
 

                     Додаток 2 

                                                         до рішення сесії Верхнянської  
                                                               сільської ради ОТГ №173-10/2021 

                                    від 11.06.2021 року 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  
відповідно до  статей 281- 282 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1
 

 

                              Пільги   вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 
 

Дія рішення поширюється на території сіл Верхнянської сільської ради ОТГ. 
 

Група платників, категорія/цільове призначення  
земельних ділянок 

Розмір 
пільги  

(відсотків 
суми 

податкового 
зобов’язання 

за рік) 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;  100% 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 
років; 

100% 

Пенсіонери (за віком) 100% 

Ветерани праці 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 Чорнобильської катастрофи. 

100% 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та 
оздоровлення хворих, військові формування, утворені 
відповідно до законів України, Збройні сили України, 

100% 



бюджетні установи та організації які повністю утримуються 
за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України 
незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі 
санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; 

100% 

Релігійні організації України, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні 
ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових 
та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, 
а також благодійні організації, створені відповідно до закону, 
діяльність яких не передбачає одержання прибутків; 

100% 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно 
від форми власності і джерел фінансування, заклади 
культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів; 

100% 

Комунальні підприємства територіальної громади  
Верхнянської сільської ради ОТГ ; 

100% 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 
організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 
організацій інвалідів; 

100% 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 
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. Зазначені підприємства та організації 
громадських організацій інвалідів мають право застосовувати 
цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою 
пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно 
до Закону України „Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми 

100% 



зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та 
організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний 
період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також 
штрафні санкції згідно із законодавством; 

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

100% 

 

Секретар сільської ради                                Марія Ситник  
 

 

  


