" Про місцеві податки та збори на 2021 рік " 

(     33 сесія 7 скликання) 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня  2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

7400000000 7425500000    7425586301 Пакульська  сільська рада  

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Інваліди першої і другої групи  100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 

18 років 
100 

Пенсіонери (за віком) 100 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок ЧАЕС 
100 

Фізичні особи, мешканці територіальної громади 

Пакульскої  сільської ради/землі сільськогосподарського 

призначення  за межами населених пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не проведено 

75 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 

організацій інвалідів 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 100 
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Продовження додатку 1/4 до рішення сільської ради від "  " липня   2020 року 

" Про місцеві податки та збори на 2021 рік " (  сесія 7 скликання) 

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів 

та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною 

власністю, де протягом попереднього календарного місяця 

кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 

становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за умови, 

що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом 

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат 

на оплату праці 

Бази олімпійської та параолімпійської 

підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України 

100 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно 

від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, 

науки (крім національних і дендрологічних парків), освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та 

спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні 

заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які 

є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 

здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і 

спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також 

центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 

споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх 

місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є 

неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх 

спортивні споруди 

100 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, 

військові формування, утворені відповідно до Законів України, 

Збройні Сили України та Державна прикордонна служба 

України, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які 

100 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/496-2015-%D0%BF/paran9#n9
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Продовження додатку 1/4 до рішення сільської ради від "  " липня   2020 року 

" Про місцеві податки та збори на 2021 рік " (  сесія 7 скликання) 

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів 

Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок під 

об’єктами комунальної власності  
100 

 

 
Сільський голова                                                                                                    Л.В. Ковальчук 


